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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !
1. Novosti na področju socialnovarstvenih prejemkov v letu 2012
V zvezi z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se začne
uporabljati 1.1.2012 in uvaja enotno vstopno točko za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, to so Centri za socialno delo, kamor se po novem oddajajo obrazci, sta v pripravi
še dva nova obrazca in sicer:
8,43 - Vloga za izredno denarno socialno pomoč
format A4, pola z navodili
Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v
višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih
(ZSVarPre), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012.
8,44 - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
za polnoletne dijake in študente
format A4, pola z navodili
Tistim študentom in dijakom, ki so starejši od 18 let, in ki jim je pravica do državne
štipendije za šolsko leto 2011/2012 že priznana, ni treba storiti ničesar. Štipendijo bodo
prejemali celo šolsko leto oziroma dokler jim je pravica priznana z odločbo. Lahko pa
decembra letos oddajo novo vlogo in v tem primeru bo center za socialno delo o državni
štipendiji in hkrati tudi o drugih pravicah odločal na novo skladno z novo zakonodajo.
Dijaki, prejemniki državne štipendije, ki še niso dopolnili 18 let, po 1. 1. 2012 ne bodo več
upravičeni do državne štipendije oziroma jim bo ta pravica do dopolnitve starosti 18 let
mirovala, starši pa lahko uveljavljajo novo odmero višine otroškega dodatka na obr. 8,45.
Oba obrazca bosta objavljena na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, objavljena bosta tudi na portalu e-uprava in spletnih straneh centrov za socialno
delo (CSD).
Obrazca bosta na zalogi predvidoma v drugi polovici decembra 2011.

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 831 ga. Tea Tozon in 01/30 69 832 ga. Nataša
Nučič), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov
tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 8. 12. 2011
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