IZPOLNI DELODAJALEC OZ.
STEýAJNI DOLŽNIK

Priloga II
Obr. JS-006-P

Javni jamstveni in preživninski sklad RS
Kotnikova 28
1000 Ljubljana
.................................., .............................
(podjetje in sedež)
(ulica in hišna številka)
.................................................................
(kraj in poštna številka)
matiþna številka ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉ, davþna številka ՉՉՉՉՉՉՉՉ,
število ur na teden ..............
reg. številka zavezanca za prispevek ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉ, ki ga
zastopa ........................
Postopek teþe pri sodišþu ....................., št. postopka na
sodišþu: .................. .
Na podlagi 26. þlena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu
Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 26/03 UPB-1, 61/06)
POTRJUJEMO
I. da je bil delavec .................., EMŠO ՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉՉ
s stalnim prebivališþem ........................................,
zaposlen pri ...................................................
Delavcu je delovno razmerje prenehalo dne ........................
iz razloga:
* steþaja
* prisilne poravnave
* postopka insolventnosti v eni od
drugih držav þlanic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora
........................ (ime postopka) in je delo opravljal ali ga
obiþajno opravljal .................... (vnesite ime države - na ozemlju RS
oziroma druga država) *izbrisa po 27. þlenu ZFPPod
II. Delavec v trenutku prenehanja delovnega razmerja:
* ni bil sam oziroma skupaj z družinskimi þlani (zakoncem oziroma
zunajzakonskim
partnerjem,
otroci,
posvojenci,
otroci
zakonca
ali
zunajzakonskega
partnerja,
starši
oziroma
posvojiteljem,
kot
jih
opredeljujejo
predpisi
o
zakonski
zvezi
in
družinskih
razmerjih,
partnerjem,
s
katerim
živi
v
registrirani
istospolni
partnerski
skupnosti)veþinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca,
* je bil sam oziroma skupaj z družinskimi þlani .............(zakoncem
oziroma zunajzakonskim partnerjem,otroci, posvojenci, otroci zakonca ali
zunajzakonskega
partnerja,starši
oziroma
posvojiteljem,
kot
jih
opredeljujejo
predpisi
o
zakonski
zvezi
in
družinskih
razmerjih,
partnerjem, s katerim živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti)
veþinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in bil zaposlen na
delovnem mestu............

III. Delavec ima do delodajalca oz. steþajnega dolžnika neporavnano
terjatev v višini:

1. Za zadnje tri
mesece pred
prenehanjem delovnega
razmerja – iz naslova
plaþe v višini
(skupaj):
2. Za zadnje tri
mesece pred
prenehanjem delovnega
razmerja – iz naslova
nadomestila plaþe za
plaþane odsotnosti z
dela:
3. Iz naslova
nadomestila plaþe za
þas neizrabljenega
letnega dopusta v
tekoþem letu v
katerem mu je
prenehalo delovno
razmerje, v višini:
4.Odpravnina v
višini:
5. SKUPAJ:

buto znesek
1

pispevki
2

davek
3

Neto
4(= 1-2-3)

IV. ZA PRAVILNOST IN VERODOSTOJNOST PODATKOV JAMýI DELODAJALEC OZ. STEýAJNI
DOLŽNIK IN ZANJE KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVARJA.
Delodajalec oz.
steþajni dolžnik
(pooblašþena oseba)
ime in priimek:
.......................

ŽIG

V ..................., dne..............

Podpis
.................

