Obvestilo št. 1

VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM
Spoštovani !

Na Centrih za socialno delo se bo v začetku leta 2019 začel uporabljati
informacijski sistem za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom, s
katerim se bo vsa prispela dokumentacija skenirala, zato imajo vsi novi obrazci
na pregibu perforacijo.

Z novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se spreminja
postopek:
-

podaljševanja pravice do otroškega dodatka
državne štipendije
znižanega plačila vrtca
subvencije malice in kosila

Od 1. decembra 2018 dalje zato upravičencem do navedenih pravic ni treba
vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil center za
socialno delo po uradni dolžnosti.
To pomeni, da mora oseba na predpisanem obrazcu:
- vložiti vlogo, ko prvič uveljavlja pravico
- sporočiti spremembo v času trajanja pravice
Vsebinski pogoji
spreminjajo.
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S 1. decembrom 2018 ni sprememb v postopkih priznavanja:
-

pravice do denarne socialne pomoči
varstvenega dodatka
subvencije najemnine
pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

To pomeni, da mora oseba na predpisanem obrazcu:
- vložiti vlogo, ko prvič uveljavlja pravico
- vložiti vlogo za podaljšanje priznane pravice
- sporočiti spremembo v času trajanja pravice
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S 1. januarjem 2019 sta stopili v veljavo novela Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev ter novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki vsebinsko
spreminjata obrazce
1. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Obr. 8,45
Obrazec je vsebinsko SPREMENJEN v sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
8,45

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Nova koda 2HP00001

Obstoječi obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati
(stara koda 2HP31352 –koda je blokirana za prodajo).
Novi obrazci so že na zalogi.
2. Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente
Obr. 8,44
8,44

Vloga za uveljavljanje državne štipendije za dijake in študente
Nova koda 2HP00002

Obstoječi obrazci so VELJAVNI do 15. januarja 2019.
Po tem datumu so NEVELJAVNI in jih bo potrebno odpisati
(stara koda 2HP30747 – koda bo blokirana za prodajo po 15. januarju 2019).
Novi obrazci bodo na zalogi po 15. januarju 2019.
3. Vloga za izredno denarno socialno pomoč
8,47

Obr. 8,47

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju
stroškov pogreba
Nova koda 2HP00003

Obstoječi obrazci so VELJAVNI do 20. januarja 2019.
Po tem datumu so NEVELJAVNI in jih bo potrebno odpisati
(stara koda 2HP31354 – koda bo blokirana za prodajo po 20. januarju 2019).

Novi obrazci bodo na zalogi po 20. januarju 2019.
Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani
http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si
Ljubljana, 03. 01. 2019
Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev
za področje tiskovin
Petar Petrović
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