Obvestilo št. 1

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Obrazci za vpis v visokošolske študijske programe 2009/2010
Založili bomo nove obrazce za vpis v visokošolske študijske programe za študijsko
leto 2009/2010:
1,71/1

Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2009/2010

1,71/2

Druga prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu
2009/2010 izide predvidoma julija 2009 – obvestilo sledi ob izidu

1,71/4

Prijava za vpis v študijskem letu 2009/2010 za vzporedni
študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za
prehode

Stari obrazci za vpis 2008/2009 so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.
Novi obrazci (1,71/1 in 1,71/4) bodo na zalogi po 30. 1. 2009.

Razpis za vpis bo izšel predvidoma 30.1.2009. Rok oddaje za obr. 1,71/1 je 9. 3.
2009, za 1,71/4 pa 9. 3. 2009 oz. 30. 9. 2009.

2. Obrazec za vpis v višješolske študijske programe 2009/2010
Založili bomo nov obrazec za vpis v višješolske študijske programe za študijsko
leto 2009/2010:
1,253

Prva prijava za vpis v prvi letnik v študijskem letu 2009/2010

Stari obrazci za vpis 2008/2009 so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 29. 1. 2009.

Razpis za vpis bo izšel predvidoma 30. 1. 2009. Rok oddaje za obr. 1,253 je 9. 3.
2009.

3. Obr. 1,82 - Vloga za znižano plačilo vrtca

SPREMEMBA!

Glede na objavljene spremembe (U.L. RS št.119/08) bomo založili spremenjen
obr. 1,82:
1,82

VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA za leto …
A4 pola + vložni list z navodili

Stari obrazci so NEVELJAVNI zaloge je potrebno odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 20. 1. 2009.
Veljavna bo nova I. naklada (nova šifra 21D27525).

4. Obr. 1,20 – Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
1,20

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole
A4 pola

Obrazci so NESPREMENJENI, obstoječe zaloge so VELJAVNE.
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5. Obr. 7,255 – Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugi deležev ter investicijskih kuponov. SPREMEMBA!
Glede na objavljene spremembe (U.L. RS št. 119/08) bomo založili spremenjen
obr. 7,255:
7,255

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve
vrednostnih papirjev in drugi deležev ter investicijskih
kuponov.
pola z vloženimi A4 listi 7,255 a, b, in c.

Stari obrazci so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati.
Novi obrazci bodo na zalogi po 20. 1. 2009. Veljavna bo nova I. naklada (nova
šifra 27R27526). Zavezanci oddajajo obr. 7,255 do konca februarja 2009.

6. Obr. 7,90 – Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka,
doseženega z opravljanjem dejavnosti.
UKINJENO!
Oddajanje obr. 7,90 – Komplet obrazcev za davčni obračun akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti je obvezno
samo v elektronski obliki (U.L. RS št.122/08), zato je obrazec ukinjen.
7,90

Komplet obrazcev za davčni obračun akontacije dohodnine od
dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

Obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati, novih ne bomo več zalagali.

7. Obr. 8,253 in obr. 8,253 R (M-4/M-8)

UKINJENO!

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko
posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov.
Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od
1.1.2009 dalje. Obrazcev ne bomo več zalagali.

8,253

Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem
prispevku in obdobju zavarovanja – M-4/M-8 (ročni obrazec)

8,253 R

Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem
prispevku in obdobju zavarovanja – M-4/M-8 (računalniški
obrazec)

Za posredovanje podatkov za l. 2007 ali za predhodna leta velja, da sta obrazca
še veljavna in jih bomo imeli na zalogi do odprodaje.
Za leto 2008 pa je obvezno posredovanje podatkov samo v elektronski obliki.

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

Ljubljana, 12. 1. 2009

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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