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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
 
 

1. Prijave k splošni maturi, poklicni maturi in zaključnemu izpitu 
 

Za prijave k letošnji splošni maturi, poklicni maturi in zaključnemu izpitu 
smo založili naslednje nespremenjene obrazce: 
 

1,220 Prijava k splošni maturi (veljavni od vključno XII. naklade dalje) 
 

1,224 Prijava k poklicni maturi (veljavni od vključno IV. naklade dalje) 
 

1,39  Prijava k poklicni maturi (veljavni od vključno IV. naklade dalje) 
 

Zgoraj navedeni obrazci bodo na voljo tudi v papirni obliki, od 25. 2. 2005 
dalje. Lanska zaloga je torej VELJAVNA. 
 
Vseh ostalih, spodaj navedenih obrazcev za prijavo, odjavo, spremembo, pri 
splošni in poklicni maturi ter zaključnem izpitu ne bomo več zalagali v 
papirni obliki. Obstoječa (lanska) zaloga spodaj navedenih obrazcev je 
veljavna, tako da lahko obrazce prodajate do odprodaje zalog. 
 

1,221 Odjava od splošne mature - izpita  
1,222 Prijava k izpitu  
1,223 Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature  
1,225 Odjava od poklicne mature - predmeta  
1,226 Sprememba prijave k splošni maturi  
1,43  Odjava od zaključnega izpita  
 

Našteti obrazci bodo pod drugačnimi oznakami objavljeni na spletnih straneh 
Ministrstva za šolstvo in šport - http://www.mszs.si/slo/solstvo/ss/obrazci.asp. 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obr. 8,41 - Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka 
 

V Uradnem listu RS, št. 116/2003 je bil s strani Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve RS objavljen nov Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic 
do družinskih prejemkov. Pravilnik je stopil v veljavo dne, 5.12.2003, z istim 
dnem sta stopila v veljavo tudi dva nova obrazca in sicer Obrazec DP-3 - 
Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka (obr. 8,41) in Priloga 
št. DP-2 - Podatki o dohodkih za družinskega člana (obr. 8,41 priloga). 
 

8,41 Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka –  
obr. DP-3, pola s tremi vložnimi listi in navodilom za 
izpolnjevanje obrazca, format A4 

 

8,41 priloga  Podatki o dohodkih za družinskega člana -   
Priloga št. DP-2, list, format A4 

 

Obstoječa obrazca sta VELJAVNA in NESPREMENJENA. 
 
 

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in 
izobraževanje otroka, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 
99% povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu 
oziroma v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v 
mesecu januarju, februarju ali marcu.  
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Še enkrat bi Vas radi opozorili, da se pravica do otroškega dodatka prizna za 
dobo enega leta. Vsako leto je torej potrebno vložiti novo vlogo za priznanje 
pravice do otroškega dodatka, in sicer v mesecu, v katerem se izteče pravica 
do otroškega dodatka. Že od 1.1.2002 dalje centri za socialno delo izdajajo 
odločbe, s katerimi se pravico do otroškega dodatka prizna za eno leto. To 
pomeni, da bo pravica priznana s prvim dnem naslednjega meseca po 
vložitvi vloge in ne več samo od 1. maja enega leta do 30. aprila 
naslednjega leta, kot je veljalo do 31.12.2001. 
 
Če ste že upravičeni do otroškega dodatka, morate biti zelo pozorni na 
datum poteka pravice, da pravočasno vložite novo vlogo - še pred 
iztekom stare pravice, da zaradi zamude roka pri uveljavljanju pravice ne 
pride do prekinitve izplačil otroškega dodatka. Da ne bo prihajalo do neljubih 
situacij, je potrebno natančno prebrati izdano odločbo o pravici do otroškega 
dodatka, iz katere je razvidno, koliko časa traja pravica do otroškega dodatka, 
kdaj preneha, kolikšna je višina otroškega dodatka in ali je treba v času 
prejemanja otroškega dodatka predložiti kakšna dodatna dokazila (na primer 
potrdilo o šolanju). 
 
 
 

3. Napoved za odmero davka na darilo 
 

V Uradnem listu št. 17 dne 24.2.2005 je objavljen Pravilnik o obrazcu 
»Napoved za odmero davka na darilo«. 
 

7,216a Napoved za odmero davka na darilo (ZDODAR št.1) 

               list, format A4, dvostranski tisk KOS&!83III4-cgcgfb! 
 

 500 x KOS = ZAVITEK&!83III4-hedfab! 
Obrazci bodo na zalogi po 11. marcu. 
 
 

Nov obrazec nadomesti starega 7,216 - Napoved za odmero davka od 
prejetega darila, ki je NEVELJAVEN in ga je potrebno ODPISATI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo             
(01/30 69 850 ga. Urša Jandrlič, 01/30 69 835 g. Andrej Kogoj in 01/30 69 836 g. Uroš 
Vilhar), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov 
tiskovine@dzs.si 
 
 
 

Ljubljana, 03. 03. 2005 izvršni direktor Divizije založništev 
 Andrej Založnik 
 
 
 


