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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
  
Spoštovani ! 
 

1. Obrazci za vpis v visokošolske študijske programe 2011/2012 
 

Založili bomo nove obrazce za vpis v visokošolske študijske programe za študijsko 
leto 2011/2012: 
 

1,71/1 Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2011/2012 

 

1,71/2 Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 
2011/2012 (izide predvidoma julija 2011 – obvestilo sledi ob izidu) 

            
1,71/4 Prijava za vpis v študijskem letu 2011/2012 za vzporedni 

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

  (prosimo, da obr. 1,71/4 naročate po potrebi in si ne delate prevelikih zalog) 
 

Stari obrazci za vpis 2010/2011 so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci (1,71/1 in 1,71/4) bodo na zalogi po 31. 1. 2011. 
 

Razpis bo izšel konec januarja 2011. Rok oddaje za obr. 1,71/1 je 8. 3. 2011. Za 
obr. 1,71/4 je rok za vpis 8. 3. 2011 oz. od 1. 9. - 17. 9. 2011. 

 
 

2. Obrazec za vpis v višješolske študijske programe 2011/2012 
 

Založili bomo nov obrazec za vpis v višješolske študijske programe za študijsko 
leto 2011/2012: 
 

1,253  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2011/2012  
         
Stari obrazci za vpis 2010/2011 so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci bodo na zalogi po 31. 1. 2011. 
Razpis za vpis bo izšel konec jnuarja 2011.  
Rok oddaje za obr. 1,253 je 8. 3. 2011. 

 
 

3. Obr. 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. 2011.. 

 
4.  Obr. 7,253 (DOHKAP št. 2) ostaja NESPREMENJEN !          

                                                                                                                                                     
7,253     Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne  
  depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji 
  ter v drugih državah članicah EU (DOHKAP št. 2) 
 

Obstoječi  obrazci so VELJAVNI. 
Zavezanci oddajajo obr. 7,253 do 28. februarja 2011. 
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5. Obr. 7,255 – Napoved za odmero dohodnine od odsvojitve 
vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov – 

(DOHKAP št. 5) ostaja NESPREMENJEN !            
 

7,255  Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve  
  vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih  
  kuponov (DOHKAP št. 4) 
  pola z vloženimi A4 listi 
 
Obstoječi  obrazci so VELJAVNI. 
Zavezanci oddajajo obr. 7,255 do 28. februarja 2011. 

 
6. Trošarinska obrazca 7,160 in 7,161 ostajata NESPREMENJENA! 

 

7,160 Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi desetega odstavka 
54. člena zakona o trošarinah za energente, ki se porabijo za 
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije - za fizične osebe, 
ki niso samostojni podjetniki posamezniki  

 

Obrazci so na zalogi. 
 
 

7,161  Zahtevek za vračilo trošarine na podlagi desetega odstavka 
54. člena zakona o trošarinah za energente, ki se porabijo za 
pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije - za pravne osebe 
in samostojne podjetnike posameznike 

 

Obrazci so na zalogi na G05 (pokličite Lucijo Friškovec – tel: 01 30 69 850) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 27. 1. 2011                                     za področje tiskovin 

                                                Petar Petrović 

                                                                       


