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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
Spoštovani ! 
 
 
 

1. Nov obr. 8,41 komplet in nov obr. 8,41 - priloga  
 
V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, 
Direktoratom za družino in v skladu z Zakonom o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/2003) smo 
pripravili vsebinsko spremenjena obrazca:    
 
 

8,41komplet Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka –  
Obrazec DP - 3       

 
A4 pola z vložnimi listi     KOS 

  
 ---------------------------------------------------- 
 
                                                          100 KOS – PAKET 
 
 
8,41priloga Podatki o dohodkih za družinskega člana – Priloga DP -2 
 

list A4                                                  KOS 
 
--------------------------------------------------- 

  
      500 KOS – PAKET 

 
 

 
 
 
Vsebinska sprememba je nastala zaradi uveljavitve novega Zakona o 
dohodnini – ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/2005) in uskladitve oznak z 
novim obrazcem Napoved za odmero dohodnine za leto 2005. Nova obrazca 
stopita v veljavo 1. aprila 2006.   
 
 
Nova obrazca bosta na zalogi od 4.4.2006 dalje. 
 
Stari obrazci so NEUPORABNI in jih je potrebno odpisati. 
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2. Nov obr. 7,254 
  
V UL št. 23 dne 3.3.2006 je objavljen Pravilnik o obrazcu po 73. 
členu Zdoh -1, ki smo ga že založili - obr. 7,254 in je na zalogi: 
 
7,254   Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 73. členu 

ZDoh-1 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih 
sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in 
hranilnicah 

 
set (1+1), format A4, dvostranski tisk   KOS     
                                                                                                                 

                                                                                                                                               
 

Davčni zavezanec predloži obvestilo (nov obr.7,254) v dveh izvodih banki ali 
hranilnici, izpolnjen v skladu z navodili na hrbtni strani obrazca. Banka 
oziroma hranilnica potrdi prejem obvestila in en izvod vrne zavezancu. 
                                                                                                             
Nov obr.7,254 nadomešča prejšnji obr.7,158, ki je neveljaven in ga je 
potrebno odpisati. 
 
 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj 
in 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani 
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
 
Ljubljana, 30. 3. 2006 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


