KJE DOBITE OBRAZEC VLOGE?

Za podaljševanje pravice
oddaja vloge ni potrebna.

Center za socialno delo po
uradni dolžnosti preveri
izpolnjevanje pogojev za
nadaljnje prejemanje letnih
pravic (otroški dodatek,
državna štipendija, znižano
plačilo vrtca, subvencija
šolske prehrane).

OBRAZCI VLOG SO NA VOLJO NA SPLETNI STRANI
REPUBLIKE SLOVENIJE e-UPRAVA, KUPITE JIH LAHKO V
KNJIGARNAH IN PAPIRNICAH, LAHKO JIH DOBITE TUDI
NA POSAMEZNIH ENOTAH CENTRA ZA SOCIALNO DELO
KOROŠKA (DRAVOGRAD, RADLJE OB DRAVI, RAVNE NA
KOROŠKEM, SLOVENJ GRADEC).

ODDAJA VLOGE:
-

-

preko NAVADNE POŠTE NA NASLOV:
Center za socialno delo Koroška, Služba
ZUPJS, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na
Koroškem;
JIH ODDATE ELEKTRONSKO;
ali OSEBNO NA POSAMEZNIH ENOTAH
CENTRA ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA.

Kaj je dobro vedeti pri uveljavljanju
pravice do otroškega dodatka in
znižanega plačila vrtca?

Priporočamo, da na vlogo pripišete kontaktne
podatke (telefonska številka, elektronski naslov).

KDAJ VLOŽITE NOVO VLOGO ZA UVELJAVLJANJE
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?
-

ČE ZA POSAMEZNEGA OTROKA PRVIČ
ZAPROŠATE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA
DODATKA IN ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA,
ČE VAM JE BILA PRAVICA NA PODLAGI
DOSEDANJE VLOGE ZAVRNJENA.

KDO JE UPRAVIČEN DO ZNIŽANEGA PLAČILA
VRTCA?
Pogoj za upravičenost do znižanega plačila
vrtca za državljane RS je, da imajo starši
skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, na
območju občine, ki zagotavlja sredstva,
prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima
stalno prebivališče skupaj z otrokom
prijavljen vsaj eden od staršev.
Občina zagotavlja sredstva za doplačila
vrtca tudi za otroke tujcev, če ima vsaj eden
od staršev skupaj z otrokom na njenem
območju začasno prebivališče in je
zavezanec za dohodnino v RS.
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.
SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA
Vlogo za uveljavljanje pravice do
subvencije malice oziroma subvencije
kosila vložite samo, če NE razpolagate z
veljavno odločbo o pravici do otroškega
dodatka ali državne štipendije. Šola bo
upoštevala uvrstitev v dohodkovni
razred na podlagi odločbe o otroškem
dodatku ali državne štipendije.

ROK ZA ODDAJO VLOGE
OTROŠKI DODATEK
ROK ZA ODDAJO
VLOGE
PO ROJSTVU
OTROKA
Če vlogo oddate v 30
dneh po rojstvu
otroka, se pravica
prizna s prvim dnem
v mesecu, ko se je
otrok rodil
(npr. otrok je rojen
30. 7., vloga oddana
do 30. 8., pravica se
prizna s 1. 7.).

opomba
Priloge niso potrebne.
Če so v postopku ugotovljene
pomanjkljivosti, center za
socialno delo vlagatelja
pozove
k
dopolnitvi
vloge/predložitvi dokazil.
Starši, ki plačujete preživnino
za
otroka/e,
lahko
uveljavljate znižanje dohodka
za plačano preživnino v
preteklem letu.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
ROK ZA ODDAJO
VLOGE
V MESECU PRED
VKLJUČITVIJO
OTROKA V VRTEC
Če otrok prvič vstopi
v vrtec v septembru,
oddate vlogo v
avgustu.

opomba
Priloge niso potrebne.
Če so v postopku ugotovljene
pomanjkljivosti, center za
socialno delo vlagatelja
pozove
k
dopolnitvi
vloge/predložitvi dokazil.
Starši, ki plačujete preživnino
za
otroka/e,
lahko
uveljavljate znižanje dohodka
za plačano preživnino v
preteklem letu.

KDAJ SPOROČITE
SPREMEMBE?
Upravičenec mora v času veljavnosti odločbe
pristojnemu centru za socialno delo sporočiti
naslednje spremembe, ki lahko vplivajo na
upravičenost do pravice iz javnih sredstev,
njeno višino ali obdobje prejemanja:
- spremembo števila oseb ali upravičencev,
- spremembo ali vključitev v vzgojnoizobraževalni oziroma visokošolski zavod,
- spremembo statusa učenca, dijaka ali
študenta,
- spremembo vrste periodičnega dohodka.

SPREMEMBA SE SPOROČI NA POSEBNEM
OBRAZCU ZA SPOROČANJE SPREMEMB V
ROKU 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE.

