Obvestilo št. 11

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Sprememba kuvert – vročilnic za vročanje po
upravnem postopku (ZUP) obr. 0,44…

NOVO!

Obveščamo vas, da se z objavo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (objava v UL RS št.
47/08), spremenijo vse kuverte za osebno vročanje po splošnem upravnem
postopku ZUP-u (modre - obr. 0,44…). Sprememba velja od 1. 6. 2008. Določen
je tudi 4 mesečni prehodni rok, ko še veljajo stare kuverte – do 30. 9.
2008.
Vsebina spremembe kuvert: po novem lahko vročevalec izroči pismo tudi
pooblaščencu za prevzem pisma, kar napišeta na zadnji strani VROČILNICE.
0,44

Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in
sporočilom po ZUP-u
format vrečke A5 - za laserski tiskalnik
Kuvert ni več na zalogi, nove bodo na voljo po 28. 5. 2008.

0,44/1

Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in
sporočilom po ZUP-u
format vrečke A4 - za laserski tiskalnik
Kuvert ni več na zalogi, nove bodo na voljo po 3. 6. 2008.

0,44/2

Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in
sporočilom po ZUP-u
format vrečke A4 – za iglični tiskalnik
Obstoječe kuverte so še na zalogi in veljajo do 30. 9. 2008.
Nove kuverte bomo založili po odprodaji starih zalog.

0,44/3

Kuverta za vročanje priporočenih pisem z vročilnico in
sporočilom po ZUP-u
format vrečke A5 – za iglični tiskalnik
Obstoječe kuverte so še na zalogi in veljajo do 30. 9. 2008.
Nove kuverte bomo založili po odprodaji starih zalog.

0,44 L

Vročilnica za vročanje po ZUP-u, samolepilni list
format nalepke A4, na zadnji strani trije samolepilni trakovi
Obstoječe vročilnice – samolepilni listi so na zalogi.
Nove vročilnice bomo založili po odprodaji starih zalog.
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2. Prenovljene knjige izdanih in prejetih računov z DDV

NOVO!

Obveščamo vas, da smo prenovili knjige za vodenje evidence izdanih oz.
prejetih računov z DDV (obr. 6,46 DDV in obr. 6,47 DDV). Oblika obeh
knjig s strani davčne zakonodaje ni predpisana, vendar so v okviru danih
možnosti formata obeh knjig, v minimalnem obsegu zajete vse pomembne
evidence za namene DDV, seveda za lastno uporabo.
6,46 DDV

Knjiga izdanih računov
1/50 pol – trda vezava (nova šifra 26F27205)

6,46 A DDV

Knjiga izdanih računov
1/15 pol – mehka vezava (nova šifra 26F27206)

6,47 DDV

Knjiga prejetih računov
1/50 pol – trda vezava (nova šifra 26F27202)

6,47 A DDV

Knjiga prejetih računov
1/15 pol – mehka vezava (nova šifra 26F27203)

Prenovljene knjige so že na zalogi.
Če davčni zavezanci, ki te knjige uporabljajo, želijo imeti še druge evidence
prometa z DDV, pa kolone v prenovljenih knjigah niso posebej navedene, morajo
knjige dopolniti sami.
Stare knjige 6,46 in 6,47 so še vedno primerne za tiste uporabnike, ki pri
svojem poslovanju nimajo uvozno - izvoznih poslov in so veljavne.

3. Novi podtiski za potrebe šolstva…

NOVO!

Za potrebe šolstva in drugih uporabnikov smo založili tri nove barvne podtiske v
formatu A4:
1,284

Podtisk – brez napisa
barvni tisk, format A4

Podtiski so že na zalogi.
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13,285

Pohvala
barvni tisk, format A4

Podtiski so že na zalogi.

13,286

Pohvala za odličen uspeh
barvni tisk, format A4

Podtiski so že na zalogi.

4. Mapi učnih dosežkov učencev in dijakov

NOVO!

Za osnovne in srednje šole smo založili tudi praktični mapici – ovoja, namenjeni
za shranjevanje učnih dosežkov učenca v šoli oz. kot ovoj pri podelitvi spričeval.
Mapi sta oblikovani v varianti designa novega podtiska za spričevala!
1,296

Mapa učnih dosežkov učenca (zelena)
za osnovne šole
barvni tisk, format A4

Mape so že na zalogi.
1,297

Mapa učnih dosežkov dijaka (modra)
za osnovne šole
barvni tisk, format A4

Mape so že na zalogi.
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in
01/30 69 835 g. Andrej Kogoj), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 26. 5. 2008

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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