
VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM

Spoøtovani !

Obveøœamo vas, da so vsi trije obrazci za vpis v visokoøolske øtudijske programe

· obr. 1,71/1 - Prva prijava za vpis v prvi letnik v øtudijskem letu 2004/2005    
· obr. 1,71/2 - Druga prijava za vpis v prvi letnik v øtudijskem letu 2004/2005           
· obr. 1,71/4 - Prijava za vpis na visokoøolski zavod v øtudijskem letu 2004/2005 za vzporedni

øtudij, za diplomante oz. za nadaljevanje øtudija po merilih za  prehode

za øtudijsko leto 2004/2005 NEVELJAVNI, zato vas prosimo, da jih takoj odpiøete.
O natanœnejøem datumu izida novih obrazcev za vpis v øtudijsko leto 2005/2006 vas bomo
obvestili naknadno. Glede na trenutne informacije bo Razpis za vpis izøel malo kasneje kot
vsako leto doslej (predvidoma do 1. 2. 2005).

Po Pravilniku o nadaljnjem izobraæevanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izo-
braæevanju (Ur. l. 64/04) smo pripravili bistveno spremenjene obrazce za stalno strokovno
spopolnjevanje.

· obr. 1,201 - Prijavnica za udeleæbo v nadaljnjem izobraæevanju in usposabljanju strokovnih
delavcev (moder kartonœek - format dopisnica)

· obr. 1,201a - Prijavnica za udeleæbo v nadaljnjem izobraæevanju in usposabljanju strokovnih
delavcev (A4 list)

Novi spremenjeni obrazci so æe na zalogi.
Prosimo vas, da po 1. 12. 2004 prodajate le øe nove obrazce, stare pa odpiøite.

V uradnem listu øt. 126/04 z dne 25.11.2004 je objavljen Pravilnik o spremembi obrazca  

· obr. 9,621 - Napotnica za brezplaœno pravno pomoœ.

Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.
Novi spremenjeni obrazci bodo na zalogi po 7. decembru 2004.

3. OBRAZEC ZA BREZPLAŒNO PRAVNO POMOŒ

2. OBRAZCI ZA STALNO STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE

1. OBRAZCI ZA VPIS V VISOKOØOLSKE ØTUDIJSKE PROGRAME
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POJASNILO !
Zaradi zapletov glede dvojnih øifer planerjev Akta æelimo pojasniti naslednje:
Za tedenske in meseœne planerje Akta imamo odprti po dve øifri, na eni se nahajajo planerji
tekoœega leta, na drugi pa (od septembra naprej) planerji za naslednje leto. Nekateri kupci
namreœ øe v drugi polovici leta kupujejo planerje za tekoœe (in ne za naslednje) leto.

Tako se tedenski in meseœni planerji Akta nahajajo na øifrah:

øifra za leto 2004 øifra za leto 2005 cena z DDV
tedenski A4 format 13,171/4 n 13,171/4 1.050,00 SIT
tedenski A5 format 13,171/5 n 13,171/5 850,00 SIT
tedenski A6 format 13,171/6 n 13,171/6 730,00 SIT
meseœni A4 format 13,172/4 n 13,172/4 480,00 SIT
meseœni A5 format 13,172/5 n 13,172/5 400,00 SIT
meseœni A6 format 13,172/6 n 13,172/6 360,00 SIT
tedenski mini format (78x127mm) 13,171/7 13,171/7 630,00 SIT

Te dvojne øifre se bodo izmenjevale tudi vnaprej.

4. TEDENSKI IN MESEŒNI PLANERJI AKTA

Sporoœamo vam, da imamo na zalogi koledarje AKTA:
· 13,170 stenski koledar v tulcu (100x70 cm) 850,00 SIT
· 13,270 namizni koledar 850,00 SIT
· 13,272 stenski 3-delni koledar z zatiœem 620,00 SIT
· 13,261v æepni planer (95x148 mm) 470,00 SIT

5. KOLEDARJI AKTA
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Izvrøni direktor divizije zaloæniøtev
Ljubljana, 03. 12. 2004 Andrej Zaloænik

Za vse dodatne informacije
se lahko telefonsko obrnete na naøo komercialo 
(01/30 69 850 ga. Urøa Jandrliœ, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj, 01/30 69 836 g. Uroø Vilhar), jih
poiøœete na spletni strani http://alea.dzs.si ali poøljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si.


