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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
 

Spoštovani ! 
 

1. Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije  

                                malice oziroma subvencije kosila               Obr. 8,41 
 

S 1.9.2014 bo začela veljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. Na podlagi novele ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije 
malice in kosila, saj bodo šole upoštevale veljavne odločbe o otroškem dodatku 

ali državni štipendiji. 
 

Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno 
delo samo v primeru, če družina učenca ali dijaka na dan 1.9.2014 ne bo razpolagala 

z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vloga se torej vloži v 

primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno 
štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa 

uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/2015. 
 

Za subvencijo prehrane je v teh primerih treba v avgustu 2014 vložiti posebno vlogo 
za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obr. 8,41) pri pristojnem centru 

za socialno delo. 
 

8,41  Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma 
subvencije kosila 

format A4, pola  
 

Obrazci bodo na zalogi po 15. avgustu 2014. 
 

               2. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev      Obr. 8,45 
 

V skladu z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se je 

vsebinsko spremenil  
 

8,45   Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

format A4, pola in 4 vložni listi 
 

Stari obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog, novi obrazci bodo na zalogi po 15. 
avgustu 2014. 

Oba obrazca bosta objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, poleg tega bosta objavljena tudi na 

portalu e-uprava. 
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V Uradnem listu RS, št. 38/2014 je bil objavljen nov Pravilnik o strokovnem izpitu 
strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu s tem bomo 

založili vsebinsko spremenjena obrazca 1,240 in 1,242 

 

     3. Prijava k strokovnemu izpitu na področju vzgoje in izobraževanja 
 Obr. 1,240 

 

1,240 Prijava k strokovnemu izpitu na področju vzgoje in  

  izobraževanja  
format A4, list 

 
Stari obrazci: 1,240 (odpis do vključno XIII. naklade) so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
 

Novi obrazci 1,240 bodo na zalogi 30.julija 2014.  
 

Predvideno količino, ki jo potrebujete, sporočite na mail: tiskovine@dzs.si, da vam jih pošljemo. 
 

Nova triton šifra: 21B30741 in bo imel številko naklade XIV. 

 
 

4. Potrdilo o uspešno opravljenih praktičnih nastopih 
 Obr. 1,242 

 

1,242 Potrdilo o uspešno opravljenih praktičnih nastopih 
format A4, list 

 
Stari obrazci: 1,242 (odpis do vključno XIII. naklade) so NEVELJAVNI, zaloge je potrebno odpisati. 
 

Novi obrazci 1,242 bodo na zalogi 30.julija 2014.  
 

Predvideno količino, ki jo potrebujete, sporočite na mail: tiskovine@dzs.si, da vam jih pošljemo. 
 

Nova triton šifra: 21B30742 in bo imel številko naklade XIV. 

 

 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo  

(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani 

http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 

 

 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 24. 7. 2014  za področje tiskovin 

 

 Petar Petrović  
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