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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
   

Spoštovani ! 
 

1. Prijave za vpis za visokošolske zavode          obr. 1,71 
 

Razpis za vpis v visokošolske študijske programe za študijsko leto 2013/2014 za javne 

visokošolske zavode in koncesionirane visokošolske zavode je izšel letos prvič samo v 

elektronski obliki. Prijave bodo enako kot doslej potekale prek vpisno-informacijskih 
služb univerz, in to samo v elektronski obliki.  

Razpis je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport in na ostalih spletnih straneh visokošolskih zavodov. 
 

Iz zgoraj navedenega razloga letos ne bomo tiskali obrazcev za vpis v visokošolske 
študijske programe za študijsko leto 2013/2014: 
 

1,71/1  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2013/2014 
1,71/2  Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2013/2014 

1,71/4  Prijava za vpis v študijskem letu 2013/2014 za vzporedni študij,  
za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za prehode 

 

Zaloge starih obrazcev je potrebno ODPISATI.  
 

2. Prijave za vpis za višje stokovno izobraževanje      obr. 1,253 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je 4. februarja 2013 objavilo 

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2013/2014. Prijave 
bodo enako kot doslej potekale prek vpisno-informacijskih služb, in to samo v 

elektronski obliki.  
Razpis je objavljen na spletni strani MIZKŠ in spletni strani Višješolske prijavne službe.  
 

Zato obrazca za vpis v višješolske študijske programe za študijsko leto 2013/2014 letos 
ne bomo založili:  
 

1,253  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2013/2014  
 

Zaloge starih obrazcev je potrebno ODPISATI.  
 

3. Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole      obr. 1,20 
 

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 5. april 2013.  
 

 
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, 7. 2. 2013  za področje tiskovin 

 

 Petar Petrović  
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