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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 

 

Spoštovani ! 
    

1. Obr. 5,44 – Knjiga sklepov                                 NOVO
 

Knjiga je namenjena overovitvi in vodenju sklepov pri enoosebnih družbah z omejeno 
odgovornostjo ali drugih podjetjih. Zagotavlja večjo preglednosti poslovanja, pri čemer naj 
bi bili pravni posli bolj transparentni in zavedeni po času nastanka na oštevilčenih straneh, ki 
jih sicer overi notar. Sklepi, ki niso vpisani v Knjigi sklepov nimajo pravnega učinka. 
 

5,44    Knjiga sklepov 
  format A4, trde platnice so opremljene z vrvico ter luknjane 
 

Knjige so že na zalogi. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
5,44 2.491,67 SIT 498,33 SIT 2.990,00 SIT

 

2. Obr. 4,9 b - Potni nalog za tovorno motorno vozilo             NOVO - ALEA 
 
 

Zaradi povečanega povpraševanja ter na željo kupcev in uporabnikov smo razširili 
ponudbo Potnih nalogov za tovorno motorno vozilo s samokopirno izvedbo v bloku  
 

4,9 b    Potni nalog za tovorno motorno vozilo 
 

  format A4 ležeč, blok a 100 listov, oštevilčeno, samokopirni papir 
 

Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 59/01) oziroma 18. člen (obveznost 
dokumentov, oznak in opreme v vozilu) predpisuje, da je domači prevoznik v skladu s tem 
členom dolžan izdajati potni nalog. Prav tako je predpisano, da je potrebno kronološko 
urejen arhiv izdanih potnih nalogov hraniti najmanj eno leto.  
 

Bloki so že na zalogi. 
 

obrazec cena  znesek DDV cena z DDV 
4,9 b 1.025,00 SIT 205,00 SIT 1.230,00 SIT

 

3. Druga prijava za vpis 
 

Ob koncu meseca julija, ko bodo znana prosta vpisna mesta na visokošolskih zavodih (po 17. 
juliju) in višjih strokovnih šolah (po 25. juliju) bomo ponovno založili vsebinsko spremenjena: 
 

1,71/2  DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2003/2004 
  za visokošolski študij   -   (odpis vključno z IX. naklado)  
 

1,254  DRUGA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v štud. letu 2003/2004 
  za višješolski študij    -    (odpis vključno s III. naklado) 
 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati. 
 

Pri naročanju obr. 1,71/2 upoštevajte dejstvo, da bodo lahko kandidati v eni prijavi navedli želje 
za tri različna prosta vpisna mesta (in ne tako kot doslej, ko so za to potrebovali tri obrazce). 
 

Obrazci bodo na zalogi:  obr. 1,71/2 - po 24. juliju;   rok oddaje: 5.9.2003 
     obr. 1,254  - po 5. avgustu; rok oddaje predvidoma 10.9.2003. 
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4. Obrazci za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 
 

V sodelovanju s strokovnimi sodelavci iz Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS in na 
podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. list RS, št. 54/00) ter 
Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. list RS, št. 54/03) smo vsebinsko spremenili 
 

8,148  Strokovno mnenje 
 format A4, pola, dvostranski tisk  

 

Obrazec je uporabljajo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki imajo svoj 
sedež pri območnih enotah Zavoda RS za šolstvo, centrih za socialno delo, svetovalnih 
centrih, zdravstvenih domovih in drugih zdravstvenih ustanovah, zavodih za vzgojo in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in v drugih izobraževalnih ustanovah.  
 
Stari obrazci (odpis vključno s LXII. naklado) so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.  
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 4. juliju 2003.   

 
Prav tako smo z MŠZŠ in v skladu s Pravilnikom o postopku usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami (Ur. list RS, št. 54/03) pripravili dva vsebinsko spremenjena obrazca 
 

8,185  Zahteva za začetek postopka usmerjanja  
 format A4, list, dvostranski tisk, (odpis vključno z XIX. naklado)   

 

8,191  Poročilo o otroku 
 format A4, pola, dvostranski tisk, (odpis vključno s XVI. naklado) 

 
 

in nov obrazec  
 
 

8,192  Predlog za začetek postopka usmerjanja 
 format A4, list, dvostranski tisk 

 

Obrazci so namenjeni staršem oziroma zakonitim zastopnikom otroka, vrtcem, šolam 
oziroma zavodom, v katerega je otrok vključen.     
  
Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati.  
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 4. juliju 2003.   
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo 
(01/586 43 64 ga. Lucija Friškovec, 01/586 43 44 ga. Urška Jandrlič, 01/586 43 42            
g. Andrej Kogoj, 01/586 43 43 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani alea.dzs.si ali 
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si. 

 

Ljubljana, 1. 7. 2003                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                          direktor Založništva tiskovin  
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                                                                                                  Andrej Založnik 


