Obvestilo št. 2

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Prošnji za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v
študentskih domovih
Kandidati za sprejem oz. podaljšanje bivanja v študentskem domu se odslej lahko
prijavijo izključno elektronsko na spletnih straneh pristojnih pisarn za
študentske domove in tudi preko e-VŠ (elektronsko visoko šolstvo).
Razpis bo objavljen v drugi polovici junija 2012.
Stari obrazci
1,70
PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2011/2012
1,70 a
PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012
so neveljavni in jih je potrebno odpisati.
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2. Druga prijava za vpis (za visokošolski študij)
Prosta študijska mesta na visokošolskih zavodih za drugi prijavni rok bodo po
končanem vpisnem postopku v prvem prijavnem roku objavljena 21. avgusta
2012, in sicer na spletnih straneh Visokošolskih prijavno-informacijskih služb.
Založili bomo spremenjen obrazec 1,71/2 za prijavo v drugem roku:
1,71/2

DRUGA PRIJAVA ZA VPIS - za visokošolski študij - v prvi letnik
v študijskem letu 2012/2013

Nov - spremenjen obrazec 1,71/2 za prijavo v drugem roku bo na zalogi
po 9. avgustu 2012, ko jih boste lahko tudi naročili.
Rok oddaje obrazca je od 22. do vključno 29. avgusta 2012.
Stari obrazci (z oznako šolskega leta 2011/2012) so neveljavni, zato jih prosimo
odpišite.
Na zahtevo Visokošolske prijavno-informacijske službe lahko nove obrazce začnete
prodajati šele v petek, 17. avgusta 2012 – do takrat bo obrazec blokiran za prodajo!!
Prosimo, da navedeni rok dosledno upoštevate!!
Glede na zelo kratek čas prodaje obrazca vas prosimo, da se pravočasno in dobro založite
z novimi obrazci.
Na Drugi prijavi ne bodo navedena prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok – interesenti
jih bodo lahko dobili na visokošolskih zavodih, pri vratarjih univerz in v visokošolskih
prijavno-informacijskih službah. Tretji prijavni rok za vpis na visokošolski študij bo od 1.
– 5. oktobra 2012, obrazci za prijavo (1,71/3) bodo pravočasno na zalogi.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 831 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

Ljubljana, 12. 6. 2012

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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