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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
 
 

 

1.   Razpis za vpis v šolsko leto 2005/2006  
 
 
 

Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/2006 za visokošolski študij 
(za študijska mesta, ki jih razpisujejo Univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem ter  
ostali samostojni visokošolski zavodi) bo objavljen 31. januarja 2005. 
 

Glede na to vas obveščamo, da sta naslednja obrazca vsebinsko spremenjena: 
 

1,71/1  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/2006 
1,71/4  Prijava za vpis na visokošolski zavod v študijskem letu 2005/2006 

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

Stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati: 1,71/1 (vključno z XVIII. naklado) in 
1,71/4 (vključno z VIII. naklado) 
 

Nova naklada bo na zalogi po 1. februarju 2005.  
 

Rok oddaje prijav: obr. 1,71/1 - 8. marec 2005,  
   obr. 1,71/4 - 8. marec 2005 (za nadaljevanje študija v 3. letniku)  
   oz.  20 - 30. september 2005 (za vzporedni študij in diplomante). 
 
 

Razpis za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/2006 za višješolski študij, bo 
objavljen predvidoma 31. januarja 2005 - v zvezi s tem bo spremenjen tudi 
 

1,253  Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2005/2006 
- za višje šole 

 

Stara zaloga je NEVELJAVNA in jo morate odpisati (vključno z V. naklado)  
 

Nova naklada bo na zalogi po 1. februarju 2005.  
 

Rok oddaje prijav: obr. 1,253 - 8. marec 2005     
 
 
 

2.   Obr. 7,113 in 7,134 - SPREMEMBA  
 

Spremenjena sta tudi obrazca za društva: 
 

7,133  Podatki iz izkaza poslovnega izida (Priloga 3) 
list, format A4, dvostranski tisk 

 

7,134  Podatki iz bilance stanja (Priloga 2) 
list, format A4, enostranski tisk 

 

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati: 7,133 (vključno z IX. naklado) in 
7,134 (vključno z X. naklado) 
 

Novi obrazci bodo v zalogi po 4. februarju 2005. 
 
 
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 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, 19. 01. 2005                                                       izvršni direktor Divizije založništev 
                  Andrej Založnik 

 
 
 


