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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Novi M - obrazci za prijavo, odjavo in spremembo podatkov o
zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju…
Na podlagi 65. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (U.l. RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11) in v
skladu s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer
brezposelnosti (U.l. RS, št. 37/2011) smo pripravili vsebinsko spremenjene obrazce:

8,246

Prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih
članov - M-DČ
format A4, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29422 (nova XXIII. naklada)

8,246 R

Prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih
članov - M-DČ
format A4, neskončni trak, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29423 (nova XI. naklada)

8,247

Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – M-1
format A4, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29424 (nova CXXII. naklada)

8,247 R

Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – M-1
format A4, neskončni trak, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29425 (nova XV. naklada)

8,248

Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega
zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in
zavarovanja za primer brezposelnosti – M-2
format A4, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29426 (nova XXIV. naklada)

8,248 R

Odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega
zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in
zavarovanja za primer brezposelnosti – M-2
format A4, neskončni trak, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29427 (nova II. naklada)

8,252

Sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – M- 3
format A4, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29428 (nova CXXVII. naklada)
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8,252 R

Sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – M-3
format A4, neskončni trak, set 1+1, samokopirni papir
na novi šifri 2HP29429 (nova XI. naklada)

Novi obrazci se začnejo uporabljati s 1. julijem 2011, na zalogi bodo po
28. juniju 2011.
Stari obrazci prejšnjih naklad (na starih šifrah) so po 1. 7. 2011 neveljavni. Prosimo, da
jih odpišite.

2. Druga prijava za vpis (za visokošolski študij)
Prosta študijska mesta na visokošolskih zavodih za drugi prijavni rok bodo
objavljena na spletnih straneh Visokošolskih prijavno-informacijskih služb po
končanem vpisnem postopku v prvem prijavnem roku - in sicer šele 19. avgusta
2011. Založili bomo spremenjen obrazec 1,71/2 za prijavo v drugem roku:
1,71/2

DRUGA PRIJAVA ZA VPIS - za visokošolski študij - v prvi letnik
v študijskem letu 2011/2012

Nov - spremenjen obrazec 1,71/2 za prijavo v drugem roku bo na zalogi po 10.
avgustu 2011, ko jih boste lahko tudi naročili.
Rok oddaje obrazca je vključno 29. avgust 2011.
Stari obrazci (z oznako šolskega leta 2010/2011) so neveljavni, zato jih prosimo
odpišite.
Na zahtevo Visokošolske prijavno-informacijske službe lahko nove obrazce začnete
prodajati šele s četrtkom, 18. avgusta 2011 – do takrat bo obrazec blokiran za
prodajo!! Prosimo, da navedeni rok dosledno upoštevate!!
Glede na zelo kratek čas prodaje obrazca vas prosimo, da se pravočasno in dobro založite
z novimi obrazci.
Na Drugi prijavi ne bodo navedena prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok – interesenti
jih bodo lahko dobili na visokošolskih zavodih, pri vratarjih univerz in v visokošolskih
prijavno-informacijskih službah. Tretji prijavni rok za vpis na visokošolski študij bo od 1.
– 5. oktobra 2011, obrazci za prijavo (1,71/3) bodo pravočasno na zalogi.

3. Vloga za uveljavitev republiške štipendije
1,51

VLOGA ZA UVELJAVITEV REPUBLIŠKE ŠTIPENDIJE
ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

Novi obrazci ( nove veljavne XXIV. naklade) bodo na zalogi po 23. juniju 2011…
Stari obrazci (za leto 2010/2011) so neveljavni in jih je potrebno odpisati.
Razpis za štipendije bo izšel v drugi polovici meseca junija 2011. Rok oddaje
obrazca za štipendije (septembra oz. oktobra) bo natančneje določen v Razpisu.
Za Zoisove štipendije ti obrazci niso primerni.
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4. Prošnji 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 2011/2012 bo izšel predvidoma v
začetku junija 2011. Kot vsako leto sta tudi letos spremenjena oba obrazca za
sprejem v študentski dom - za prvi sprejem in za podaljšanje bivanja:
1,70

PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012
A4 pola + 2 A4 lista

Novi obrazci so na zalogi.
Rok oddaje za obr. 1,70 je 10. avgust 2011.

1,70 a

PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN
ŠTUDENTK ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/2012
A4 pola + 2 A4 lista

Novi obrazci so na zalogi.
Rok oddaje za obr. 1,70 a je 22. avgust 2011.

Stari obrazci (za leto 2010/2011) so neveljavni in jih je potrebno odpisati.

5. Nova dopolnjena Knjiga prejetih računov

NOVO!

V zvezi z zadnjimi objavami Zakona o dopolnitvah zakona o davku na dodano
vrednost in glede na nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (U.l.RS
18/11), smo pripravili delno dopolnjeno izdajo Knjige prejetih računov:
6,47 a-ddv

Knjiga prejetih računov 1/15 pol – mehka vezava
osnovna varianta (28 kolon)
Že na zalogi.

6,47 b

Knjiga prejetih računov 1/24 pol – mehka vezava
razširjena varianta za uvozne izvozne posle (48 kolon)
Na zalogi po 1. 7. 2011

Oblika obeh knjig s strani davčne zakonodaje sicer ni predpisana, vendar so v okviru
danih možnosti formata obeh knjig v minimalnem obsegu zajete vse pomembne evidence
za namene DDV, seveda za lastno uporabo. V kolikor bi davčni zavezanci, ki te knjige
uporabljajo, želeli imeti še druge evidence prometa z DDV, pa kolone v obstoječih knjigah
niso posebej navedene, morajo knjige dopolniti sami. Na predlog uporabnikov pa smo tudi
delno prilagodili širino nekaterih kolon.
Stara zaloga zgoraj omenjenih knjig je seveda še primerna za uporabo.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in
01/30 69 835 g. Andrej Kogoj), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
Ljubljana, 17. 6. 2011
za področje tiskovin
Petar Petrović
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