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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
  
Spoštovani ! 
 

1. Spremenjen obr. 7,241 – Napoved za odmero akontacije 
dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v  najem 

 

Glede na objavo v U.L. RS št.114/09, z dne 31. 12. 2010 - Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih 
za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala je spremenjen obrazec: 
 

7,241 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz 
oddajanja premoženja v najem (DOHPREM št.1)   

  

Obstoječi obrazci so NEVELJAVNI (do vključno naklade št. VII.) in jih je potrebno 
odpisati.  
Novi obrazci bodo na zalogi 11. 01. 2010. Veljavna bo nova VIII. naklada - (nova 
šifra 27928). 
Rok oddaje obrazca 7,241 ostaja 15. januar 2010. 

 
 

2.  Obrazci za društva so UKINJENI ! 
 

V skladu z Navodilom o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil društev 
(U.L. RS št.107/09) vas obveščamo, da so ukinjene pisne oblike vseh treh 
obrazcev za društva in sicer: 

 

7,133 Izkaz poslovnega izida (Priloga 3)  
list A4, dvostranski tisk 

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,134 Bilanca stanja (Priloga 2)  
list A4, enostranski tisk  

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

7,133 a Izjava (Priloga 4) 
list A4, enostranski tisk   

Obrazec je UKINJEN, zaloge je potrebno odpisati. 
 

Letna poročila za društva se odslej predlagajo izključno preko spletnega 
portala: www.ajpes.si. 
 
 
 
 
 

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 
 

  Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 
Ljubljana, 5. 1. 2010                                     za področje tiskovin 
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