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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
                        2.  

 

Zaradi spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih se od 1. 1. 2017 
dalje uporabljajo nove vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  
 

Državni zbor Republike Slovenije je namreč 20. 12. 2016 sprejel novelo Zakona o 

socialnovarstvenih prejemkih, ki ukinja zaznambe na nepremičninah in ukinja 
vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne 

pomoči v primeru, ko ima posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali 
stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov. 
 

Na zahtevo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsi 

Centri za socialno delo po Sloveniji od 1.1.2017 ne sprejemajo starih 

obrazcev. 

 

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

POMEMEBNO OPOZORILO !                          Obr. 8,45 
 

Sporočamo vam, da smo bili v torek, 10.1.2017 obveščeni iz Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, da je prišlo na novem obr. 8,45 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev do napake v besedilu 

poglavja II. Uveljavljam naslednje pravice iz javnih sredstev v delu, ki se nanaša 
na izpolnjevanje točk, če se uveljavlja pravica do državne štipendije in pravica do 

kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ter v navodilih za 
izpolnjevanje obrazca. 
 

Za vse obrazce, ki so že na prodajnih mestih pripravljamo nov vložni list s 
popravki obrazca in navodil, ki ga boste prejeli v kratkem in ga prilagali k 

obstoječemu obrazcu.  
 

Poleg tega prosimo, da obrazcev NE PRODAJATE, dokler ne prejmete novega 
lista s popravki. Dodatni vložni list je v tisku in bo v najkrajšem času na zalogi – 

dobite jih po razdelilniku.  
 

Prav tako bo na zalogi dopolnjen obrazec (nov kolofon - 31352-X-2500-17). 
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vsem Centrom 

za socialno delo po Sloveniji že posredovalo pisno obvestilo in navodilo o 

ravnanju v zvezi z nastalo situacijo.   
 

8,45   Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
  Nova koda 2HP31352 
  

Obstoječi obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati  

(stara koda 2HP30534 –koda je blokirana za prodajo). 
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2. Vloga za izredno denarno socialno pomoč            Obr. 8,43 

 

Obrazec je vsebinsko SPREMENJEN v sodelovanju z Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 

8,43   Vloga za izredno denarno socialno pomoč 
  Nova koda 2HP31353 
  

Obstoječi obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati (koda 2HP30748 – koda je 

blokirana za prodajo). 
 

Novi obrazci bodo na zalogi po 13. januarju 2017.  

 
3. Vloga za izredno denarno socialno pomoč            Obr. 8,47 

 

Obrazec je vsebinsko SPREMENJEN v sodelovanju z Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 

8,47  Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju 

stroškov pogreba 
  Nova koda 2HP31354 
  

Obstoječi obrazci so NEVELJAVNI in jih je potrebno odpisati (koda 2HP30530 – koda je 

blokirana za prodajo). 
 

Novi obrazci so na zalogi.  

 
 

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, 12. 01. 2017 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

  za področje tiskovin 
 

 Petar Petrović  
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