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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 
 

Spoštovani ! 
 

1.  Prijava nezgode - poškodbe pri delu – ER - 8 
 

V sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS in Inšpektoratom RS za delo 
smo pripravili vsebinsko spremenjen obrazec 8,33. 
 

8,33  Prijava nezgode - poškodbe pri delu – ER-8  
A4 pola z vloženim setom 1+7 

 
Obstoječi obrazci IX. naklade so veljavni do odprodaje zalog.    
Novi obrazci X. naklade bodo na zalogi po 16. 5. 2008.     
            
Prijava na obrazcu je podlaga za uveljavljanje pravic poškodovane osebe iz zavarovanja, ki so v 
primeru poškodbe pri delu za poškodovanca bolj ugodne. Podrobnejša navodila so priložena 
obrazcu, hkrati pa so objavljena tudi na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja RS: 
www.ivz.si.  
 
 
 

2.  Prošnji za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v 
študentskih domovih 

 

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov v študentskih 
domovih in pri zasebnikih za štud. leto 2008/2009 bo izšel predvidoma   
konec maja 2008. Kot vsako leto sta tudi letos spremenjena oba obrazca za 
sprejem v študentski dom - za prvi sprejem in za podaljšanje bivanja, in sicer: 
 

1,70 PROŠNJA ZA SPREJEM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA 
ŠTUDIJSKO LETO  2008/2009   
A4 pola + 2 A4 lista 
 

Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.  
Novi obrazci bodo na zalogi po 21. 5. 2008. Veljavna bo XXII. naklada. 
 
Rok oddaje za obr. 1,70 je 11. avgust 2008. 
 

1,70 a PROŠNJA ZA PODALJŠANJE BIVANJA ŠTUDENTOV IN 
ŠTUDENTK ZA ŠTUDIJSKO LETO  2008/2009   
A4 pola + 2 A4 lista 

 
Stari obrazci so neveljavni in jih je potrebno odpisati.  
Novi obrazci bodo na zalogi po 21. 5. 2008. Veljavna bo XVII. naklada. 
 
Rok oddaje za obr. 1,70 a je 20. avgust 2008. 
 
 
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo 
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 836 g. Uroš Vilhar in 01/30 69 835 g. Andrej 
Kogoj), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov 
tiskovine@dzs.si 
 
Ljubljana, 12. 5. 2008 Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

                                                           za področje tiskovin 
                                                            Petar Petrović 

                                                                       


