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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. POPRAVEK NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE Obr. 8,41
DP-3- vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka
in priloge št. DP-2- podatki o dohodkih za družinskega člana
Obveščamo vas, da je v besedilu Navodila za izpolnjevanje obrazca DP-3 - vloga za
uveljavitev pravice do otroškega dodatka in priloge št. DP–2 - podatki o dohodkih za
družinskega člana, v prvem odstavku točke V. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH
VLAGATELJA-ICE ALI DRUŽINSKEGA ČLANA, pri besedilu: "Za vse otroke in družinske
člane, za katere je v točki" pomotoma izpadla točka: "II.,".
Besedilo prvega odstavka točke V. PODATKI O DOHODKIH IN PREJEMKIH
VLAGATELJA-ICE ALI DRUŽINSKEGA ČLANA se pravilno glasi:
V rubriko »Podatki o dohodkih in prejemkih vlagatelja, prejetih v obdobju od
1.1. do 31.12.20_ « vlagatelj vpiše le dohodke in prejemke, ki jih je v posameznem
koledarskem letu prejel sam. Za vse otroke in družinske člane, za katere je v točki II., III.
in točki IV. v rubriki »Ima lastne dohodke ali prejemke« označeno, da so v
posameznem koledarskem letu prejemali dohodke oziroma prejemke, mora vlagatelj
priložiti podatke o njihovih dohodkih in prejemkih na obrazcu Priloga št. DP-2 - podatki
o dohodkih za družinskega člana, in sicer za vsakega otroka oziroma družinskega
člana posebej.
Popravek je sporočilo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS.
Popravek navodila je bil posredovan vsem Centrom za socialno delo po Sloveniji.
Datum: 18. marec 2003
2. POGODBE
Z novimi in prenovljenimi pogodbami iz različnih področij življenja in dela smo obogatili
našo dosedanjo ponudbo, ki vam jo segmentirano po tematskih sklopih predstavljamo kot:
šifra

DARILNE POGODBE
0,66
Darilna pogodba za nepremičnine - set (1+3) v ovoju
5,71
Darilna pogodba za premične stvari - set (1+3)
5,71 a Darilna pogodba za avtomobile - set (1+3)
5,71 b Darilna pogodba za avtomobile; po zakonitem zastopniku - set (1+3)
0,67
0,73
4,11
5,15 a

PRODAJNE POGODBE
Prodajna pogodba za stanovanjsko hišo - set (1+4)
Prodajna pogodba za etažno lastnino - 2 seta (1+3) v ovoju
Kupoprodajna pogodba za vsa motorna vozila - set (1+3)
Kupoprodajna pogodba - set (1+3)

MP cena
v SIT
399,00
329,00
329,00
329,00
349,00
449,00
99,00
176,00
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MP cena

šifra

0,74
0,71
0,76
5,72
5,78

NAJEMNE POGODBE
Najemna pogodba za stanovanje - 2 poli
Najemna pogodba za poslovne prostore - 2 seta (1+3)
Podnajemniška pogodba o najemu stanovanja - set (1+2) v ovoju
Zakupna (najemna) pogodba za premične stvari - 2 seta (1+3)
Pogodba o najetju gostinskih zmogljivosti (Alotmajska pogodba) - 3 seti
(1+3) v ovoju

v SIT
75,00
379,00
359,00
379,00
499,00

0,72
5,100
5,101
5,102
5,9
5,17

DELOVNE POGODBE
Avtorska pogodba - set (1+3)
Podjemna pogodba - 2 seta (1+2) v ovoju
Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom - 2 seta (1+2)
Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu - 2 seta (1+2)
Pogodba o zaposlitvi - 3 seti (1+2) v ovoju
Individualna pogodba o delu - 4 seti (1+3) v ovoju

210,00
549,00
339,00
339,00
419,00
549,00

5,73
5,77

POSOJILNE POGODBE
Pogodba o izposoji stvari - 2 seta (1+2)
Posojilna pogodba - 2 seta (1+2)

339,00
339,00

5,76
5,79
5,80

POGODBE VEZANE NA BLAGO IN STORITVE
Pogodba o trgovskem zastopanju - 3 seti (1+3) v ovoju
Komisijska pogodba - 3 seti (1+3) v ovoju
Skladiščna pogodba - 2 seta (1+2)

499,00
499,00
339,00

5,70
5,74
5,75
5,81

DRUGE POGODBE IN POOBLASTILA
Pogodba o varovanju otrok - 2 seta (1+2)
Oporoka - 2 seta (1+1) v ovoju
Pooblastilo ob smrti - list
Menjalna pogodba za nepremičnine - 2 seta (1+3 )

339,00
549,00
169,00
379,00

7,96
7,97
7,98

PREDLOGI ZA IZVRŠBO
Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine - 2 seta (1+3) v ovoju
Predlog za izvršbo - 2 seta (1+3) v ovoju
Predlog za izvršbo za izterjavo preživninske terjatve- 2 seta (1+3) v ovoju

349,00
349,00
349,00

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/586 43 64 ga. Lucija Friškovec, 01/586 43 44 ga. Urška Jandrlič, 01/586 43 42
g. Andrej Kogoj, 01/586 43 43 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani
http://alea.dzs.si ali pa pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si.

Ljubljana, 19. 3. 2003
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izvršni direktor Divizije založništev
direktor Založništva tiskovin
Andrej Založnik
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