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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
   

Spoštovani ! 
 

1. Sprememba Gradbenega dnevnika in  
                                   knjige Obračunskih izmer                      NOVO ! 
 

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in v skladu z novim Pravilnikom 
o gradbiščih (U.l. R.S., št. 55/08) pripravljamo vsebinsko spremenjene obrazce:  

3,17   Gradbeni dnevnik 
3,81  Knjiga obračunskih izmer – uvodni list  
3,82  Knjiga obračunskih izmer – seznam vloženih listov 
3,82 a  Knjiga obračunskih izmer – obračunski list 

   
Obstoječi obrazci so veljavni do odprodaje zalog.   
Novi spremenjeni obrazci bodo na zalogi konec oktobra 2008. 
 

3,17 a  Gradbeni dnevnik                                               ZNIŽANA CENA ! 
ZNIŽANO!  knjiga, 50 pol, format A4, trda vezava                
Obr. 3,17 a po znižani ceni so na zalogi in veljavni do odprodaje.           
 
Na gradbiščih, na katerih so se dela začela izvajati pred uveljavitvijo tega pravilnika, se 
označevanje in organizacija ureditve gradbišča ter vodenje gradbenih dnevnikov in knjig 
obračunskih izmer nadaljujejo in končajo v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu 
vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča (U.l.R.S., št. 66/04), to 
pomeni na starih obrazcih.  
 

2. Sprememba kuvert – vročilnic za vročanje po 
                  Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) obr. 0,42…   NOVO ! 
 
 S 1. 10. 2008 se je po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pravdnem postopku (U.l. R.S., št. 45/08) spremenil postopek vročanja.   Kuverte 
za osebno vročanje po ZPP – obr. 0,42… so spremenjene: 
 

0,42/4 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 
sporočilom po ZPP - ju 

  format vrečke A5 – za laserski tiskalnik 
 

Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Nove kuverte bodo na zalogi po 15. 10. 2008. Veljala bo nova I. naklada (nova šifra 
artikla 27332). 
 

0,42/3 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 
sporočilom po ZPP - ju 

  format vrečke A4 – za laserski tiskalnik 
 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Nove kuverte bodo na zalogi po 15. 10. 2008. Veljala bo nova I. naklada (nova šifra 
artikla 27333). 
 

0,42/1 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 
sporočilom po ZPP-ju 

  format vrečke A4 – za matrični tiskalnik 
 

Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Novih kuvert za matrične tiskalnike ne bomo založili. 
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0,42/2 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 
sporočilom po ZPP-ju 

  format vrečke A5 – za matrični tiskalnik 
 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Novih kuvert za matrične tiskalnike ne bomo založili. 

 
             3. Sprememba kuvert – vročilnic za vročanje po       NOVO! 

upravnem postopku (ZUP) obr. 0,44… 
 
Dne  1. 10. 2008  je pretekel  4 - mesečni prehodni rok od uveljavitve Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem 
poslovanju, ki uveljavlja spremembe na ovojnicah obr. 0,44... Od 1. 10. 2008 so 
tako veljavne le naslednje naklade kuvert po ZUP - u: 
  

0,44  Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 
sporočilom po ZUP-u 

  format vrečke A5 - za laserski tiskalnik  
 

Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Veljavne so kuverte od vključno VIII. naklade dalje. 

 
0,44/1 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u 
  format vrečke A4 - za laserski tiskalnik  
 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Veljavne so kuverte od vključno XI. naklade dalje. 
 
0,44/2 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u 
  format vrečke A4 – za matrični tiskalnik 
 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Novih kuvert 0,44/2 ne bomo založili. 

 
0,44/3 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u 
  format vrečke A5 – za matrični tiskalnik 
 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Veljavne so kuverte od vključno IX. naklade dalje. 
 
0,44 L Vročilnica za vročanje po ZUP-u, samolepilni list 
              format nalepke A4, na zadnji strani trije samolepilni trakovi 
 
Stare samolepilne vročilnice so s 1. 10. 2008  neveljavne in jih je potrebno 
odpisati. Novih samolepilnih vročilnic – listov ne bomo založili. 
 
0,44/IT  Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u / SLO. – IT. 
  format vrečke A5 - za laserski tiskalnik  

 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Veljavne kuverte nove VI. naklade bodo na zalogi po 10. 10. 2008. 
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0,44 - 0/IT Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u / SLO. – IT. 
   format vrečke A4 – za matrični tiskalnik  

 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Novih kuvert 0,44 - 0/IT ne bomo založili. 

 
0,44 M/A4 Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u / SLO. – IT. 
   format vrečke A4 – za laserski tiskalnik  

 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Novih kuvert 0,44 M/A4 ne bomo založili. 
 
0,44/M Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in 

sporočilom po ZUP-u / SLO. - MADŽ. 
     format vrečke A5 - za laserski tiskalnik  

 
Stare kuverte so s 1. 10. 2008 neveljavne in jih je potrebno odpisati. 
Veljavne kuverte nove IV. naklade bodo na zalogi po 10. 10. 2008. 

 
              4.  Obr. 1,68 - INDEKS za izobraževanje odraslih       NOVO! 
 

Obveščamo vas, da smo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport  ob novi 
(36.) nakladi, vsebinsko spremenili INDEKS za izobraževanje odraslih. Zamenjan 
je tudi podtisk - v skladu z ostalimi javnimi listinami-spričevali, ki so bila izdana 
po maju 2008. 
 

1,68  Indeks  - za izobraževanje odraslih 
 
Indeks ni javna listina, zato so stari obrazci še naprej veljavni, novi pa so že na zalogi. 
 
                    5. Obr. 1,57 - Obvestilo o učnem uspehu…           NOVO! 
 
1,57  Obvestilo o učnem uspehu ob koncu ocenjevalnega obdobja med 

šolskIm letom 
 
Zaradi spremembe predmetnika v novem šolskem letu 2008/09 je obr. 1,57 
neveljaven in ga morate odpisati.  
Novi - spremenjeni obrazci bodo na voljo po 20. oktobru 2008. 
 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 836 g. Uroš 
Vilhar in 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj), jih poiščete na spletni strani 
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 7. 10. 2008 Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

                                            za področje tiskovin 
                                           Petar Petrović 

                                                               


