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Spoštovani starši!
SUBVENCIJA VRTCA
Center za socialno delo Koroška enota Radlje ob Dravi obvešča vse starše, katerih otroci bodo
prvič pričeli obiskovati vrtec v mesecu septembru 2020, da morajo vlogo za subvencijo vrtca
oddati v mesecu avgustu 2020.
V kolikor prične vaš otrok z obiskovanjem vrtca med šolskim letom je potrebno na CSD oddati vlogo
za subvencijo vrtca en mesec pred vključitvijo v vrtec (npr. otrok prične obiskovati vrtec v mesecu
maju, torej je potrebno vlogo oddati v mesecu aprilu).
Kljub temu pa vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o
znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno po
prejemu odločbe izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz
odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če
jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma
najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe.
SUBVENCIJA MALICE in KOSILA
Šole za uveljavljanje subvencije malice in kosila, upoštevajo uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi
podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem
dodatku ali državni štipendiji (veljavni na dan 1. 9. 2020) in ustrezno znižajo položnico za
malico/kosilo. Vloge za subvencijo malice in kosila tako ni potrebno vlagati.
Vlogo je potrebno oddati samo v primeru, če na dan 1. 9. 2020 nimate veljavne odločbe za otroški
dodatek ali državno štipendijo (vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije
kosila).
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Vlogo za državno štipendijo za mladoletne ali polnoletne dijake za šolsko leto 2020/2021 je potrebno
oddati v mesecu avgustu 2020, za študente pa v mesecu septembru 2020 (torej v mesecu pred
začetkom šolskega/študijskega leta). Vlogo je potrebno oddati samo takrat, če se državna štipendija
uveljavlja prvič.
Vloga se lahko odda tudi med šolskim/študijskim letom.
Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za
socialno delo sporočiti naslednje spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do
pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja:






spremembo števila oseb ali upravičencev,
spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
spremembo vrste periodičnega dohodka,
pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na
to pravico,

v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki (02) 88 79 732 oziroma
se oglasite osebno na Centru za socialno delo Koroška enota Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi.
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