OBVESTILO
Spoštovani!
Obveščamo vas, da so v skladu z 42. Členom ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/11, 110/11,ZDIU12
in 40/2012-ZUJF) upravičenci do pravic iz javnih sredstev centru za socialno delo dolžni sporočiti vsa
dejstva, okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost dodeljenih pravic (pravica do znižanega
plačila vrtca in pravica do otroškega dodatka,…), njihovo višino in obdobje prejemanja v roku 8 dni od
dne, ko je taka sprememba nastala (sprememba števila oseb; sprememba vzgojno-izobraževalnega
oziroma visokošolskega zavoda; sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta ter izguba ali začetek
prejemanja dohodka iz dela).
Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri centrih za socialno delo ter na
spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in centrov za socialno delo. O
dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in za katere je center za socialno delo
izvedel po uradni dolžnosti ali od upravičenca v osmih dneh od dne, ko je nastala taka sprememba ali
je upravičenec izvedel zanjo, odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe.
O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in ki jih je upravičenec sporočil po izteku
navedenega roka, pa center za socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu
sporočila o spremembi, razen če gre za takšno spremembo,zaradi katere bi bilo treba določiti krajše
obdobje prejemanja, nižjo višino sredstev ali drugačno odločbo o pravici. V tem primeru center za
socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe. V tem postopku izda
odločbo, s katero razveljavi odločbo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev, in
ugotovi prenehanje upravičenosti do posamezne pravice ali določi drugo višino ali drugo obdobje
prejemanja pravice iz javnih sredstev.
Dogodek, ki ga stranka sporoča, predstavlja spremembo vzgojno-izobraževalnega zavoda ali
spremembo statusa otroka:
-

otrok gre v vrtec ali se je trajno izpisal iz vrtca

(začasna odjava v času poletnih počitnic ni sprememba);
V primeru nepravočasno sporočene spremembe je potrebno ločiti dve situaciji:
spremembo sporoči prehitro (npr. otrok bo s 1.9. začel obiskovati vrtec, vpiše pa se že julija, zato
stranka sporoči spremembo julija) – v teh primerih se izda na podlagi 129. člena ZUP sklep o
zavrženju oziroma se stranki obrazloži, da je treba v takih primerih spremembo sporočiti mesec pred
mesecem priznanja pravice (v konkretnem primeru avgusta) oziroma v 8dneh po 1.9.
spremembo sporoči prepozno –spremembe ni sporočila v 8 dneh od nastanka le te (npr. otrok
bo s 1.9. začel obiskovati vrtec, stranka sporoči spremembo 10.9., to je datum nastanka spremembe
oz. sporočenega dogodka). Datum veljavnosti odločbe je od prvega dne naslednjega meseca po
mesecu sporočenega dogodka.
V teh primerih se odloča za naprej. Primer:
-

1.9.2012 se zgodi dogodek, to sporoči 10.9.2012,

-

Datum vloge: 10.9.2012, pravica velja od : 1.10.2012

Pripravile: Strokovne delavke CSD Tržič, na podlagi veljavne zakonodaje in v skladu z navodili
Ministrstva zadelo, družino in socialne zadeve.

OBVESTILOSTARŠEM
Obveščamo vas, da je potrebno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za znižano plačila vrtca
oddati v mesecu avgustu za vse tiste otroke, ki bodo prvič vključeni v vrtec z mesecem septembrom
2012. Izpolnjeno in podpisano vlogo oddajte v Centru za socialno delo Tržič, Usnjarska ulica 3, Tržič,
po elektronski pošti ali oddajte po pošti.

