Obvestilo št. 8

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
Ovojnice za vročanje v pravdnem in kazenskem postopku
Po določilih Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku
smo prvič založili nove kuverte za potrebe vročanja po kazenskem postopku in sicer:
0,43-1
0,43-2
0,43-4

kuverta za vročanje po ZKP - matrični tiskalnik – velikost vrečke A4
kuverta za vročanje po ZKP - matrični tiskalnik – velikost vrečke A5
kuverta za vročanje po ZKP - laserski tiskalnik – velikost vrečke A5

Podobno kot ovojnice za vročanje po pravdnem postopku, imajo tudi zgoraj navedene
kuverte dvojno Obvestilo o prispelem pismu in na zadnji strani Pravni pouk. Usklajene so z
zahtevami Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku,
ki je bil objavljen v Ur. l. RS št. 75/03 in je stopil v veljavo s 1. 8. 2003. V Pravilniku... je
bil določen tudi prehodni rok uporabe starih kuvert, ki je potekel s 1. 2. 2004, kar
pomeni, da naj bi po tem roku sodišča tudi v kazenskem postopku uporabljala le še
nove kuverte.
Kuverte so že na zalogi. Zaenkrat smo založili različici z vrečko formata A5 (obr. 0,43-2,
obr. 0,43-4), glede na potrebe in želje uporabnikov pa bomo ponudbo razširili še na
velikost vrečke A4. Slednje (obr. 0,43-1) bodo na zalogi predvidoma v drugi polovici
meseca marca 2004.
Glede na to, da Zakon o prekrških predvideva vročanje zadev po Zakonu o kazenskem
postopku, so te kuverte primerne tudi za sodnike za prekrške.
Tudi za te kuverte naj velja priporočilo Centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču, ki pri
uporabi laserskih kuvert priporoča 50 % polnjenje predala tiskalnika (cca 100 kuvert).
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Ovojnice za vročanje v upravnem postopku

Obr. 0,44/3

Kuverta za vročanje po ZUP – matrični tiskalnik, velikost vrečke A5

Na podlagi povpraševanja kupcev smo založili tudi četrto različico modre ovojnice - za
osebno vročanje priporočenih pošiljk z vročilnico in sporočilom.
Namenjene so institucijam, ki vročajo po Zakonu o upravnem postopku (upravne enote,
občine, centri za socialno delo …).
Kuverte so na zalogi.

obr. 7,201 d – Disketa s programom za izračun dohodnine
Pripravili smo program za izračun dohodnine. Diskete s programom bodo na zalogi konec
naslednjega tedna, torej do 27. februarja 2004.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar
in 01/30 69 847 ga. Agata Vogrin), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 18.02.2004

Pomočnik izvršnega direktorja založništva
Petar Petrović
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