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OBVESTILO STARSEM

ZADEVA: ODDAJA VLOG ZA ZNIZANO PLAdILO \RTC AZALETO 2OI2
Obve5damo vas, da se l. januarja 2012 zatne uporabljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Ur.l. RS 5t. 62110 in 40/1 l), ki doloda, da se vse pravice izjavnih sredstev uveljavljajo pri
krajevno pristojnem Centru za socialno delo (CSD).

l. Za znii.zno plziilo vrtca, zz leto 2012 se postopek vodi po novem zakonu. Vsi starXi, ki bodo
uveljavljali zniiano plaiilo, morajo izpolniti noy obrazec vloge in jo oddati na krajevno

pristojnem Centru za socialno delo od l.l2.20ll do konca decembra 2011. Do sedaj veljavni
rok l5,ll. se za leto 2012 ne uporablja vei, prav tako ni vei veljavna dosedanja vloga VRT/I!
Pravice bodo starii uveljavljali na NOVI predpisani enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, za pridobitev pravic in subvencij oz. znilana pladila, ki bo objavljena na spletnih straneh
MDDSZ in centrov za socialno delo.
Tisti star5i, ki ste vlogo za leto 2012 v vftcu Ze oddali na obrazcu VRT/I, vas obveidamo, da boste
morali oddati NOVO vlogo za uveljavljanje pravic izjavnih sredstev po 1.12.2011 na pristojni center
za socialno delo.

Y zvezi z oddajo NOVE vloge za leto 2012 se obrnite na krajevno pristojni Center za socialno delo,
to je center na obmodju stalnega prebivali3da (kjer ste uveljavljali pravico do otroSkega dodatka ...)
oziroma na Ministrstvo za delo, druZino in socialne zadeve, ki uveljavlja nov sistem oz. enotno
vstopno todko.

Ministrstvo za delo, druZino in socialne zadeve zagotavlja, da bo javnost o spremembah obve3dena z
bro5urami, preko spletnih straneh (http://www. sov.si/csd/ , httplivwiv.uddszsV) in medijev.

YRTiI za leto 2011 se bo odloiilo po sedaj veljavnih predpisih, torej na tisti obiini,
kjer ima otrok stalno prebivali5ie, skupaj s star5i oziroma skupaj z enim od starlev ali otroke
tujcev, katerih vsaj ed€n od starSev ima na njenem obmoiju zaiasno prebivaliSie in je
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
2. O vloeah

To velja:

-

za starSe. katerih otroci bodo vstopili v vrlec oktobra. novembra ali decembra 2011,

vpliv

l l: de se med
letom spremeni Stevilo druZinskih dlanov ali de pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve
enega izmed druZinskih dlanov ali do namestitve otroka v rejniiko druZino ali drugo obliko
institucionalnega varstva ali de pride do spremembe stalnega prebivali5da. Spremembo mora
vlagatelj sporoditi pristojnemu obdinskemu organu v roku 15 dni, ko je nastala sprememba.
.Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo pladilo se uveljavi s prvim
dnem naslednjega meseca, ko je vlagatelj spptqibplqllglqbq (de je sprememba sporodena
za starSe.

ki uvel.iavljajo spremembe. ki

v

s 1.12.2011), razen v primeru spremembe
in zaposliwe, ki se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po

mesecu novembru, se novo pladilo uveljavi

stalnega prebivali5da
nastanku sp!9l49qbg.

V primeru, da se vam bo v mesecu decembru spremenilo Stevilo druZinskih ilanov ali ie
pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve enega izmed druiinskih ilanov ali do
namestitve otroka v rejniSko druiino ali drugo obliko institucionalnega varstva ali ie
pride do spremembe stalnega prebivaliSia, morate to spremembo sporoiiti na krajevno
pristojni CSD, kjer boste oddali NOVO VLOGO zt leto 2012. Sprememba se vam bo
upo5tevala od 1.1.2012 dalje. O spremembi bodo odloiali centri za socialno delo in ne
pristojna obiina.

V

zgoraj na5tetih primerih, razen, de pride do spremembe v mesecu decembru (te spremembe
sporodite na kajevno pristojni center za socialno delo), starSi s stalnim prebivaliSdem v Mestni obdini
Ljubljana, katerih otroci obiskujejo vrtec na obmodju MOL, oddajo sedai veljavno vlogo VRT/I

http://www.ljubljana.si/si/zivlienie-v-tiubljani/druzine-otrocimladi/vpis otroka vrtec/ ali ustrezen
dokument, na osnovi katerega se ugotavlja sprememba, na upravo vrtca, v kateregaje otrok vkljuden.

Starii s stalnim prebivali5dem v MOL in otrokom, vkljudenim v vftec v drugi obdini, oddajo sedaj
veljavno vlogo VRT/I in ustrezen dokument na MOL, Oddelek za predSolsko vzgojo in
izobraLevanje, Resljeva 18, Ljubljana, po po5ti ali osebno.
Star5i s stalnim prebivali5dem v obdini izven MOL, ki imajo otroka vkljudenega v vrtec v MOL, pa
oddajo vlogo VRT/I in ustrezen dokument na svoji obdini stalnega prebivali5da. Odloibe za leto
2011 bo izdala pristojna obiina z veljavnostjo do 31.12.2071.

Lep pozdrav.
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