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VSEM KN J I GARN AM I N P AP I RN I CAM
Spoštovani !
1. P rilagoditev obrazcev na valuto EUR
Vsi obrazci založeni v letu 2006, v katerih je označena valuta, so že
pripravljeni v skladu z zakonodajo, ki predvideva prehodno obdobje
dvojnega označevanja in imajo označeno valuto v SI T/ EUR.
Pri morebitni uporabi obrazcev starejših naklad, kjer je označena le valuta
SIT, je potrebno ob uporabi obvezno prečrtati valuto SIT in navesti  dopisati
valuto EUR.

2. Novi in spremenjeni davčni obrazci
V državnem zboru je bilo sprejetih osem zakonov vezanih na davke, ki bodo
pričeli veljati 1.1.2007. V pripravi in usklajevanju so Pravilniki in Obrazci, ki
bodo objavljeni v Uradnem listu konec meseca decembra 2006. Ključne
spremembe bodo na naslednjih obrazcih: REKI, davek na dodano vrednost,
osebni dohodki, dohodnina in zaključni računi. Nekaj sprememb bo tudi
zaradi uvedbe EUR v začetku naslednjega leta.
O vsebini, nazivih in predvidenih datumih izzidov novih davčnih in
ostalih obrazcev, vas bomo podrobneje obvestili v začetku januarja
2007.

3. UGODNO – Znižanje cen knjižic Sledi do zaklada
Knjižici primerni za poslovno darilo, spominek ali novoletni poklon. V
slovenskem in angleškem jeziku. Po znižani ceni: 2.990,00 SIT z DDV.
10,45

Sledi do zaklada
v slovenskem jeziku

KOS
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10,45 a Treasure trails
v angleškem jeziku

Sledi do zaklada je knjižica v kateri so zbrane vse
zanimivosti Slovenije. Simboli države, slovenske pokrajine,
kulturna, zgodovinska in naravna dediščina, svet rastlin in
živali ter znameniti Slovenci, pomembni za razvoj države in
njeno promocijo v svetu.
Knjižica velikosti 12 x 24 cm in v obsegu 126 strani, tiskana
na ekološkem papirju in ročno vezana. Pakirana v okrasno
embalažo z dodanim planinskim cvetjem in morsko soljo.
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4. Nov obr. 8,33 – P rijava poškodbe pri delu
V sodelovanju z I nštitutom za varovanje zdravja RS sm o pripravili vsebinsk o
sprem enjen obrazec 8,33  P rijava pošk odbe pri delu – ER8, k i stopi v
veljavo s 1.1.2007.
8,33

P rijava pošk odbe pri delu – ER8
A4 pola z vloženim setom 1+7 (veljavna je VIII.naklada)
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Prijava na obrazcu je podlaga za uveljavljanje pravic poškodovane osebe iz zavarovanja, ki so v
primeru poškodbe pri delu za poškodovanca bolj ugodne. Hkrati služi tudi za namene državne
statistike zdravja in varnosti pri delu. Obrazec izpolnjujejo delodajalci, dopolnjuje pa ga
zdravstvena služba. Obrazec izpolni delodajalec ali poškodovanec sam, če je samozaposlen,
izpolnjen obrazec nato odnese k svojemu izbranemu osebnemu zdravniku. Podrobnejša navodila
so priložena obrazcu, hkrati so objavljena tudi na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja
RS: www.ivz.si.

Obrazci bodo na zalogi po 15.1.2007. Obstoječi obrazec 8,33 set je od 1.1. 2007
neveljaven in ga je potrebno odpisati.
5. Nov obr. 6,3 – seznam gotovine EUR
Obstoječi obrazci bodo v prodaji še do 15.1.2007, ko bo konec
dvojnega označevanja denarja. Novi obrazci bodo izšli po 9.1.2007.
6,3

Seznam gotovine EUR
blok, 100 listov, format A6, samokopirni papir
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10 KOS = ZAVI TEK
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Želimo Vam srečno in poslovno uspešno Novo leto 2007 ter miren
prehod na Evro. Veselimo se sodelovanja z Vami in Vas lepo
pozdravljamo !
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 email na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 22.12.2006

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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