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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
Spoštovani ! 
 
 

1.   NOVO – RAČUN ZA PREDPLAČILO obr. 5,33                    ALEA
 

V skladu z drugim odstavkom 33. čl. ZDDV, mora vsak davčni zavezanec izdati račun tudi 
za vsako prejeto predplačilo. Prejeto predplačilo predstavlja plačilo za nameravan promet 
blaga oz. storitev z vključenim DDV, iz katerega izračuna znesek DDV z uporabo 
preračunane stopnje v skladu s tretjim odstavkom 38. čl. tega pravilnika. 
Založili smo nov obrazec: 
 

5,33   Račun za predplačilo 
  samokopirni blok, A5 format, 100 listov, dvakrat luknjano, perforirano 

podložni karton vsebuje formulo za preračunavanje davčne stopnje 
 

Obrazec je že na zalogi. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
5,33 457,5 SIT 91,50 SIT 549,00 SIT

 

2.   NOVO – IZPLAČILNA KUVERTA obr. 0,2                        ALEA
 

Kuverta je namenjena posameznemu izplačilu gotovine z možnostjo evidentiranja časa, 
kraja in podpisa prevzemnika denarja, zato je še posebej priporočljiva za izplačila na 
terenu (dnevnic, kilometrin in ostalih stroškov). Na zadnjem delu kuverte je v pregibu 
dodan varnostni zasek, ki omogoča prejemniku kontrolo nad nepooblaščenim odpiranjem 
kuverte. 
 

0,2   IZPLAČILNA KUVERTA - z dodanim potrdilom o prejemu 
  kuverta, format 210 x 8" 
 

Kuverta je že na zalogi. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
0,2 58,34 SIT 11,66 SIT 70,00 SIT

 

3.   NOVO – PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE obr. 0,3  
 

Če je za shod oz. prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu št. 59/2002 potrebno dovoljenje, mora organizator podati prošnjo pri upravni enoti, 
na območju katere se organizira shod oz. prireditev. Glede na Pravilnik za izvajanje zakona 
o javnih zbiranjih, ki je izšel v Uradnem listu št. 117/02 in stopi v veljavo s 6. 1. 2003 smo 
pripravili nov obrazec: 
 

0,3   PRIJAVA JAVNE PRIREDITVE / JAVNEGA SHODA  
PROŠNJA ZA DOVOLITEV JAVNE PRIREDITVE / JAVNEGA SHODA  

  samokopirni set 1+6, format A4 
 

Obrazec bo na zalogi po 10. januarju 2003, lahko pa ga že naročite. MPC je 198 SIT. 
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4.   Spremenjen in dopolnjen obr. 0.48 
 

Po novem Zakonu o delovnih azmerjih (Ur. l. RS št. 42/02) je obrazec 0,48 delno 
spremenjen in dopolnjen, vendar je obstoječa zaloga še uporabna. 

r

 

0,48   PRIJAVA POTREBE PO DELAVCU OZ. PRIPRAVNIKU 
  set v treh izvodih (1+2), format A4, samokopirni papir, set oštevilčen 
 

Obrazec je vsebinsko spremenjen in dopolnjen, zaloge so VELJAVNE. 
 

5.   NEVELJAVEN  obr. 0,62 a  
 

Z uveljavitvijo Zakona o delovnih azmerjih (Ur. l. RS št. 42/02) (s 1. 1. 2003) pa preneha 
veljavnost obrazca: 

r

 

0,62 a  OBVESTILO O POTREBI - OBV-P  
 

Obrazec je NEVELJAVEN, zalogo morate odpisati.  
 

6.   Sprememba obr. 0.62 b  
 

Dosedanji obr. 0,62 b (OBV-S) pa je bistveno vsebinsko in v nazivu spremenjen in se od 
vključno VII. naklade dalje imenuje 
 

0,62 b  OBVESTILO O SKLENITVI POGODBE O AVTORSKEM DELU 
format A4, samokopirni set v dveh izvodih 

 

Stara zaloga (vključno VI. naklada) je s 1. 1. 2003 NEVELJAVNA in jo morate odpisati. 
Novi obrazci bodo na zalogi po 15. januarju 2003.  
 

7.   SPREMENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI                        ALEA
 

S 1.1.2003 je stopil v veljavo nov Zakon o delovnih azmerjih, ki je bil v Ur. listu objavljen 
15.5.2002. Iz tega naslova je ukinjena Pogodba o delu, obr. 5,2, za njena nadomestila  
glej obvestilo št. 28/02 z dne 18.12.2002. Spremenjene pa so tudi ostale pogodbe 
vezane na delo in sicer obr. 5,9 Pogodba o zaposlitvi (za zaposlene v gospodarski družbi), 
5,11 Pogodba o zaposlitvi (za zaposlene pri zasebnih delodajalcih) in 5,17 Individualna 
pogodba o zaposlitvi.  

 r

 

5,9  POGODBA O ZAPOSLITVI (za zaposlene v gospodarski družbi)  
ima spremenjena pojasnila ter predvsem člene zakona na katere se nanaša  

 

Vsebinsko spremenjen, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z XVI. naklado) 
Nova naklada (XVII.) je že na zalogi.   
 

5,11  POGODBA O ZAPOSLITVI (za zaposlene pri zasebnih delodajalcih) 
  ima spremenjena pojasnila ter predvsem člene zakona na katere se nanaša  
 

Vsebinsko spremenjen, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z XVI. naklado) 
Nova naklada (XVII.) je že na zalogi.   
 

5,17  INDIVIDUALNA POGODBA O ZAPOSLITVI 
ima le manjše popravke, da jih bomo upoštevali šele ob ponatisu.  

 

Vsebinsko malo spremenjen, stara zaloga je VELJAVNA. 
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8.   Razpis za vpis v šolsko leto 2003/2004  
 

Razpis za vpis za šolsko leto 2003/2004 za vpis v  začetni letnik srednje šole in 
za prosta mesta v dijaških domovih  bo izšel predvidoma 3. februarja 2003. 
Glede na to vas obveščamo, da sta obrazca: 
 

1,20 Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole     
1,74 Prijava za vpis v dijaški dom 
 

vsebinsko spremenjena, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati. 
Nova naklada bo na zalogi po 23. januarju 2003.  
 

Rok oddaje prijav: za obr. 1,20  -  4. marec 2003,  
   za obr. 1,74  -  6. (za dijake) oz. 10. (za študente) marec 2003. 
 
Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2003/2004  za visokošolski študij 
(za študijska mesta, ki jih razpisujeta Univerzi v Ljubljani in Mariboru in ostali samostojni 
visokošolski zavodi) bo objavljen 15. januarja 2003. 
Glede na to vas obveščamo, da sta obrazca: 
1,71/1  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2003/2004 
1,71/4  Prijava za vpis na visokošolski zavod v študijskem letu 2003/2004 

za vzporedni študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za prehode 
 

vsebinsko spremenjena, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati. 
Nova naklada bo na zalogi po 20. januarju 2003.  
 

Rok oddaje prijav: obr. 1,71/1 - 8. marec 2003,  
    obr. 1,71/4 - 8. marec 2003 (za nadaljevanje študija v 3. letniku)  
    oz.  20 - 30. september 2003.(za vzporedni študij in diplomante). 
 
Prav tako bo 15. januarja objavljen Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 
2003/2004 za višješolski študij, ki jih razpisujejo Višje strokovne šole.  
Glede na to vas obveščamo, da je obrazec: 
1,253  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2003/2004  

- za višje šole 
vsebinsko spremenjen, stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati. 
Nova naklada bo na zalogi po 22. januarju 2003.  
 

Rok oddaje prijav: obr. 1,253 - 8. marec 2003.  
 

9.   Vsebinsko prenovljen obr. 8,74 
 

V sodelovanju s strokovnjaki iz Oddelka za zdravstveno vzgojo Inštituta za varovanje 
zdravja RS smo vsebinsko prenovili: 
 

8,74   Evidenčni obrazec za zdravstvenovzgojno delo 
format A4, list, barvni tisk 

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati.  
Novi obrazci so že na zalogi in jih lahko naročite.  
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10.   Popravek iz obvestila 1/03 
 

7,214    DURS 14 Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženja  
- druga alineja 64. člena Zakona o dohodnini (obresti) 

Obrazec je nespremenjen, zaloge SO VELJAVNE.  
 

Cenik za Davčne obrazce DZS, Založništva tiskovin (vse cene so v SIT) 
Popravek cenika pri cenah brez DDV. 
 

obrazec  cena brez DDV cena z DDV 
7,2 95,83 115,00
7,4 17,50 21,00
7,109 30,83 37,00
7,110 30,83 37,00
7,110a 30,83 37,00
7,110b 30,83 37,00
7,111 30,83 37,00
7,201 47,50 57,00
7,201a 0,00 0,00
7,201/1 47,50 57,00
7,201/1a 0,00 0,00
7,201/2 47,50 57,00
7,201/2a 0,00 0,00
7,212 30,00 36,00
7,213 47,50 57,00
7,214 47,50 57,00
7,215 47,50 57,00
7,216 40,83 49,00
7,217 47,50 57,00
7,263 58,33 70,00
7,264 58,33 70,00
7,265 18,33 22,00
7,266 18,33 22,00
7,267 18,33 22,00
7,268 18,33 22,00
7,269 58,33 70,00
7,269a 18,33 22,00
7,269b 18,33 22,00
7,271 350,00 420,00

 
 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na našo komercialo (tel. 01/586 43 42            
g. Andrej Kogoj, 01/586 43 43  g. Uroš Vilhar, 01/586 43 64  ga. Lucija Friškovec). 

 
 

Ljubljana, 7. 1. 2003                                                 Direktor Založništva tiskovin 
                                                                           
 

 

  
 

             Andrej Založnik 
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