Obvestilo št.18

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Novi obr. 1,82 – Vloga za znižano plačilo vrtca
1,82

Vloga za znižano plačilo vrtca
pola z vložnim listom, format A4

Obrazec je spremenjen, novi so že na zalogi.
Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati.
2. Spremenjene kuverte s povratnico po ZUP–u (obr. 0,44…)
V zvezi z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
(Ur.l. RS št. 86/06) bomo pri vseh nadaljnjih nakladah kuvert s povratnico
po ZUP-u:
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zamenjali besedo »šifra« z besedo »številka«.
Stare kuverte so VELJAVNE.
3. Posebna serija organizatorja Akta
13,215 se

NOVO

Organizator AKTA Alter – grafit
PVC, A5, omejena serija
KOS

&!83III4-cggcbf!

Organizatorji prijetnega otipa, so izdelani v omejeni
seriji, posamezno pakirani v posebno kartonsko
embalažo.
Samo v formatu A5, z mehanikami v črni barvi.
Izdelek primeren za novoletno darilo
4. Napaka pri črtnih listih Akta A5 obr. 13,257
Pri zadnji seriji črtnih listov Akta A5 (5 mm) obr.13,257 (pakiranje 50 listov) je
prišlo do napake pri izdelavi lukenj (razmak med luknjami za vlaganje listov je
napačen).
Prosimo vas, da omenjeno serijo napačno izdelanih listov vrnete na naš naslov:
DZS d.d., Založništvo tiskovin, Lucija Friškovec, Dalmatinova 2, 1538
Ljubljana. Dodatne informacije - telefon: 01 30 69 850 – ga. Lucija Friškovec.
Vrnjene liste vam bomo zamenjali.
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4. Obr. 7,33 je ukinjen
V Ur.l.RS št.121/06 z dne 24.11.2006 je objavljena Uredba o Poslovnem registru
Slovenije. Uredba omenja spremembo obrazca, ki smo ga založili junija 2005:
7,33

Prijava za vpis v poslovni register Slovenije

Novih obrazcev ne bomo založili, ker se večina prijav odvija v elektronski obliki in
preko točk VEM.
Obstoječi obr. 7,33 so NEVELJAVNI in jih 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, 30.11.2006

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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