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Spoštovani,
zaradi epidemije COVID – 19 in povečanih socialnih stisk ter napovedanih sprememb na področju pravic
iz javnih sredstev v naslednjih mesecih vas prosimo za sodelovanje pri informiranju staršev glede
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrtca, državna štipendija, subvencija
malice/kosila).
Prosimo vas, da staršem otrok preko vaših spletnih strani oz. drugih oblik informiranja ali v primeru, da bi
se na vas obračali glede informacij o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, posredujte sledeče informacije:
1.

Avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev

Ob prihajajočem novem šolskem letu 2021/2022, bomo centri za socialno delo odločali o podaljševanju
letnih pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija
malice/kosila) avtomatično po uradni dolžnosti. Staršem ni potrebno oddajati novih vlog, če nimajo
nobenih sprememb. Odločbe bodo straši prejeli od avgusta dalje predvidoma do konca oktobra.
Novost za letos je informativni izračun (glej prilogo: Obvestilo MDDSZ o začetku izdajanja informativnega
izračuna in vzorec za ugovor). Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice,
njeni višini in obdobju upravičenosti. Opozarjamo, da se bodo informativni izračuni najprej izdajali za
pravico do otroškega dodatka, subvencije vrtca, subvencije malice in subvencije kosila.
2.

Nova vloga

Novo vlogo oddajo straši osebno v nabiralnik na CSD, po pošti, e- pošti ali preko e-uprave na center za
socialno delo ko:
-

-

pravico uveljavljajo prvič – oddajo vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev« (dostopna na povezavi: e-uprava.gov.si-področja-vloge)
uveljavljajo novo pravico za naslednjega otroka - oddajo vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev« (npr. za otroke, ki bodo prvič pričeli obiskovati vrtec septembra, starši,
ki želijo uveljavljati subvencijo vrtca, vložijo vlogo v avgustu)
vpisujejo otroke v prvi razred osnovne šole, oddajo »Obrazec za sporočanje sprememb«
(dostopen na povezavi: e-uprava.gov.si-vloge-dokumenti) le v primeru, ko jim pravice potečejo
izven meseca avgusta oz. otroka izpisujejo že prej iz vrtca in imajo v vrtcu še vsaj enega otroka. V
primeru, da pravice potečejo avgusta, spremembe ni potrebno sporočati, saj bo o tem odločeno
z avtomatičnim podaljšanjem pravic s septembrom.

3.

Roki za odločanje

-

Rok za izdajo odločb o pravicah iz javnih sredstev je 2 meseca. Ker v obdobju od avgusta do
oktobra centri za socialno delo odločamo o povečanem številu pravic, lahko prihaja do zamud
V primeru zamud bomo javnost, šole in vrtce o tem obveščali

-

-

Družinam, ki bodo zaradi zamud pri odločbi za letne pravice v izjemnih materialnih stiskah, bomo
na centru za socialno delo svetovali druge oblike pomoči v izogib poglabljanja socialnih stisk

4.

Plačilo vrtca

-

V skladu z 22. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, UL RS, št. 55/17 vrtec
staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem
plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno po
prejemu odločbe izstavi poračun, če jim pravica pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve
otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe.
Sprememba Zakona o vrtcih v 32. členu, določa plačila staršev od 01. 09. 2021: »Plačilo staršev
za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki
imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so
oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede
na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega
plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.«
Spremenjeni četrti odstavek 32. člena zakona se začne uporabljati 1. septembra 2021. Do takrat
se uporablja četrti odstavek 32. člena Zakona o vrtcih
Staršem, ki imajo na dan začetka uporabe določbe prejšnjega odstavka že izdano odločbo o
znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, se pravica do
brezplačnega vrtca za drugega otroka prizna na podlagi zakona in velja do izteka veljavnosti
izdane odločbe.
Prosimo, da starše opozorite, da ne dajejo novih vlog ali sprememb. Vlogo starši oddajo za
otroka za katerega še nimajo priznane pravice do subvencije vrtca, kljub temu, da bodo po novi
zakonodaji oproščeni plačila.

-

-

-

5.

Statusi otrok

Pri našem delu smo zelo odvisno od podatkov, ki jih pridobivamo iz vaših evidenc oz. CEUVIZa, zato vas
prosimo za pravočasen vnos podatkov o vstopu/ izpisu v vrtec, vpisu v OŠ, SŠ.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel. številki Centra za socialno delo Osrednja Slovenija- vzhod
(bivši CSD Domžale, Kamnik, Litija) 01/724 63 70 v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek) oz. na
elektronski naslov centra gp-csd.osvzh@gov.si.
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