Obvestilo št. 12

VSEM KN J I GARN AM I N P AP I RN I CAM
Spoštovani !
1. P rošnji za sprejem in podaljšanje bivanja študentov
v študentskih domovih
Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih
in pri zasebnikih za štud. leto 2007/ 2008 bo izšel predvidoma v začetku junija
2007. Kot vsako leto sta tudi letos spremenjena oba obrazca za sprejem v
študentski dom  za prvi sprejem in za podaljšanje bivanja, in sicer:
1,70

P ROŠNJ A ZA SP REJ EM ŠTUDENTOV I N ŠTUDENTK ZA
ŠTUDI J SKO LETO 2007/ 2008
A4 pola + 2 A4 lista
Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 11.6.2007. Veljavna bo XXI. naklada.
Rok oddaje za obr. 1,70 je 10. avgust 2007.

1,70 a

P ROŠNJ A ZA P ODALJ ŠANJ E BI VANJ A ŠTUDENTOV I N
ŠTUDENTK ZA ŠTUDI JSKO LETO 2007/ 2008
A4 pola + 2 A4 lista
Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 11.6.2007. Veljavna bo XVI. naklada.
Rok oddaje za obr. 1,70 a je 20. avgust 2007.

2. Vloga za uveljavitev republiške štipendije
Razpis za štipendije bo izšel v sredini meseca junija 2007, spremenjeni obrazci
bodo na zalogi predvidoma po 20. juniju 2007. Rok oddaje obrazca za štipendije
(predvidoma septembra oz. oktobra 2007) bo natančneje določen v omenjenem
razpisu za štipendije.
Za Zoisove štipendije ti obrazci niso primerni, ima jih Zavod RS za zaposlovanje.
1,51

VLOGA ZA UVELJAVI TEV REP UBLI ŠKE ŠTI P ENDI J E
ZA ŠOLSKO LETO 2007/ 2008
A4 pola + 2 A4 lista
Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 20.6.2007. Veljavna bo XIX. naklada.
Rok oddaje za obr. 1,51 bo naveden v navodilih za izpolnjevanje obrazca.
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3. Obr. 7,241 – Napoved za odmero akontacije dohodnine od
dohodka iz oddajanja premoženja v najem (DOHP REM št.3)
7,241

Napoved za odmero akontacije dohodnine dohodka iz
oddajanja premoženja v najem (DOHP REM št.3)
Obrazec je neveljaven (do vključno IV.naklade) in ga je potrebno odpisati.
Ker se ta obrazec oddaja za preteklo leto (do 15. januarja naslednjega leta),
novega še ne bomo založili. V kolikor se bo že predhodno pokazala potreba
zavezancev po tem obrazcu ga naročite, v tem primeru ga bomo po vsebinski
uskladitvi z ministrstvom predčasno založili.

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 email na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 4. 6. 2007

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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