NOVOSTI NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
V šolskem letu 2012/2013 je prišlo do nekaterih sprememb pri uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev.
Tako za štipendije letos prvič ne bo javnega razpisa (to velja za dijake in tudi za študente).
Vlagatelji (predvsem dijaki), katerim se šolsko leto začne 01. septembra in bi želeli, da se jim
pravica do štipendije prizna od 01. septembra dalje, lahko vloge vložijo v mesecu avgustu;
vlagatelji, katerim se šolsko leto prične 01. oktobra in ki bi želeli, da se jim pravica do
štipendije prizna od 01. oktobra dalje, pa v mesecu septembru (predvsem študentje).
Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za polnoletne dijake in študente lahko
vlagatelji kupijo v knjigarnah ali si jo stiskajo s spletne strani Centra za socialno delo Kamnik
(www.csd-kamnik.si, zavihek obrazci) in s spletne strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve.
Vloge za štipendijo za dijake, vlagatelji oddajo v mesecu, ko dopolnijo 18 let.
Z novim šolskim letom je ukinjena tudi splošna subvencija za malice in kosila za učence
in dijake. Subvencija za malice in kosila učencem in dijakom ne pripada, v kolikor mesečni
dohodek na družinskega člana presega 42% povprečne plače v RS. Subvencija kosila pa
pripada le tistim otrokom, pri katerih je mesečni dohodek na družinskega člana manjši od
18% povprečne plače v RS.
Starši lahko vloge za subvencijo malice in kosila oddajo v mesecu avgustu, da bodo do
pravice upravičeni od 01. septembra dalje.
Subvencija prevoza bo, z Novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu, urejena enotno.
Vlagateljem za omenjeno subvencijo ne bo potrebno več oddajati vloge v centrih za socialno
delo. Subvencijo prevoza bodo tako, dijaki in študentje, uveljavljali s potrdilom o šolanju pri
posameznih prevoznikih.
Starši, ki prvič vpisujejo otroke v vrtec, lahko v Centru za socialno delo Kamnik, vložijo Vlogo
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero uveljavljajo pravico do znižanega plačila
vrtca. Tudi to vlogo lahko starši kupijo v knjigarnah, ali si jo stiskajo s spletne strani Centra
za socialno delo Kamnik (www.csd-kamnik.si, zavihek obrazci) in s spletne strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Mogoče velja opozoriti starše, ki otroke izpisujejo iz vrtca, da tudi to spremembo javijo v
centre za socialno delo in sicer na Obrazcu za sporočanje sprememb.
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