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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
    

1. DODATEK k obvestilom vezanim na šolsko akcijo 
 

V obvestilu »šolska akcija« smo vam obljubili, da bomo naknadno poslali vzorce 
naročilnic. Omenjeni vzorci naročilnic naj vam služijo le za pomoč glede akcijskih cen, pa 
tudi kot seznam predpisanih obrazcev za posamezno področje v šolstvu.  
 

Tiskovine, za katere MŠZŠ zahteva, da so v prodaji le direktno so na priloženem seznamu 
označene z zvezdico. 
 

Priložili smo vam tudi nov katalog TISKOVINE ZA ŠOLSTVO. 
 

Pomen barvnih naročilnic: 
 

 Zelena naročilnica vsebuje predpisane tiskovine za 8-letno osnovno šolo. 
 Rdeči naročilnici sta namenjeni naročanju tiskovin za 9-letno osnovno šolo. Tiskovine 

iz omenjenih naročilnic bodo šolam dostavljene direktno iz DZS d.d., Založništva 
tiskovin. 
 Oranžna naročilnica vsebuje predpisane tiskovine za vrtce. 
 Vijoličasta naročilnica je namenjena naročanju tiskovin za izobraževanje pedagoških 

delavcev. Omenjeni obrazci (razen obr. 1.201 in obr. 1,201a) bodo dostavljeni 
šolam direktno iz DZS d. d., Založništva tiskovin. 

 

Upoštevali bomo le originalne naročilnice, ki bodo izpolnjene s strani šol. 
 

2. Študentski domovi obr. 1,70 in 1,70a 
 
 

Spremenila se bosta obrazca: 
 

1,70   PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2003/2004           (odpis vključno z XVI. naklado) 

 

1,70 a   PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK 
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2003/2004         (odpis vključno z XI. naklado) 

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.  
Novi obrazci bodo na zalogi v začetku meseca maja 2003. 
 

Rok oddaje prošenj: obr. 1,70    -  10. avgust 2003,  
      obr. 1,70 a  -  20. avgust 2003  
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo 
(01/586 43 64 ga. Lucija Friškovec, 01/586 43 44 ga. Urška Jandrlič, 01/586 43 42 g. Andrej 
Kogoj, 01/586 43 43 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani http://solstvo.dzs.si in 
http://alea.dzs.si ali pa pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si. 

 
 

Ljubljana, 11. 4. 2003                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                                                                                          direktor Založništva tiskovin  
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                                                                                                  Andrej Založnik 


