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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
Spoštovani ! 
 
 

1. Nov spremenjen obr. 7,115 
 
Na osnovi informacij AJPES-a je prišlo do vsebinske spremembe obrazca  
7,115 - Izplačilo regresa za letni dopust – Obrazec 3   

 
7,115 Izplačilo regresa za letni dopust – Obr. 3   

 

list, format A4             KOS                                     

                                                                                         
   

Stari obstoječi obrazci (vse prejšnje naklade) so NEVELJAVNI in jih je potrebno 
odpisati. Novi spremenjeni obrazci 18. naklade so že na zalogi. 
 
 
 

  2. Obrazci za strokovne izpite 
  
Po novem Pravilniku o strokovnih izpitih in Pravilniku o pripravništvu (Ur. L. RS 
št. 23/06) sta spremenjena tudi obrazca 1,240 in 1,242: 

 
1,240  Prijava k strokovnemu izpitu  
   
                   list, format A4       KOS                                ZAVITEK = 500 KOS 

                                                 
 
1,242 Ocena praktičnih nastopov (prej Potrdilo o uspešno opravljenih 

praktičnih nastopih) 
 

list, format A4       KOS                                ZAVITEK = 500 KOS 

                              
 

Stari obstoječi obrazci so neveljavni in jih morate odpisati. Novi spremenjeni 
obrazci so že na zalogi.  
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3. Nov ovoj za spise za upr. postopek - obr. 0,111 b 

 
 

Obveščamo vas, da bomo zaradi spremembe zakonodaje prenehali zalagati 
dosedanja ovoja za spise za upravni postopek in sicer obrazca: 
0,111     –  Ovoj za spise za upravni postopek - s črtami in 
0,111 a  –  Ovoj za spise za upravni postopek - brez črt. 
Obrazca ostajata uporabna do razprodaje zalog. 

 
 

Nadomeščal ju bo nov obrazec: 
 
0,111 b     Ovoj za spise za upravni postopek  – brez črt na sprednji   

strani in brez tiskane notranjosti 
 
format 215 x 302, rjav natron papir               KOS 
 
                                        
  

          
 
Oba stara obrazca sta še uporabna do razprodaje zalog. Nov obrazec je že 
na zalogi. 

 
 
 
 

4. Program za izpisovanje pohval, diplom…  - obr. 1,83 CD za šole 
 
CD s programom omogoča izpisovanje na obrazce in podtiske s pomočjo 
tiskalnika; možnost vstavljanja logotipa šole, izbire naziva dokumenta 
(pohvala, diploma, priznanje…) in vnosa druge vsebine. 
 
 
1,83 CD     Program za izpis na A4 format – CD rom 
 
 
Program – CD ni na zalogi v skladišču. Naročila sprejemamo v komerciali 
Založništva tiskovin DZS d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana (tel.: 01 30 69 850). 

 
     
 
 
 
 
 
                                                    

ZALOŽNIŠTVO TISKOVIN • fax 01/30 69 810 • e-mail: tiskovine@dzs.si • http://alea.dzs.si 2 



 
Obvestilo št. 13 

 
 
 

DZS založništvo in trgovina, d.d. • Dalmatinova ulica 2 • 1538 Ljubljana 

5. Novi barvni podtiski za šolska priznanja, pohvale… 
  
Zaradi povečanega povpraševanja smo založili nove barvne podtiske, 
ki so namenjeni izpisovanju šolskih pohval, priznanj, vabil… 
 

1,270     
      
 
   
 
 
 
 

    
 
 

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS  

                         

1,271     
 

    

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS  

                
 

1,272     
 

    
 
 

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS 

                         

1,273     
 

    
 
 

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS 

                         

1,274     
 

    
 

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS 
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1,275     
 

     

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS 

                
                                                                                

1,276     
 

    
 
 

    Podtisk, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS 

                        

 
1,277     
 

    

    

     
    POHVALA, enostranski barvni tisk 
    list – brezlesni karton, format A4 
   
     KOS                                     ZAVITEK = 500 KOS 

                        
 
Novi obrazci – podtiski so že na zalogi. 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 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, 19. 5. 2006 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 
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