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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 
 

1. Obr. 7,90 – Komplet obrazcev za davčni obračun akontacije 
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti 

 

Na osnovi spremembe Pravilnika dohodnine od dohodka iz dejavnosti (UL. RS. št. 
68/07 z dne 30.7.2007) in nove spremembe (UL. RS. št 120/07 z dne 27.12.2007) 
smo pripravili nov 7,90 – Komplet obrazcev za davčni obračun akontacije 
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti (obrazec 
DOHDEJ št.18):                            
 

7,90 Komplet obrazcev za davčni obračun akontacije dohodnine od 
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti  

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci bodo na zalogi po 18. 2. 2008, veljala bo III. naklada.  
Zavezanci oddajajo obrazce do konca meseca marca 2008. 

 
2. Obr. 7,25 – Obračun davka od dohodkov pravnih oseb  

 

Na osnovi spremembe Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih 
oseb, objavljenega v UL. RS. št. 46/07 z dne 29.5.2007 smo založili nov obr. 7,25 
– Komplet obrazcev za obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obrazec 
DDPO):                            
 

7,25 Komplet obrazcev za obračun davka od dohodkov pravnih oseb 
  
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci bodo na zalogi po 18. 2. 2008, veljala bo II. naklada..  
Zavezanci oddajajo obrazce do konca meseca marca 2008. 

 
3. Obrazci za vpis v visokošolske študijske programe 2008/2009 

 

Obveščamo vas, da so vsi trije obrazci za vpis v visokošolske študijske 
programe za študijsko leto 2007/2008 NEVELJAVNI in jih je potrebno 
odpisati. Založili bomo nove obrazce za študijsko leto 2008/2009: 
 

1,71/1 Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2008/2009 
 

1,71/2 Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2008/2009 
izzide predvidoma julija 2008 – obvestilo sledi ob izzidu 

            
1,71/4 Prijava za vpis v študijskem letu 2008/2009 za vzporedni 

študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za 
prehode 

 

Razpis za vpis bo izšel predvidoma 31.1.2008. Rok oddaje za obr. 1,71/1 je  
8. 3. 2008, za 1,71/4 pa 8. 3. 2008 oz. 30. 9. 2008. 
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci za vpis 2008/2009 (1,71/1 in 1,71/4) bodo na zalogi po 29. 1. 2008. 
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4. Obrazci za vpis v višješolske študijske programe 2008/2009 
 

Obveščamo vas, da sta obrazca za vpis v višješolske študijske programe za 
študijsko leto 2007/2008 NEVELJAVNA in jih je potrebno odpisati. Obrazec 
1,254 - Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu… je ukinjen in ga ne 
bomo več zalagali. Založili bomo le nov obrazec 1,253 – Prva prijava za vpis 
v prvi letnik za študijsko leto 2008/2009: 
 

1,253  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2008/2009   
         
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
Novi obrazci za vpis 2008/2009 bodo na zalogi po 29.1.2008. 
Razpis za vpis bo izšel predvidoma 31.1. 2008. Rok oddaje za obr. 1,253 je  
8. 3. 2008. 
 
1,254  Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu …  
 

OBRAZEC JE UKINJEN IN GA NE BOMO VEČ ZALAGALI ! 
Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.  
 
 
 

5. Obr. 0,6 – Knjiga pritožb, pohval mnenj in predlogov kupcev 
 

Obveščamo vas, da smo ob zadnji nakladi delno prenovili vsebino obrazca – knjige: 
 

0,6  Knjiga pritožb, pohval, mnenj in predlogov kupcev 
 

Prenovljene knjige bodo na zalogi konec januarja 2008. 
Stare knjige so še vedno uporabne. 
 
 

 
 
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, 22. 2. 2008 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 
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