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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

1.   Kuverte za vročanje 
 

Z obvestilom št. 29 smo vas obvestili, da se bo s 01.01.2005, kot posledica začetka uporabe novele 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l.RS, št. 73/04), spremenila tudi oblika ovojnice za 
osebno vročanje v splošnem upravnem postopku – vse različice modre kuverte z oznako 0,44. 
 

Navedeno je temeljilo na predpostavki, da bo do 01.01.2005 sprejeta tudi Uredba o upravnem 
poslovanju, ki bi predstavljala pravno podlago za spremembo ovojnice, kar pa se ni zgodilo. 
 

Vse vladne službe, ministrstva in organi v sestavi, upravne enote in občine so bile ob koncu 
lanskega leta obveščene, da je do sprejema in uveljavitve Uredbe o upravnem poslovanju še 
vedno veljavno Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem 
postopku (Ur.l. RS, št. 11/02 ), kar pomeni, da se do takrat uporabljajo stare kuverte, kot jih 
predpisuje prej omenjeno Navodilo. 
 

0,44    Kuverta za vročanje priporočenih pisem z Vročilnico in sporočilom   
  format vrečke A5 - za laserski tiskalnik  
 

0,44/1  Kuverta za vročanje priporočenih pisem z Vročilnico in sporočilom   
  format vrečke A4 - za laserski tiskalnik                                 stare so še na zalogi 
 

0,44/2  Kuverta za vročanje priporočenih pisem z Vročilnico in sporočilom   
  format vrečke A4 – za iglični tiskalnik                                   stare so še na zalogi 
 

0,44/3  Kuverta za vročanje priporočenih pisem z Vročilnico in sporočilom   
  format vrečke A5 – za iglični tiskalnik 
 

Pri naročanju, vas prosimo, da v tem prehodnem obdobju obvezno navedete katere kuverte 
potrebujete – razlikujejo se v EAN kodi. 
 

2.   Razpis za vpis za šolsko leto 2005/2006 
 

Razpis za vpis za šolsko leto 2005/2006 za vpis v  začetni letnik srednje šole in za 
prosta mesta v dijaških domovih  bo izšel 9. februarja 2005.  
 

Glede na to vas obveščamo, da sta vsebinsko spremenjena: 
 

1,20  Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole   
 

1,74  Prijava za vpis v dijaški dom 
 

Stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati: 1,20 (vključno z LXIX. naklado) in 1,74 
(vključno z XCII. naklado) 
 

Nova naklada bo na zalogi po 1. februarju 2005.  
 

Rok oddaje prijav: za oba obrazca je 10. marec 2005. 
 

Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/2006 za višješolski študij, bo 
objavljen predvidoma 31. januarja 2005 - v zvezi s tem bo spremenjen tudi 
 

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

Stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z V. naklado)  
 

O natančnejšem datumu izida novih obrazcev za vpis v študijsko leto 2005/2006 vas bomo 
obvestili naknadno. 
 
 

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 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, 05. 01. 2005                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
        Andrej Založnik 

 
 
 
 


