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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
   

Spoštovani ! 
 

1. Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic  

                               iz invalidskega zavarovanja - IZ 1                Obr. 8,118 
 

V Uradnem listu RS, št. 94/2013 je bil objavljen nov obrazec 8,118 Predlog za uvedbo postopka 
za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja - Obr. IZ 1. Po novem bodo zavarovanci 
uveljavljajali pravice iz invalidskega zavarovanja, pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, ter 
pravico do invalidnine za telesno okvaro, preko osebnega zdravnika, le na enem skupnem obrazcu, to 
je obr. 8,118, ki je sedaj razširjen in vsebinsko spremenjen.  
Iz tega izhaja, da so stari obrazci 8,118 - IZ 1, 8,119 - IZ 2, 8,121 - IZ 3 združeni v enotnem 
skupnem obrazcu 8,118 - IZ 1.  
 

8,118  Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja - Obr. IZ 1 

 format A4, pola 
 

Stari obrazci: 8,118 (odpis do vključno CXXIII naklade), 8,119 in 8,121 so NEVELJAVNI, zaloge je 
potrebno odpisati.  
 

Nov obrazec 8,118 bo na zalogi v začetku januarja 2014. 
Nova triton šifra: 2HD30536 in bo imel številko naklade CXXIV. 
 

2. Napoved za odmero dohodnine od dohodka  

                                iz oddajanja premoženja v najem                Obr. 7,241 
 

V sodelovanju z DURS bomo založili spremenjen obrazec 7,241 - Napoved za odmero dohodnine od 
dohodka iz oddajanja premoženja v najem 
 

7,241  Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja 
premoženja v najem 

 format A4, pola 
 

Stari obrazci: 7,241 (odpis do vključno XI naklade) so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.  
 

Nov obrazec 7,241 bo na zalogi v začetku januarja 2014. 
Nova triton šifra: 27R30535 in bo imel številko naklade XII. 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo  

(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani 

http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 

 

 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 19. 12. 2013  za področje tiskovin 

 

 Petar Petrović  
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