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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

 
Spoštovani ! 
 
 
 

1. Obrazci za vpis v visokošolske študijske programe 
 

 

Obveščamo vas, da so vsi trije obrazci za vpis v visokošolske študijske 
programe za študijsko leto 2005/2006 NEVELJAVNI in jih je potrebno 
odpisati: 
 

1,71/1 Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/2006 

               format A4, pola+list, dvostranski tisk KOS &!83III4-cadjfb! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-gfgiab! 
 
 

1,71/2 Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 
2005/2006 

               format A4, pola+list, dvostranski tisk KOS &!83III4-cebife! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-ggjjjd! 
 

1,71/4 Prijava za vpis na visokošolski zavod v študijskem letu 
2005/2006 za vzporedni študij, za diplomante oz. za 
nadaljevanje študija po merilih za prehode 

               format A4, pola, dvostranski tisk KOS &!83III4-ceiagi! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-gfhagi! 
 
Glede na trenutne informacije bo Razpis za vpis izšel predvidoma 1. 2. 2006. 
Rok oddaje za 1,71/1 je 8. marec 2006, za 1,71/4 pa 8. marec oz. 30. 
september 2006. Za obr. 1,71/2 pa je rok oddaje predvidoma julija 2006. 
Obvestilo o novih obrazcih še sledi. 
 
 

2. Obrazca za vpis v višješolske študijske programe 
 

NEVELJAVNA sta obrazca za vpis v višješolske študijske programe za 
študijsko leto 2005/2006 in jih je potrebno odpisati. 
 

1,253 Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 
2005/2006 

               format A4, pola+list, dvostranski tisk KOS &!83III4-cfbffg! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-ghaafa! 
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1,254 Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/06 

               format A4, pola+list, dvostranski tisk KOS &!83III4-cfcjci! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-ghaagh! 
 

Letošnji  Razpis za vpis bo izšel predvidoma po 16. 1. 2006, nov obrazec 1,253 
bo na voljo po 24. 1. 2006. Obrazec 1,254 (Druga prijava…) bo na zalogi 
predvidoma julija 2006. 
 
 
 

3. Obrazca za vpis v srednje šole in dijaške domove 
 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 
2006/2007 bo izšel predvidoma 1. februarja 2006. Glede na to vas obveščamo, 
da sta obrazca vsebinsko nespremenjena. 
 

1,20 Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole 
               format A4, pola, dvostranski tisk KOS &!83III4-cadddd! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-fffjfb! 
 

1,74 Prijava za vpis v dijaški dom 
               format A4, list, dvostranski tisk KOS &!83III4-cadjic! 
 

 500 x KOS = PAKET &!83III4-ffjbjf! 
 

Obrazca bosta na zalogi 30. januarja 2006, stara zaloga je trenutno še 
VELJAVNA. Roki oddaje prijav: za oba obrazca je rok 24. marec 2006, oz. za 
obr. 1,74  (študenti) pa do 8. marca 2006. 
 
 
 

4.  Obr. 7,2 in 7,4 – Povzetka obračunov 
 

Oba obrazca sta spremenjena, stari so neveljavni in jih je potrebbno odpisati. 
Novi obrazci bodo na razpolago po 12. januarju. Zavezanci jih oddajajo do 
konca meseca januarja 2006. 
7,2 Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju od 1.1. 

do 31.12. (velja XVIII naklada) 
               format A3, pola+list, dvostranski tisk KOS &!83III4-cbdaci! 
 

 250 x KOS = PAKET &!83III4-fgbgjd! 
 

7,4 Povzetek obračuna dohodkov izplačanih v obdobju od 1.1. 
do 31.12. .... za rezidenta RS  (velja XX naklada) 

               format A4, list, enostranski tisk KOS &!83III4-cbdaec! 
 

 500 x KOS = PAKET &!83III4-fgbhcd! 
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5.  REK obrazci 
 

V Uradnem listu RS št. 122 dne 30.12.2005 je objavljen Pravilnik o spremembi 
REK obrazcev, z veljavnostjo 1.1.2006. 
V mesecu januarju teh spremenjenih obrazcev ne bomo imeli, založili jih bomo v 
februarju. Ker so obrazci REK spremenjeni jih ne smete prodajati in jih je 
potrebno odpisati (razen REK-1, obrazec 7,110). 
  
Po informaciji DURS-a se bo, zaradi pozno sprejetega Pravilnika v 
januarju, lahko uporabil še stari REK 1 (obr. 7,110).  
Podrobnejše obvestilo o novih REK obrazcih še sledi. 
 
 
 
 
 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj in 
01/30 69 836 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si 
ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
 
 
 
Ljubljana, 9. 1. 2006 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


