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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
Spoštovani ! 
 

1. Spremenjen Obr. 1,71/2 – DRUGA PRIJAVA ZA VPIS – za 
visokošolski študij - v prvi letnik v študijskem letu 2006/2007 

 
Prosta študijska mesta na visokošolskih zavodih za drugi prijavni rok bodo                      
objavljena po končanem vpisnem postopku v prvem prijavnem roku šele po  
22. avgustu 2006. Pripravljamo spremenjen obrazec za vpis: 

 

1,71/2 DRUGA PRIJAVA ZA VPIS - za visokošolski študij - v prvi 
letnik v študijskem letu 2006/2007 

A4 pola, dvostranski tisk     KOS  &!83III4-cebife! 
 
 

             250 x KOS    PAKET  &!83III4-ggjjjd!        
      

Spremenjeni obr. 1,71/2 bodo na voljo v skladišču od 10. avgusta 2006. Na 
zahtevo Visokošolske prijavno - informacijske službe jih lahko začnemo 
prodajati šele s ponedeljkom, 21. avgusta 2006. Prosimo, da navedeni rok 
dosledno upoštevate. Rok oddaje obrazca je 1. september 2006.  

Glede na zelo kratek čas prodaje obrazca vas prosimo, da se 
pravočasno in dobro založite z obrazci. Stari obrazci (z oznako šolskega leta 
2005/06) so neveljavni, zato jih odpišite.  

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.  
 
 
2. Spremenjen Obr. 1,254 – DRUGA PRIJAVA ZA VPIS – za višješolski 

študij – v prvi letnik v študijskem letu 2006/2007 
 

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za višje šole bodo znana konec meseca     
julija 2006, obrazec za vpis bo spremenjen: 

  
1,254 DRUGA PRIJAVA ZA VPIS - za višješolski študij - v prvi letnik 

v študijskem letu 2006/2007 

A4 pola, dvostranski tisk               KOS  &!83III4-cfcjci! 
 
 

                             250 x KOS  PAKET      !83III4-ghaagh! 
 

Spremenjen obr. 1,254 bo na zalogi po 1. avgustu 2006 – navedena bodo tudi 
prosta študijska mesta za drugi prijavni rok. Rok oddaje obrazca je 6. september 
2006. Stari obrazci (z oznako šolskega leta 2005/06) so neveljavni, zato jih odpišite.  
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3. Nova obrazca za okoljske dajatve – Obr.7,26 in Obr. 7,27 
  

  V UL. RS. št. 32 dne 28. 3. 2006 je objavljena Uredba o okoljski dajatvi zaradi 
onesnaževanja okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum. Na osnovi te uredbe 

      smo založili dva nova obrazca: 
 
7,26 Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja izrabljenih 

gum  

A4 list, dvostranski tisk     KOS &!83III4-cgfehi! 
 
 

                               250 x KOS      PAKET &!83III4-hggjhf! 
 
 
7,27 Zahtevek za vračilo okoljske dajatve  

A4 list, dvostranski tisk     KOS &!83III4-cgfeif! 
 
 

                              250 x KOS      PAKET &!83III4-hggjic! 
 
Nova obrazca sta že na zalogi. Obračun se oddaja kvartalno. Zavezanci morajo 
oddati prvi obračun carinskemu organu do 20. julija 2006.  
                                     
 
 
 
 
 
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, 18. 7. 2006 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


