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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

1. Obrazci za vpis v visokošolske študijske programe za študijsko 
leto 2012/2013:  

Založili bomo nove obrazce za vpis v visokošolske študijske programe za študijsko 
leto 2012/2013 

1,71/1 Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 
2012/2013, 

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

2012/2013, 

 
1,71/4 Prijava za vpis v študijskem letu 2012/2013 za vzporedni 

študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih 
za prehode, 

 

 
Stari obrazci za vpis 2011/2012 so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci (1,71/1 in 1,71/4) bodo na zalogi po 30. 1. 2012. 

Razpis za vpis bo izšel 31. 1. 2012. 
Rok oddaje za obr. 1,71/1 je 5. 3.2012.  

Za obr. 1,71/4 je rok oddaje  5. 3. 2012 oz. od 1. 9. - 17. 9. 2012. 
 
 

2. Obrazci za vpis v višješolske študijske programe za študijsko 

leto 2012/2013: 

Založili bomo nove obrazce za vpis v višješolske študijske programe za študijsko 

leto 2012/2013 

1,253 Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 
2012/2013,  

 
 

Stari obrazci za vpis 2010/2011 so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci bodo na zalogi po 30. 1. 2012. 
Razpis za vpis bo izšel 31. 1. 2012. 

Rok oddaje za obr. 1,253 je 8. 3. 2012.  
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3. Obrazec 1,20 – Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole: 
 

1,20 Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole 

 A4 pola 
 
Obrazci so NESPREMENJENI, obstoječe zaloge so VELJAVNE. 
Rok oddaje za obr. 1,20 je 23. 3. 2012. 

 

 
4. Obrazec 8,45 –Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: 

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je začel 
veljati1.1.2012 in ureja pravice do otroškega dodatka, denarne socialne pomoči, 

varstvenega dodatka, državne štipendije, znižanje plačila za programe vrtcev in 
ostale pravice z novim obrazcem 

 

8,45 – Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
 

Obrazec je z II. ponatisom (29611-II-7904-12) v mesecu januarju 2012 vsebinsko 

SPREMENJEN. Stari obrazci iz I. natisa so veljavni do odprodaje zalog. 
 

 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 831 ga. Tea Tozon 

in 01/30 69 832 ga. Nataša Nučič), jih poiščete na spletni strani 
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si. 
 
 

 
 

  Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 
Ljubljana, 26. 1. 2012                                     za področje tiskovin 

                                                Petar Petrović 

                                                                       
 

mailto:tiskovine@dzs.si

