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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
  
Spoštovani ! 
 

1. Novosti na področju socialnovarstvenih prejemkov v letu 2012 
 

S 1. 1. 2012 bo poleg sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS) 
začel veljati tudi nov Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. 

Oba zakona bosta posegla na področja: pravic do otroškega dodatka-obr. 8,41, do 
znižanega plačila vrtca - obr. 1,82 in tudi na področje štipendiranja - obr. 1,51. 

Za uveljavljanje pravic iz omenjenih področij, ki bodo priznane v naslednjem koledarskem 
letu 2012 bo po 1. 12. 2011 potrebno na Centre za socialno delo oddati nov obrazec: 

8,45 - Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 

Obrazec naj bi bil po zagotovilih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve objavljen do 
28. oktobra 2011 na njihovi spletni strani, vendar še ni pripravljen in bo objavljen v 
novembru 2011. 

Obrazec v papirni obliki (obr. 8,45 - nova šifra) pa bo na voljo po 20. novembru 2011. 

 

2. Vloga za znižano plačilo vrtca ter 
vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka 

 

Obstoječa obrazca  obr.  1,82 - Vloga za znižano plačilo vrtca in 
                             obr.  8,41 - Vloga za uveljavitev pravice do otroškega dodatka 
 

sta veljavna samo še za uveljavljanje pravic, ki bodo upravičencem priznane do konca 
koledarskega leta 2011. 

S 1.1.2012 sta obrazca ukinjena. 

 

3. Vloga za uveljavitev pravice do štipendije 
 

Obrazec za štipendije 1,51 - Vloga za uveljavitev pravice do državne štipendije je za 
posameznike-polnoletne državljane še vedno veljaven do konca koledarskega leta 2011.  

Za upravičence, ki so mlajši od 18 let in že prejemajo štipendijo, pa bodo morali starši po 
1. 12. 2011 prav tako oddati novo vlogo (na novem obr. 8,45 !!), ker se jim bo priznal višji 
otroški dodatek.  

 

 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo 
(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec, 01/30 69 831 ga. Tea Tozon in 01/30 69 832 ga. Nataša 
Nučič), jih poiščete na spletni strani http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov 
tiskovine@dzs.si 
 

  Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 02. 11. 2011                                              za področje tiskovin 

                                                    Petar Petrović 

                                                                    


