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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

      1. Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente 

      Obr. 8,44 
 

V skladu z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) se je 
vsebinsko spremenila Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente. 

Nov obrazec je veljaven od 1. oktobra 2014, po tem datumu bodo Centri za 

socialno delo začeli zavračati stare vloge.  

Roka za oddajo ni več, zato se vloga lahko vloži tudi med šolskim oziroma 

študijskim letom. 

Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na krajevno pristojni Center za 

socialno delo. 
 

8,44   Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente      
format A4, pola – 2 x zgibana 

 

Stari obrazci: 8,44 (odpis do vključno VI. naklade) so NEVELJAVNI, zaloge je 

potrebno odpisati. 
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 6. oktobru 2014.  
 

Nova triton šifra: 2HP30747 in bo imel številko naklade VII. 
 

 

                        2. Vloga za izredno denarno socialno pomoč 

      Obr. 8,43 
 

V skladu z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se širi krog 
upravičencev do denarne socialne pomoči zato smo z Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti vsebinsko spremenili. 
 

8,43   Vloga za izredno denarno socialno pomoč 

format A4, pola – 2 x zgibana 
 

Stari obrazci so VELJAVNI do odprodaje zalog. 
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 15. oktobru 2014.  
 

Nova triton šifra: 2HP30748 in bo imel številko naklade VII. 
 

 

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, 01. 10. 2014  za področje tiskovin 

 

 Petar Petrović  
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