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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 
 
Spoštovani ! 
 
 
 1.  Spremenjeni obr. 1,240  
 
V Zvezi z objavo v Uradnem listu (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja) smo 
založili spremenjen obrazec: 
 
1,240  PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU 

list A4, z novo šifro 26883 
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 10. oktobru 2007.  
Stari obrazci s šifro 26436 bodo po izidu novih neveljavni in jih bo treba odpisati. 
 
 
 

2.  Spremenjena obr. 0,48 in 0,49…. 
 
V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) in objavami v Ur.l. št. 
75/2007 (Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta, posredovanju 
zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu RS za zaposlovanje) 
smo na novo založili bistveno vsebinsko in oblikovno spremenjena obrazca: 
 
0,48  PRIJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA   –   obr. PD 
            set v dveh izvodih, z novo šifro 20A26880 
 

stari obr. (seti v treh izvodih) s šifro 20A20134 bodo po 31.10.2007 
NEVELJAVNI in jih bo potrebno odpisati! 
 

in  
 

0,49  PONOVITEV,  SPREMEMBA  ALI  RAZVELJAVITEV  
            PRIJAVE  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA   –   obr. PD-PO 
           set v dveh izvodih, z novo šifro 20A26881 
 

stari obr. (seti v dveh izvodih) s šifro 20A26129 bodo po 31.10.2007   
NEVELJAVNI in jih bo potrebno odpisati! 

 
Oba nova obrazca bosta na zalogi po 29. oktobru 2007, ko se boste lahko z njimi 
tudi oskrbeli in jih pričeli prodajati. 
 

Nova obrazca bosta stopila v veljavo s 1. novembrom 2007. Prosimo, da 
opozorite kupce, da nove obrazce ne smejo oddajati pred 1.11.2007.  
 

Do vključno 30.10.2007 bomo še prodajali stare obrazce, po 1.11.2007 pa jih ne bo 
več mogoče kupiti. 
Prosimo, da kupce, ki bodo obstoječe obrazce še želeli kupiti v mesecu oktobru, 
opozorite na prihajajočo spremembo. 
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3.  Spremenjen obr. 0,62 b 
 
V zvezi z omenjenim Pravilnikom (Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega 
mesta, posredovanju zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu 
RS za zaposlovanje) objavljenim v Ur.l. št. 75/2007 - bo po 1. novembru 2007 prav 
tako neveljaven obrazec: 
 
0,62 b  OBVESTILO o sklenitvi pogodbe o avtorskem delu  -  obr. OBV-S 
                

Obrazci s šifro 20A25266 bodo po 1. novembru 2007 neveljavni in jih 
bo potrebno odpisati. 

 

Novih obrazcev zaenkrat ne bomo založili. Dostopni bodo le na spletni strani ZRSZ. 
  
 
 
 

 4.  Ponatis obr. 1,82  
 
Ponatisnili smo obrazec 1,82 – Vloga za znižano plačilo vrtca. Obrazec je 
nespremenjen. Zaradi tiska obrazcev v rdeči barvi lahko pride do težav pri 
odčitavanju črtne kode. V pomoč vam posredujemo črtno kodo obrazca v črni barvi. 
 

1,82  VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA            KOS   &!83III4-cefcde! 
pola A4, dvostranski tisk 
šifra 24523 
 

Obrazci so na zalogi. 
 
 
 
 
 
 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo 
komercialo (01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 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, 8. 10. 2007 Izvršna direktorica Divizije založništev 
 Ada de Costa Petan 

  


