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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani! 
 

1. Druga prijava za vpis 
 

Ob koncu meseca julija, ko bodo znana prosta vpisna mesta na visokošolskih zavodih in višjih 
strokovnih šolah (predvidoma po 25. juliju) bomo ponovno založili vsebinsko spremenjena: 
 

1,71/2  DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2004/2005 
  za visokošolski študij   -   (odpis vključno z X. naklado)  
 

1,254  DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2004/2005 
  za višješolski študij    -    (odpis vključno s IV. naklado) 
 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati. 
 

Obrazci bodo na zalogi po 26. juliju 2004. 
 

Rok oddaje prijav:  obr. 1,71/2   - 5. september 2004 
    obr. 1,254    - 10. september 2004 
 
 

2. 8,128 -  Materinska knjižica   
 

V sodelovanju s skupino zdravnikov iz Združenja za perinatalno medicino pri Slovenskem 
zdravniškem društvu, Kliničnega oddelka za perinatologijo Ginekološke klinike KC v 
Ljubljani ter  Razširjenim strokovnim kolegijem za ginekologijo in perinatologijo 
pripravljamo šesto,  popravljeno, dopolnjeno ter vsebinsko spremenjeno izdajo Materinske 
knjižice z dodatno knjižico Česar morda še niste vedeli.  
 

8,128  Materinska knjižica 
 

Obstoječe Materinske knjižice so VELJAVNE do odprodaje zalog. 
 

Nove bodo na zalogi po 26. juliju 2004.   
 
 

3. Obr 1,82 a – ZNIŽANO PLAČILO VRTCA     PONOVNO OBVESTILO
 

V zvezi z objavo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za 
programe v vrtcih (UL RS št. 120/2003) smo založili dodatni obrazec k VLOGI ZA 
ZNIŽANO PLAČILO VRTCA in sicer pod oznako 
 

1,82 a  IZJAVA VLAGATELJA(ICE), KI UVELJAVLJA ZNIŽANO PLAČILO ZA 
VRTEC O PREMOŽENJU DRUŽINE 
list, format A4, enostranski tisk 

 

Prosimo vas, da vsem kupcem, ki povprašujejo po obr. 1,82 istočasno prodate tudi 
obr. 1,82 a. V prihodnje bo ta obrazec del obr. 1,82. 
 
 
 
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in      
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin) ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 14. 07. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 
 


