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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani! 
 

1. Študentski domovi 
 
 

Spremenjena sta obrazca za sprejem v študentski dom (za prvi sprejem oz. podaljšanje). V 
letošnji nakladi je pri obeh obrazcih dodan (poleg Razpisa), tudi list s ponovljeno točko iz 
posameznega obrazca: 
 

1,70   PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2004/2005    

 pola + 2 lista, format A4         (odpis vključno z XVII. naklado) 
 

1,70 a   PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK 
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2004/2005 
pola + 2 lista, format A4            (odpis vključno z XII. naklado) 

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.  
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 1. juniju 2004. 
 

Rok oddaje prošenj: obr. 1,70    -  10. avgust 2004,  
      obr. 1,70 a  -  20. avgust 2004  
 

2. Republiške štipendije  
 

Spremenjen bo tudi obrazec za štipendije: 
 

1,51   VLOGA ZA UVELJAVITEV REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2004/2005 
pola + list, format A4            (odpis vključno z XV. naklado) 

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.  
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 10. juniju 2004. 
 

Roka oddaje obrazca:  učenci – vajenci - dijaki  -  8. september 2004 
                       študenti  -  6. oktober 2004 
 

Ta obrazec ni primeren za Zoisove štipendiste - njim bodo obrazec za vlogo poslali 
direktno z Zavoda RS za zaposlovanje. 
 

3. Gradbeni dnevnik                                          NOVO
 

Zaradi povpraševanja ter na željo uporabnikov smo Gradbeni dnevnik založili tudi v izvedbi 
knjige s trdimi platnicami. Obrazec Gradbeni dnevnik je zakonsko predpisan s Pravilnikom 
o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del ter o načinu označitve gradbišča 
(Uradni list RS, št. 35/98 in 41/01), ki določa vsebino in način vodenja knjig, ki se morajo 
voditi pri gradnji in rekonstrukciji objektov ter izvajanju drugih gradbenih del. 
 

3,17 a    Gradbeni dnevnik  
 knjiga, 50 pol, format A4, trda vezava v umetnem usnju, dvostranski tisk v modri barvi 

 

Knjige so že na zalogi. 
 

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, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in      
01/30 69 847 ga. Agata Vogrin) ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 25. 05. 2004                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                                  Andrej Založnik 
 


