Obvestilo št. 19

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer

NOVO!

V skladu z novim Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08) in v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Zbornico za gradbeništvo in
industrijo gradbenega materiala pri GZS smo pripravili vsebinsko spremenjen
Gradbeni dnevnik in pripadajoče obrazce:
3,17

Gradbeni dnevnik o izvajanju del
blok a 100 listov, format A4

&!83III4-chdhdc!

KOS

Stari obrazci (do vključno CCVI. naklade) so neveljavni in jih je potrebno odpisati.

Novi obrazci bodo na zalogi konec meseca novembra 2008.
Veljavna bo CCVII. naklada.

3,17 a

Gradbeni dnevnik
knjiga, 50 pol, format A4, trda vezava

Stari - obstoječi obrazci so zaenkrat veljavni za uporabo na starih gradbiščih.

Novih obrazcev s trdnimi platnicami ne bomo založili.
3,81

Knjiga obračunskih izmer – uvodni list
list, format A4

KOS

&!83III4-chdhej!

Stari obrazci so neveljavni (do vključno VII. naklade) in jih je potrebno odpisati.

Novi obrazci bodo na zalogi konec meseca novembra 2008.
Veljavna bo VIII. naklada.

3,82

Knjiga obračunskih izmer – seznam vloženih
obračunskih listov
list, format A4

KOS

&!83III4-chdhfg!

Stari obrazci so neveljavni (do vključno XCIII. naklade) in jih je potrebno odpisati.

Novi obrazci bodo na zalogi konec meseca novembra 2008.
Veljavna bo XCIV. naklada.

3,82 a

Knjiga obračunskih izmer – obračunski list
list, format A4

KOS

&!83III4-chdhgd!
Stari obrazci so neveljavni (do vključno CCXXIX. naklade) in jih je potrebno odpisati.

Novi obrazci bodo na zalogi konec meseca novembra 2008.
Veljavna bo CCXXX. naklada.

2. Obr. 8,180 – Evidenčni list o ravnanju z odpadki
8,180

NEVELJAVEN!

Evidenčni list o ravnanju z odpadki
set 1+1, format A4

Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.

Novih spremenjenih obrazcev zaenkrat ne bomo založili.

Spremenjeni obrazci so dostopni le v elektronski obliki na portalu Agencije RS za okolje.
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3. Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine…
V sodelovanju z Javnim jamstvenim in preživninskim skladom Republike Slovenije
ter v skladu z Zakonom o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 78/06) ter Navodilu o spremembah Navodila o postopku
za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Ur. list RS, št. 84/08) smo
vsebinsko spremenili:
8,42

Zahteva za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine z
Navodilom za izpolnjevanje
pola in vložni list, format A4, dvostranski tisk

KOS

&!83III4-chddfa!

Stari obrazci so neveljavni (do vključno III. naklade) in jih je potrebno odpisati.

Novi obrazci so na zalogi, veljavna je IV. Naklada.

4. Obr. 0,12 – Potrdilo o premoženjskem stanju
0,12

NEVELJAVEN!

Potrdilo o premoženjskem stanju

Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.

Novih spremenjenih obrazcev zaenkrat ne bomo založili.

5. Obr. 0,20 - OSEBNA MAPA delavca
0,20

NOVO!

OSEBNA MAPA delavca

format 230 x 310 mm,
4 razdelki z žepom

Založili smo NOVO mapo za shranjevanje
dokumentov delavcev obr. 0,20 – OSEBNA
MAPA delavca. Mapa je namenjena preglednemu
shranjevanju dokumentov zaposlenih v manjših
podjetjih in pri samostojnih podjetnikih. Mapa je
sestavljena iz žepkov za shranjevanje:
• osebnih podatkov,
• prijav zavarovanja,
• zdravstvene dokumentacije
• pogodb ter sklepov

Mape so 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, 20. 11. 2008

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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