Obvestilo št. 19

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Pravica do dodatka za veliko družino - obr. 8,40

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je stopil v veljavo 1.1.2002, je
uvedel tudi pravico do dodatka za veliko družino.

Dodatek za veliko družino je enkratni letni prejemek, namenjen družinam s tremi ali več
otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka,
vajenca ali študenta. Pri tem morajo biti vlagatelj in otroci državljani Republike Slovenije in
imeti skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
8,40

Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino
– obrazec DP – 4
format A4, list, ekološki papir

Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino:
(določa ga Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov, objavljen
v Ur. list RS, št. 15/03)
• Za vse prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo po uradni dolžnosti
sam odloči o pravici do dodatka za veliko družino in jim torej ni potrebno vlagati
posebne vloge.
•

Vsi tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka, pa morajo zahtevek
za dodatek za veliko družino vložiti pri krajevno pristojnem centru na novem
obrazcu najkasneje do 15. julija za tekoče leto.

•

Prav tako morajo na istem obrazcu vložiti zahtevek za dodatek za veliko družino
tudi tisti starši, ki živijo v družini s tremi ali več otroki, ki so jih dolžni preživljati
(npr. otrok v zavodu ali rejništvu), pa prejemajo otroški dodatek le za enega ali dva
otroka.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo ta enkratni letni prejemek upravičenim
družinam izplačalo v letošnjem avgustu ali septembru.
Nov obrazec bo na zalogi po 20. juniju 2003.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/586 43 64 ga. Lucija Friškovec, 01/586 43 44 ga. Urška Jandrlič, 01/586 43 42 g. Andrej
Kogoj, 01/586 43 43 g. Uroš Vilhar), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pa
pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si.
Ljubljana, 18. 6. 2003
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