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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Vročilnica (samolepilna) za vročanje po ZUP-u

NOVO!

Obveščamo vas, da smo založili novo različico vročilnice po ZUP-u in sicer obrazec:
0,44 L

Vročilnica za vročanje po ZUP-u, samolepilni list
(format A4, na zadnji strani trije samolepilni trakovi)

Novi obrazec nima oblike vrečke oz. kuverte in vanj ni mogoče vložiti gradiva,
temveč se s pomočjo lepilnih trakov enostavno prilepi na kakršnokoli večjo kuverto
(od A4 formata dalje).
Vročilnica - samolepilni list je torej namenjena vročanju večjih gradiv, ki jih fizično
ni mogoče vložiti v obstoječe A5 oz. A4 vrečke.

2. Obr. 1,20 – Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
1,20

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
(A4 pola)
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.
Novi spremenjeni obrazci bodo na zalogi po 20.1.2008.
Veljavna bo LXXIV naklada.

3. Obr. 1,74 – Prijavnica za sprejem v dijaški dom
1,74

Prijavnica za sprejem v dijaški dom
Obrazci ostajajo nespremenjeni, zaloge so veljavne.

4. Stari obr. 0,48 in 0,49 so po 1.1.2008 neveljavni
0,48

in
0,49

PRIJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
set v dveh izvodih, z novo šifro 20A26880

–

obr. PD

Stari obr. (seti v dveh izvodih) s šifro 20A26129 bodo po 1.1.2008
NEVELJAVNI in jih bo potrebno odpisati!
PONOVITEV, SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV
PRIJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – obr. PD-PO
set v dveh izvodih, z novo šifro 20A26881
Stari obr. (seti v dveh izvodih) s šifro 20A26129 bodo po 1.1.2008
NEVELJAVNI in jih bo potrebno odpisati!
Ponovno vas opozarjamo, da so s 1. 1. 2008 veljavni le še novi
obrazci 0,48 in 0,49 !
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5. Spremenjen obr. 7,115 – Izplačilo regresa za letni dopust
7,115

Izplačilo regresa za letni dopust
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.
Novi vsebinsko spremenjeni obrazci bodo na zalogi po 8. 1. 2008.
Veljavna bo XXII. naklada.

Želimo vam srečno in uspešno Novo leto 2007!
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, 24. 12. 2007

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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