Obvestilo !t. 18

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
1.

Obr. 1,71/2 - DRUGA PRIJAVA ZA VPIS - za visoko!olski !tudij v prvi letnik v !tudijskem letu 2005/2006

Po kon!anem vpisnem postopku v prvem prijavnem roku bodo letos "ele 30. avgusta
objavljena prosta "tudijska mesta na visoko"olskih zavodih, zato bo tudi spremenjen
Obr. 1,71/2 na voljo kasneje kot prej"nja leta in sicer bo v skladi"!u po 10. avgustu,
na zahtevo Visoko"olske prijavno-informacijske slu#be pa ga lahko za!nemo

prodajati !ele s ponedeljkom, 22. avgusta 2005.
Prosimo, da navedeni rok dosledno upo!tevate.
V nasprotju z dosedanjo prakso letos na Drugi prijavi ne bodo navedena prosta vpisna mesta
za drugi prijavni rok – interesenti jih bodo lahko dobili na visoko"olskih zavodih, pri vratarjih
univerz, v Visoko"olski prijavno-informacijski slu#bi in na teletekstu Televizije Slovenija.
Stari obrazci (z oznako "olskega leta 2004/2005) so neveljavni, zato jih odpi"ite.
Rok oddaje obrazca je 8. september 2005.

2.

Obr. 1,254 - DRUGA PRIJAVA ZA VPIS - za vi!je!olski !tudij v prvi letnik v !tudijskem letu 2005/2006,

Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo znana po 26. juliju, zato bo
spremenjeni Obr. 1,254 na zalogi po 1. avgustu 2005 – navedena bodo tudi prosta
"tudijska mesta za drugi prijavni rok.
Obrazec lahko prodajate takoj, ko pridejo na zalogo. Rok oddaje je 6. september 2005.
Stari obrazci (z oznako "olskega leta 2004/2005) so neveljavni, zato jih odpi"ite.

3.

Obr. 0,60 – Priglasitveni list – obrazec PL
in
Obr. 0,61 – Overjeni podpisi oseb, poobla!"enih za zastopanje
sta UKINJENA

S 1. julijem 2005 sta ukinjena obrazca za priglasitev poslovnega subjekta (Obr. 0,60
in Obr. 0,61). Namesto teh dveh obrazcev smo #e zalo#ili
Obr. 7,33 – Prijava za vpis v poslovni register Slovenije,
o !emer ste #e bili obve"!eni v Obvestilu "t. 17.
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na na"o
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Fri"kovec, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj
in 01/30 69 836 g. Uro" Vilhar), jih poi"!ete na spletni strani http://alea.dzs.si
ali po!ljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 20. 07. 2005
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