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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 

 

Spoštovani ! 

SPREMENJENI: 

Obr. 8,43 Vloga za izredno denarno socialno pomoč, 

Obr. 8,44 Vloga za uveljavljanje državne štipendije za polnoletne dijake in študente, 
Obr. 8,45 Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
 

NOVI: 
Obr. 8,47 Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov 

pogreba. 
 

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno 

varstvenih prejemkih, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 99/2013, 
prinašata novosti, ki izboljšujejo položaj vlagateljev.  
 

Nekatere spremembe se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2014, nekatere, ki 

zahtevajo obsežnejše prilagoditve informacijskega sistema, pa s 1. septembrom 
2014. Samo zaradi spremembe zakonodaje v decembru ni treba oddajati 
novih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obr. 8,45).  

 
S 1. januarjem 2014 lahko mladoletni dijaki pridobijo državno štipendijo (obr. 8,44), 

zato lahko vloge že oddajo, saj je pravica priznana s prvim dnem naslednjega 
meseca po oddaji vloge. Ob tem se seveda vse vloge, ki so oddane v decembru, 
obravnavajo že po novi zakonodaji. Za štipendijo lahko v imenu mladoletnih dijakov 

zaprosijo njihovi starši, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev (obr. 8,45).  

 
Ob tem opozarjamo, da samo zaradi spremembe zakonodaje v decembru ni 

treba oddajati novih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (obr. 
8,45). V decembru je obveza samo za:  

 priznanje pravice do znižanega plačila vrtca in  

 vse, ki imajo katerokoli od pravic iz javnih sredstev priznano do konca 
decembra,  

 oddajo jo lahko tudi mladoletni dijaki, ki želijo s 1. januarjem 2014 uveljaviti 
državno štipendijo.  

 

Novost, ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2014, sta tudi pravici do izredne 
denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba in do 

enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (obr. 
8,47) - nekdanja pogrebnina in nekdanja posmrtnina, ki nista več pravici iz 
zdravstvenega zavarovanja 

Novi obrazci bodo na voljo konec decembra 2013.  
 

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

 
 

 Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 
Ljubljana, 13. 12. 2013 za področje tiskovin 
 Petar Petrović 
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