Obvestilo št. 14

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !

1. Prošnji za sprejem in podaljšanje bivanja študentov
v študentskih domovih
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

PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA ŠTUDIJSKO
LETO 2006/2007
A4 pola + 2 A4 lista (veljavna je XX. naklada)

&!83III4-cadjbd!
&!83III4-ffjbbj!

KOS

250 x KOS = PAKET
1,70 a

PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2006/2007
A4 pola + 2 A4 lista (veljavna je XV. naklada)

&!83III4-cdjdej!
&!83III4-ffjbcg!

KOS

250 x KOS = PAKET

Stari obrazci so NEVELJAVNI in jih morate odpisati.
Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih domovih in pri
zasebnikih za štud. leto 2006/2007 bo izšel predvidoma v drugi polovici junija.
Novi obrazci bodo na zalogi po 19. juniju 2006.
Rok oddaje: za 1,70
- 10. avgust 2006,
za 1,70 a - 21. avgust 2006.

2. Vloga za uveljavitev republiške štipendije
Spremenjen bo tudi obrazec za uveljavitev republiške štipendije:
1,51

VLOGA ZA UVELJAVITEV REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE
za šolsko leto 2006/2007
A4 pola + 2 A4 lista (veljavna XVIII. naklada)

KOS

&!83III4-cdgjjh!
&!83III4-ffijhg!

250 x KOS = PAKET

Stari obrazci (za šolsko leto 2005/06) so NEVELJAVNI in jih morate odpisati (po
20. 6. 2006). Razpis za štipendije bo izšel konec meseca junija, obrazci pa bodo v
zalogi v začetku meseca julija.
Rok oddaje obrazca za štipendije (septembra oz. oktobra) bo natančneje določen v navodilih.
Ta obrazec ni primere za Zoisove štipendije, le-te ima Zavod RS za zaposlovanje.
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3. Napaka pri tiskanju Darilne pogodbe za nepremičnine - 0br. 0,66
Obveščamo vas, da je pri tiskanju obrazca 0,66 – Darilna pogodba za
nepremičnine prišlo do napake pri številu kopij pogodbe (3 izvodi, namesto 4).
Prosimo vas, da morebitno zalogo (III. naklada) vrnete na naš naslov
(ga. Lucija Friškovec – DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana) ter naročite nove
obrazce (IV. naklada)
Nove pogodbe bodo na zalogi po 22. juniju 2006.

4. Napaka pri oznaki na ovitku bloka - 0br. 5,31 Račun
Obveščamo vas, da je pri tiskanju obrazca 5,31 – Račun prišlo do napake pri oznaki
obrazca na ovitku (oznaka Obr. 5,31a, namesto Obr. 5,31).
Prosimo vas, da morebitno zalogo obrazcev z omenjeno napako (LVII. naklada)
vrnete na naš naslov (ga. Lucija Friškovec - DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538
Ljubljana) ter naročite nove obrazce iste naklade.
Novi obrazci bodo na zalogi po 14. juniju 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, 10. 6. 2006

Izvršna direktorica Divizije založništev
Ada de Costa Petan
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