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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani! 
 

1. Tiskovine za gradbeništvo 
 

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje, prostor in energijo in v skladu z novim Pravilnikom 
o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika 
o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Ur. list RS, št. 66/04) smo 
vsebinsko spremenili naslednje obrazce  

 

                       NOVA 3TON in EAN koda 
 

3,17  Gradbeni dnevnik  
blok a 100 listov, format A4, srednjefini papir, tisk v 
modro – zeleni barvi 

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

usnju zelene barve, srednjefini papir  
 
 
3,81   Knjiga obračunskih izmer – uvodni list 

list, format A4, brezlesni papir, tisk v modro – zeleni barvi 
 
 
 
3,82   Knjiga obračunskih izmer – seznam vloženih listov 
  list, format A4, brezlesni papir, tisk v modro – zeleni barvi 
  
 
 
3,82 a  Knjiga obračunskih izmer – obračunski list 

list, format A4, brezlesni papir, tisk v modro – zeleni barvi 
 
 
Stari obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog. 

Novi obrazci bodo na zalogi predvidoma po 30. avgustu 2004. 

Pravilnik je stopil v veljavo 3.7.2004.  

Ker nov pravilnik ni predvidel prehodnega obdobja morajo vsi izvajalci gradbenih del, ki so 
začeli z gradnjo po začetku veljavnosti pravilnika uporabljati nov oz. spremenjen 
gradbeni dnevnik in knjige obračunskih izmer.  

Poleg tega 20. člen pravilnika predpisuje, da se na gradbiščih na katerih so se dela začela 
izvajati pred uveljavitvijo tega pravilnika vodenje gradbenega dnevnika in knjig 
obračunskih izmer nadaljujejo in končajo po prej veljavnem Pravilniku o vsebini in 
načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča (Ur. list RS, št. 
35/98 in 41/01), to pomeni na starih obrazcih.  

Iz zgoraj navedenega bodo kupcem določen čas na voljo stari in hkrati novi obrazci, ki 
imajo iz tega razloga nove EAN kode.                   

23O26147

23O26148

23O26149

23O26150

23O26151



13, 196 A3 MAPA Z VPENJALOM IN ELASTIKO - MOZAIK
format A3, mapa iz kaøiranega kartona z vpenjalnim
mehanizmom 

V sklopu mape se nahaja 5 vloænih PVC map s poklopcem v formatu
A3, ki so na voljo tudi kot samostojni prodajni artikel. 
Vpenjalni mehanizem v mapi je kompatibilen z manjøimi formati. 
Mapa z vpenjalom in elastiko - mozaik je namenjena prenaøanju
in shranjevanju gradiv (skice, naœrti, dokumenti veœjih dimenzij)
v A3 formatu.

Cena z DDV: 3.990,00 SIT
Mape so æe na zalogi.

13, 127/3 A3 PVC VLOÆNA MAPA S POKLOPCEM
format A3, mapa za shranjevanje, 4x luknjana

Cena z DDV: 240,00 SIT
Mape so æe na zalogi.

3. PVC MAPA S POKLOPCEM

2. MAPA Z ELASTIKO IN VPENJALOM

NOVO v programu blagovne znamke AKTA
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Izvrøni direktor divizije zaloæniøtev
Ljubljana, 11. 08. 2004 Andrej Zaloænik

Za vse dodatne informacije  se lahko telefonsko obrnete na naøo komercialo (01/30 69 850 
ga. Urøa Jandrliœ, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroø Vilhar), jih poiøœete na
spletni strani http://alea.dzs.si ali poøljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si.


