
 
 

Obvestilo št. 4 

DZS, d.d. ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA • 1538  Ljubljana 
ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN • fax 01/30 69 810 • e-mail: tiskovine@dzs.si • http://alea.dzs.si  

 

 
 
 

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

1.   Kuverte za vročanje po pravdnem postopku                    NOVO
 

Po določilih Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku, 
ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 75/1. 8. 2003 smo pripravili nove, spremenjene 
kuverte s starimi oznakami obrazcev za vročanje po pravdnem postopku in sicer: 
 

0,42-1 Kuverta za vročanje po ZPP - matrični tiskalnik- velikost vrečke A4  
 

0,42-2 Kuverta za vročanje po ZPP - matrični tiskalnik- velikost vrečke A5  
 

0,42-3 Kuverta za vročanje po ZPP - laserski tiskalnik- velikost vrečke A4  
 

0,42-4 Kuverta za vročanje po ZPP - laserski tiskalnik- velikost vrečke A5  
 

Kuverte za vročanje po ZPP so usklajene z zahtevami Pravilnika o ovojnici za 
vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku in testirane na Centru za 
informatiko pri Vrhovnem sodišču, ki pri uporabi laserskih kuvert priporoča 50 % polnjenje 
predala tiskalnika (cca 100 kuvert). 
 

Ker so kuverte označene z dosedanjimi oznakami obrazcev, priporočamo, da v skladu z 
opremljenostjo sodišč s starim oz. novim programom za izpisovanje kuvert navedete,      
ali naročate stare ali nove kuverte.  
 

Razlika med kuvertami na prvi pogled  je naslednja:  pod AR oznako  
     pri novih kuvertah piše:  OSEBNO! ZPP  
     pri starih pa samo   OSEBNO!  
 

Zgoraj omenjeni Pravilnik… je stopil v veljavo s 1. 8. 2003, vendar je bil določen prehodni 
rok uporabe starih kuvert, ki poteče s 1. 2. 2004, kar pomeni, da naj bi po tem roku 
sodišča uporabljala le še nove kuverte. 
 

Novi kuverti 0,42-1 in 0,42-2 sta že na zalogi. 
Novi kuverti 0,42-3 in 0,42-4 bosta na zalogi po 26. januarju 2004. 
 
 

2.   Kuverte za vročanje po kazenskem postopku 
 

Ker vpisnik pri kazenskem postopku še ni informatiziran, bo prišlo do zamika pri 
uporabi novih kuvert za vročanje po kazenskem postopku, katerih zaenkrat še nismo 
založili. O pripravi oz. začetku uporabe le-teh vas bomo obvestili potem, ko bomo dobili 
nadaljnja navodila z Vrhovnega sodišča RS. 
 
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, 16. 1. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 
 


