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OBVESTILO STARSEM

ZADEVA: obvestilo o obraiunani akontaciji zniLanega plaiila vrtca
Jantarja 2072 se je zadel uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), veljati pa je zadel tudi
Zakon o dodatnih interventnih ukepih za leto 2012 (ZDIU 12).
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za lelo 2012 doloda, da se do izdaje novih odlodb s strani Centra za socialno
delo, pravica do zniZanega pladila vrtca, ki varn je bila dodeljena do 3l . decembra 201 1, uveljavlja kot akontacija v
vilini, kot vam je bilo dolodeno z odlodbo, veljavno na dan 3 l. decembra 201 I .

Akontaciio zniZaneea pl4tii!4_y!Lga vam bodo vrtci od meseca januarja 2012 (poloZnica v februarju 2012) obradunavali
do irdoF nou" odloebe, ki .1o mora izdati CenIer za socialno delo v roku treh mesecev od prejema popolne v]oge. Po
izdaji odlodbe za leto 2012 bo vrlec opravil poradun tako do stariev kot tudi do obdine zavezanke.
Prepridani smo, da ste vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Ze vloZili na pristojni Center za socialno delo v
meiecu decembru 2011. V kolikor tega 5e niste storili, vas pozivamo, da le to nemudoma storite. Pravica do zriZanega
pladila vrtca vam bo priznana od prvega dne naslednjega meseca po vloZitvi vloge
primeru
Obveidalro vas tudi, da bo o vlogi za kori5denie rezervacije izven termina (od 1. junija do 30. septembra) v
Mestne
uprave
Mestne
bolezni ali poSkodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniskih potrdil, 5e naprej odlodil organ
obdine Ljubljana, Oddelek za pred5olsko vzgojo in izobraZevanje.
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