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Zadeva: Obvestilo Ministrstva za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti

Spo5tovane ravnateljice in spostovani ravnateui vrtcev

Posredujemo sporolilo Ministrstva za delo, druiino, socialne zadeve in enake moinosti glede

vlog za zniiano plaailo vftca in vas vljudno prosimo, da z vsebino seznanite strokovne delavce

vrtca, ki so pristojni za vpis otrok v vrtec in za obraaun stroskov za subvencijo vrtca in stade
otrok.

Lep pozdrav.

Or.to^Ofu
v.d. generalna direktorica Direktorata za

predsolsko vzgojo in osnovno Solstvo



Skladno z Takonom o spremembah in dopolniwi Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (zuPJS-H) se za letrre pravice, tj. do otoskega doaa*a, &zu*"
Stipendije, zntilanega ptaiila vrtca ter subvencije malice iikosila, ki se iaedejo v
decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesedno avtomatidno podaljs"rr-j. pravice.
Navedeno pomeni, da se vloge za podalj5evanje omenjenih leinih pravic (de je oseba Ze
bila upravidena do pravice in jo Zeli podalj5ati) od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo
cenhi za socialno delo po uradni dolZnosti odlodili o nadaljnji ufravideno-sti do iravice.

Ce se za pravico do otoSkega dodatka, drZavne Stipendije, znthanegaplaCila vrtca ter
subvencije malice in kosila zapro5a PRVIC, je 5e vedno treba 

"toZiii 
vlogo! ee je

pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vloziti novo vlogo.
PodaljSevanje po uradni dolZnosti s stani centov za socialno delo veljairamreE samo
za PNZNANE pravice do oto5kega dodatka, drZavne Stipendije, zriLanegapladila
vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravidenec do letne pravice mora centru za socialno delo 5e vedno sporoditi zakonsko
dolodene spremembe, ki pri teh pravicatr latrko vplivajo na upravidenost do pravice iz
javnih sredstev, njeno vi5ino ali obdobje prejemanja.
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