OBRAZEC ZA NAROČILO VEZAVE DIPLOMSKE NALOGE, MAGISTRSKE NALOGE, DOKTORSKE DISERTACIJE IPD.
Prosimo, da obrazec z navodili pozorno preberete in ga v celoti izpolnite (kar pustite prazno, pomeni »NE – tega ne potrebujem!«).,
pošljite ga na emailvezava.diplomske@gmail.com. Veljajo samo pisni dogovori in ne navodila dana po telefonu.
Ime in priimek:

Ulica, hišna številka:

Poštna št:

Kraj:

Do kdaj rabite diplomsko (datum, ura):

GSM (obvezen):
Elektronski naslov:
Brezplačna poštnina nad vrednostjo 35€ (v primeru če plačate po predračunu.) Ţelite diplomo prejeti po pošti? NE
Seveda je moţno plačilo ob povzetju vendar je doplačilo3€
Ţelite plačilo ob povzetju? NE
Ţelite osebni prevzem v Medvodah (cesta talcev 50) NE
Lokacija: https://goo.gl/pgwL8C
Osebni prevzem v Ljubljana Šentvid (Trebušakova ulica 9 ) (od 7do 14:30ure) NE
Lokacija:https://goo.gl/Ov7cNK
Lokacija Ljubljana je le prevzemno mesto (diplome se delajo v Medvodah), v Ljubljano pa se peljejo enkrat dnevno.
.Imate popust? Vpišite kodo kupona

(I.) Število izvodv trde vezave (diplome):

Barve Črk na platnici:

Barva Platnice

V primeru trdne vezave je običajno vstavljen dodaten prazen (bel) list med trdno sprednjo platnico; hkrati je vstavljen tudi prazen bel
list med zadnjo potiskano stranjo in trdno hrbtno platnico.

●Ali naj dodamo zgoraj omenjen bel prazen list, takoj za sprednjo trdno
platnico in tudi tik pred hrbtno? NE
●Potisk hrbta (samo v primeru trdne vezave- DIPLOME. NE
Glej
sliko2): NE
NE
Če ste izbrali potisk hrbta, pojdite zdaj na zadnjo stran tega obrazca in ustrezno
vpišite in oblikujte ali kako drugače sporočite vsebino in obliko hrbtišča trdne vezave.

Ţelite izvod v špiralni vezavi NE
Ţelite izvod v toplotni (termični) vezavi

NE

Številoizvodov:
Število izvodov

(Toplotna vezava ni diploma vezana v trde platnice (tisto je trda vezava), toplotna vezave je lepša verzija špirale)

Trdne platnice (diploma) naj bodo opremljene s kovinskimi kotniki (slika 3 spodaj)
Barva kotnikov

NE

pri (ŠT.) izvodov

Kotniki naj bodo:

Kotniki učvrstijo in poudarijo vogale trdnih platnic, ki so lahko z njimi še uglednejše

Ali naj posnamemo Vaše delo na CD zgoščenko? ,NE
Koliko CD-jev potrebujete:
Ali naj CD zgoščenko opremimo z nalepko? NE
Trdne platnice naj bodo opremljene z ţepkom za CD zgoščenko :
Na koliko diplom nalepimo CD ţepek?
nalepimo:

CD ţepek

Tukaj vpišite katere datoteke vam posnamemo na CD:
●

Diplomo ţelite tiskati enostransko?:

(Če ste vpisali »DA«, ne vpisujte tudi na spodnje črte, ki se nanašajo na obojestranski
tisk.)

●

Diplomo ţelite tiskati obojestransko?:

OBOEJSTRANSKI TISK se prične na strani

z naslednjo vsebino

(vpišite naslov in številko strani od kje naprej naj se začne obojestranski tisk):
Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Proprint plus d.o.o. in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Prostudio
plus d.o.o. je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.

Če pri trdni vezavi Vašega dela želite potisk hrbtišča, izpolnite spodnji obrazec:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
KOPER

ZGORAJ

(tukaj vam ni treba vstavljati txt ki bo na platnici)

SREDINSKA
PORAVNAVA
NASLOVNICA

SPODAJ

HRBET DIPLOME
Vse pravice, predvsem avtorske in licenčne ter pravice industrijske lastnine, so last izključno Proprint plus d.o.o. in so zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih
pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Prostudio plus d.o.o. je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi
nepovezanimi (off-line) sistemi.

