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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
   
 

Spoštovani ! 
 

1. Napoved spremembe Gradbenega dnevnika in  
knjige Obračunskih izmer  

 

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in v skladu z novim Pravilnikom 
o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08) pripravljamo vsebinsko spremenjene 
obrazce:  

3,17   Gradbeni dnevnik  
  blok a 100 listov, format A4 

3,17 a Gradbeni dnevnik 
  knjiga, 50 pol, format A4, trda vezava   

3,81  Knjiga obračunskih izmer – uvodni list 
   list, format A4 

3,82  Knjiga obračunskih izmer – seznam vloženih listov 
  list, format A4 
  
3,82 a  Knjiga obračunskih izmer – obračunski list 
  list, format A4 
 

Obstoječi obrazci so veljavni do odprodaje zalog.   
Novi spremenjeni obrazci bodo na zalogi v mesecu avgustu 2008. 
 
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 (Uradni list RS, št. 
66/04), to pomeni na starih obrazcih.  

 
2. Vloga za uveljavitev republiške štipendije 

 

1,51  VLOGA ZA UVELJAVITEV REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE  
                   ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009          

 

Stari obrazci (za leto 2007/2008) so neveljavni in jih je potrebno odpisati.  
Novi obrazci bodo predvidoma na zalogi šele septembra 2008. O izidu vas bomo 
pravočasno obvestili.  
 
 

3. Napoved spremembe kuvert – vročilnic za vročanje po 
Zakonu o pravdnem postopku (ZPP) obr. 0,42… oktobra 2008 

 

Obveščamo vas, da se bodo glede na objavo Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku - ZPP , predvidoma oktobra 2008 delno 
spremenile vse kuverte za osebno vročanje po ZPP (kuverte - obr. 0,42…). 
O datumu izida novih kuvert obr. 0,42… vas bomo pravočasno obvestili. 
Obstoječe kuverte 0,42… so veljavne vsaj do 1. 10. 2008. 
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4. REK obrazci 

 

V Uradnem listu RS (št. 37 z dne 15. 4. 2008) je objavljen pravilnik o spremembi 
REK obrazcev. Pravilnik je stopil v veljavo s 1. julijem 2008. Po tem datumu 
morajo zavezanci obračune (REK...) predložiti samo v elektronski obliki.  
 

7,110  REK - 1     
7,110 a REK - 1a       
7,110 b REK - 1b 
7,122  REK -  2 
 

REK obrazci po 30. 6. 2008 niso več veljavni in jih je potrebno odpisati. 
Novih REK obrazcev ne bomo več zalagali. 
        
 

                    5.  OSEBNA MAPA delavca - obr. 0,20                   NOVO! 
 
Založili smo NOVO mapo za shranjevanje dokumentov delavcev obr. 0,20 – 
OSEBNA MAPA delavca. Mapa je namenjena preglednemu shranjevanju 
dokumentov  zaposlenih v manjših podjetjih in pri samostojnih podjetnikih. Mapa 
je sestavljena iz žepkov za shranjevanje osebnih podatkov, prijav zavarovanja, 
zdravstvene dokumentacije in pogodb ter sklepov. 
 
0,20  OSEBNA MAPA delavca                                    
            format 230 x 310 mm, 4 razdelki z žepom 
 
 
 
 
 
Mape so že na zalogi. 

 
 
 
 
 
 
 
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, 9. 7. 2008 Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

                                               za področje tiskovin 
                                                Petar Petrović 
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