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POVZETEK
Druţina predstavlja ţivljenjsko skupnost staršev in otrok ter primarni socialni prostor,
ki daje optimalne moţnosti za socialni razvoj otrok. V Ustavi Republike Slovenije je
ţe v 2. členu navedeno, da je Slovenija socialna drţava, zato različni predpisi skrbijo
za uresničevanje tega načela. Poleg Ustave RS ima za uresničevanje druţinske
politike pomembno vlogo Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, ki
izhaja iz leta 2001 in je bil do sedaj dopolnjen trikrat.
Poleg otroškega dodatka poznamo še naslednje druţinske prejemke: starševski
dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko druţino, dodatek za nego
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.
Druţinski prejemki so lahko periodični (prejemajo se mesečno), ali pa so izplačani v
enkratnem znesku. Otroški dodatek je dopolnilni druţinski prejemek za preţivljanje,
vzgojo in izobraţevanje otroka, kadar dohodek na druţinskega člana ne presega 99
% povprečne plače v RS v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem
koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali
marcu.
Otroški dodatki med drţavami članicami EU so si zelo različni. Evropska zakonodaja
dopušča, da drţava članica sama ureja višino otroškega oziroma druţinskega
prejemka, vendar v mejah zakona. Pri določanju višine dodatkov večina drţav
upošteva število otrok, nekatere pa tudi starost otrok ali druţinske dohodke. Glede na
ta merila lahko za posamezno drţavo ugotovimo osnovni namen otroškega dodatka.
KLJUČNE BESEDE:
- druţinska politika,
- druţinski prejemki.
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SUMMARY

Family presents a life comunity of parents and children. It is also a social place which
provides optimal possibilitis for childrens social development. The 2nd article of
Slovene Constitution says that Slovenia is a social country. Beside the Slovene
Constitution there is also important for family politics Parental Protection and Family
Benefit Act, wich was accepted in 2001 and has been supplemented for three times.
Beside Child Benefit, there are also some other family income: Parent Benefit, the
state´s allowance at birth, the benefit for large families, the benefit for nursing a child
with special needs and partial state allowance for the lost income. Family income can
be periodical (recived regulary every month) or as a lump-sum payment. Child
Benefit is supposed to be an additional family income for the costs of living,
upbringing and schooling. If the family wishes to carry into effect this particular
benefit in January, February or March its income must not exceed 99% of the
average Slovene salary in the preceding Year.
Child Benefits are very different between the countries of the European Union.
European legislation allows countries to determine a high of Child Benefit by
themselves. The high of Child Benefit is in some countries depending on number of
children, the age of children and family income. This measures tell us the basic
intention of Child Benefit.

KEY WORDS:
- family politics,
- family income.
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1 UVOD
»Otroci so temelj druţbe in sol zemlje.« (Jomo Kenyatta) Modrost, ki se je skozi
stoletja dokazala, še kako drţi. Druţinska politika je v današnjem času vedno bolj
pomembna, saj se mnoge drţave, kot tudi Slovenija, srečujejo s problemom
upadanja stopnje rodnosti.
V Sloveniji se število druţin povečuje, a so manjše. Povprečna druţina z otroki ima
3,4 člana, vendar se še vedno postopno zmanjšuje. Na drugi strani pa je
razveseljivo, da so po vsej Sloveniji razpršene tudi druţine s tremi ali več otroki, ki v
sebi hranijo ţivljenjsko energijo, zato upamo, da bodo postale »kvas« za višjo
rodnost in se potemtakem ne bodo uresničile statistične napovedi o naglem
zmanjševanju in celo o izumiranju slovenskega naroda.
Zanimive so raziskave o ţelenem in dejanskem številu otrok, ki ponazarjajo trenutno
situacijo v Sloveniji: nepričakovano visoko ţeleno število otrok, v drugem delu pa
veliko niţja številka o tem, koliko jih nameravajo imeti. Po eni strani se zavedamo,
kako lepo in pomembno ter splošno zaţeleno je imeti otroke, po drugi strani pa je
dejstvo, da je to teţko, zahtevno, drago in podobno, zato je konec koncev najbolje
delati, tako kot delajo drugi.
Drţava išče različne ukrepe, s katerimi bi lahko vplivala na rodnost. Z nacionalno
strategijo za dvig rodnosti ţeli izboljšati razmere v mladih druţinah, ki imajo še
posebno visoke izdatke. Dotika se vseh področij druţinskega ţivljenja, začenši z
uvedbo premij za zgodnjejše odločanje za otroka. Njen namen je zagotoviti cenejši
vrtec, dodatek za otroke, ki niso vključeni v vrtec, stanovanja mladim druţinam,
predlaga spodbujanje delodajalcev, da bi si prizadevali usklajevati poklicno in
druţinsko ţivljenje, zavzema se za pospeševanje zidav, uvedbo pravic iz
pokojninskega zavarovanja, pogojeno s številom otrok, za delo s skrajšanim
delovnim časom, spodbujanje druţinam naklonjenih podjetij, pozitiven odnos
zdravstvenega osebja do nosečnic in nerojenega otroka ...
Tematika se mi je zdela ţe od vsega začetka zanimiva, k odločitvi, da o tej temi
pišem tudi v svoji diplomski nalogi, pa je pripomoglo to, da sem v začetku letošnjega
leta sama potrebovala informacije, kako in kje oddati vlogo za otroški dodatek, in bi
bilo zanimivo vedeti, kako imajo urejeno to v drugih drţavah EU.
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V diplomski nalogi sem opisala eno izmed štirih finančnih pomoči, ki jih je v Sloveniji
uvedla druţinska politika druţinam z otroki: otroški dodatek. Gre za obliko javnih
transferjev, ki so namenjeni lajšanju finančnega bremena, ki ga za druţino
predstavljajo otroci. Poleg otroških dodatkov so to še denarna nadomestila za čas
porodniškega dopusta, starševski dodatek ter pomoč ob rojstvu otroka (slednja ni
obvezno denarna pomoč).
Diplomska naloga je sestavljena iz osmih poglavij. V uvodnem delu predstavljam
predmet obravnave tega dela, njegov namen ter cilj.
V drugem poglavju sem opredelila štiri teorije, ki razlagajo nizko rodnost, in sicer:
teorijo postmaterialističnih vrednot, teorijo enakosti med spoloma, teorijo racionalne
izbire in teorijo nenaklonjenosti tveganju.
Tretje poglavje govori o tem, kako je urejena socialna varnost druţin v Sloveniji, od
tega, kaj sploh pomeni druţina, druţinska politika, kako to ureja Ustava RS ter Zakon
o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (ZSDP), pa do tega, kako drţava nudi
pomoč mladim pri načrtovanju druţine ali pri povečanju druţine.
Sledi opredelitev vseh druţinskih prejemkov v četrtem poglavju, kjer sem vsakega od
njih opisala. Pri vsakem druţinskem prejemku sem navedla, kdo je do posamezne
pravice upravičen, kako in kdaj se uveljavlja ter koliko časa posamezna pravica traja.
V petem poglavju gre za obravnavo osrednje teme – otroškega dodatka. V njem sem
opredelila otroški dodatek, opisala njegovo zgodovino na območju Slovenije,
navedla, kdo je do njega upravičen, opisala postopek uveljavljanja pravice do
otroškega dodatka, prikazala višine otroškega dodatka ter naštela skupne dohodke
druţine, ki se upoštevajo pri uveljavljanju te pravice. Na koncu sem opisala še
pravna sredstva, ki jih lahko vloţijo stranke zoper odločbo centra za socialno delo.
V šestem poglavju sem opisala oblike otroškega dodatka v določenih drţavah EU ter
primerjala otroške dodatke med Slovenijo in izbranimi otroškimi dodatki.
Diplomsko nalogo sem sklenila z zaključkom v sedmem poglavju.
Pri pisanju sem uporabila predvsem klasično metodo zbiranja podatkov, in sicer z
iskanjem znanstvenih in strokovnih informacij, potem metodo deskripcije oz.
opisovanja, metodo komparacije pri primerjavi otroških dodatkov med Slovenijo in
izbranimi drţavami EU. Uporabljala sem tudi metodo povzemanja opazovanj,
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spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov drugih avtorjev ter analizo kot logično
sklepanje na podlagi splošnih spoznanj in ugotovitev.
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2 TEORIJE NIZKE RODNOSTI
Slovenija se tako kot ostale evropske ter tudi druge drţave spopada s problemom
nizke rodnosti. To povzroča nezagotavljanje obnove prebivalstva ter s tem nastanek
resnih ekonomskih problemov. Nekatere drţave, ki so se s problemom začele
spopadati med prvimi, so si nabrale ţe dovolj izkušenj, da vodijo učinkovito druţinsko
politiko in s tem dvigujejo stopnjo rodnosti. Parom poskuša drţava zagotoviti ţeleno
blaginjo ter ugodne pogoje pri usklajevanju poklicne kariere z druţino. Razlogov za
nizko rodnost je veliko: biološki, ekonomski, druţbeni dejavniki ... Biološki dejavniki
(genska zasnova, spodnja in zgornja starostna meja plodnosti, začasna in trajna
sterilnos ...) so se pojavljali v preteklosti, sedaj prevladujejo bolj ekonomski in
druţbeni dejavniki. Ţenska je s tem, ko je postala enakopravna moškemu, sprejela
tudi boj za samostojnost, kariero in kvalificiranost v poklicu, s tem pa vlogo druţine
postavila na drugo mesto, ali pa jo vsaj prestavila za neko obdobje. Med druţbene
dejavnike spada tudi ţivljenje v mestu ali na vasi, druţina v druţbi. Med ekonomske
dejavnike se štejejo stroški vrtcev ter problematika stanovanj in problemi na trgu dela
(brezposelnost mladih na trgu dela, fleksibilnost dela in delovnega časa ...).

2.1

TEORIJA POSTMATERIALISTIČNIH VREDNOT

Ţenska neodvisnost je povzročila opustitev starih tradicionalnih vrednot in
tradicionalne delitve dela ter s tem povzročila nizko rodnost. Pred tem naj bi bil
»glava« druţine moški, ki je druţino vzdrţeval, ţenska pa je bila gospodinja, ki je
doma predvsem skrbela za otroke in druţino.
Veliko dejavnikov je vodilo k temu, da je ţenska postala samostojna in materialno
neodvisna ter je posledično imela več moţnosti za t.i. individualne odločitve, kot je
poroka in rojevanje otrok. Najpomembnejši med dejavniki so bili: emancipacija ţensk,
povečana vloga ţenska na trgu delovne sile, rast individualizma, liberalizacija
tradicionalnih avtoritet (vera, »stara« prepričanja ...) zadovoljstvo ob uresničevanju
osebnih ciljev (velik pomen poklicnih ciljev in uspešne kariere), kontracepcijska
revolucija. Ţenske so postale tako zelo samostojne, da lahko uresničujejo ţeljo po
neodvisnem ţivljenju, lahko omejujejo število otrok oziroma odlagajo rojstva na bolj
pozna in zrelejša leta, ali pa celo ostanejo brez njih – kar je predstavljalo včasih
nenavaden in osamljen pojav, postaja sedaj bolj podobno praksi.
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Razširitev kontracepcijskih metod sovpada s trendom nizke rodnosti. Izrazit padec
rodnosti se je opazil v skoraj vseh preučevanih drţavah OECD, razen v Grčiji, Španiji
in Irski, kjer so se metode kontracepcije začele razširjati kasneje zaradi zakonskih in
verskih omejitev. Kasneje, ko so tudi te drţave uspele odpraviti prepreke glede
kontracepcijskih metod, je enako kot v drugih drţavah prišlo do precejšnega upada
rodnosti. Ţenske so tako prvič v ţivljenju lahko kontrorirale svojo lastno rodnost
zaradi revolucionarnih napredkov v repreduktivni tehnologiji in njihovega čedalje
širšega sprejemanja v celotni druţbi (Malačič, 2006, str. 105, 220).
Podatki iz posameznih drţav pa dokazujejo tudi dejstva, da imajo drţave z visoko
rodnostjo tudi višje stopnje ločitev, izvenzakonskih skupnosti in višje stopnje
zunajzakonskih rojstev. V teh primerih prihaja do pozitivne korelacije med stopnjo
rodnosti in stopnjami ločitev, zunajzakoskimi rojstvi, rojstvi najstniškim materam
stopnjo samohranilcev. Do leta 1998 je obstajala pozitivna korelacija med
privrţenostjo katoliški veri in stopnjo rodnosti ter negativna korelacija med stopnjami
ločitev in rodnostjo. Po letu 1998 se je ta situacija obrnila (Malačič, 2006, str. 277286).

2.2

TEORIJA ENAKOSTI MED SPOLOMA

Padec rodnosti je moţno pripisovati tudi naraščajočim stroškom otrok. Obstajajo
direktni in indirektni stroški otrok. Med direktne (dejanske) stroške štejemo npr.
izdatke za hrano, oblačila, izobraţevanje ... Indirektni (oportunitetni) stroški pa so s
strani staršev neizkoriščene moţnosti oz. nerealizirani delovni zasluţki in
nerealizirane delovne aktivnosti zaradi rojevanja, nege, varstva in vzgoje otrok.
Nekateri indirektne stroške imenujejo kar psihološki stroški, saj vključujejo tudi
morebitno zmanjšanje karierne moţnosti (Stropnik, 1997, str. 38).
Ţenske se morajo odločiti, ali prenehati z delom zaradi vzgoje otrok ali pa izboljšati
karierne moţnosti. Pogosto ţenske omejijo število otrok (nizka rodnost), ker se jim na
trgu dela ponujajo enake oziroma podobne moţnosti izobraţevanja in dela kot
moškim, obstajajo pa le omejitve v zvezi s prihodom otrok. Moţnost oskrbe otrok s
strani tretjih oseb predstavlja za starše nove denarne in časovne stroške. Poleg tega
pa še vedno velja, da so ţenske tiste, ki večinoma nosijo breme gospodinjskih del in
vzgoje otrok. Njihov realni delovni čas bi bil tako povečan oziroma dvojni.
Menim, da bo rodnost večja samo, če bo poudarjanje enakosti med spoloma v
druţinskih institucijah na višji ravni. Popolna enakost med spoloma bo po mojem
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mnenju doseţena takrat, ko spol ne bo več odločilen za porazdelitev treh vrst
druţinskega dela med partnerjema, in sicer: sluţenje dohodkov, skrb za druţino in
gospodinjsko delo. Tako moški kot ţenske bi morali imeti pravico do izbire glede
delitve vlog med partnerjema oziroma glede izbire, katera bo tista vloga, če sploh, ki
se ji bodo v večji meri posvečali.

2.3

TEORIJA RACIONALNE IZBIRE

Ljudje naj bi po tej teoriji kalkulirali koristi in stroške pri odločitvi za otroka. »Se splača
imeti otroka?« Z vsakim dodatnim otrokom ekonomski stroški naraščajo. Ko ljudje
doseţejo neki svoj psihološki prag, se za dodatnega otroka ne odločijo. S starostjo
tudi pada psihološka korist z vsakim otrokom. Rodnost je posebej nizka v druţbah,
kjer so psihološke koristi otrok nizke ali ekonomski stroški otrok visoki (Lavrič, 2007).

2.4

TEORIJA NENAKLONJENOSTI TVEGANJU

Ljudje se z odločitvijo za otroka hkrati odločijo za spremembo svoje prihodnosti. V
primeru, ko ljudje menijo, da je njihova ekonomska ali osebna prihodnost negotova,
se lahko odločijo, da otroka ne bodo imeli, z namenom, da se izognejo tveganju.
Rezultat tega je, da ljudje na ta način raje investirajo v ekonomsko varnost kot pa v
negotovost, povezano z otroki. Druţba, ki ne kompenzira za stroške otrok, ima
posledično manj otrok. Imeti otroke torej ni ekonomsko racionalno ali strukturno
moţno.
Teorija racionalne izbire in teorija nenaklonjenosti tveganju namigujeta, da če ţelimo
pozitivno vplivati na rodnostne odločitve, je potrebno dvigniti prag psihološke koristi
ali pa zmanjšati ekonomske stroške otrok. Teorija enakosti med spoloma pa pravi, da
je potrebno zmanjšati tiste stroške otrok, ki zmanjšujejo koristi od udeleţbe matere
na trgu dela (Bradshaw in Finch, 2005, str. 8).
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3 SOCIALNA VARNOST DRUŢIN V REPUBLIKI SLOVENIJI
Socialna varnost ima v današnjem času izjemen pomen. Gre za sistem, ki
drţavljanom zagotavlja varnost v primerih bolezni, starosti, izgube dela in podobno.
Socialna varnost zajema sisteme socialnega zavarovanja ter socialnega varstva,
sisteme za primer brezposelnosti ter druţinske dajatve. Socialno pravico uvrščamo
med temeljno človekovo pravico. V ţivljenju posameznika, druţine ali katerekoli
druge skupine posameznikov je moţnost, da pride do poslabšanja njihovega
ekonomskega poloţaja, stalna in velika. Socialna varnost temelji na socialni
pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik.
Pojem socialne varnosti je med drugo svetovno vojno začela uporabljati tudi
Mednarodna organizacija dela (MOD), potem ko je sama ideja prišla do veljave. Sam
izraz pa je bil prvič uporabljen leta 1935 v ZDA. Po Konvenciji MOD št. 102 o
minimalnih normah socialne varnosti iz leta 1952 je socialna varnost vrsta splošnih
ukrepov z nalogami: prvič, zaščititi prebivalstvo pred ekonomsko bedo, v katero lahko
pride zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti ali smrti, in pri tem izgubi dohodek;
drugič, prebivalstvu zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo; tretjič, zagotoviti
prispevek druţinam za vzgojo otrok (Novak in Cvetko, 2005, str. 20).
Cilj socialne varnosti je zaščititi vse drţavljane nasploh, vendar le-ta še ni doseţen,
saj v svetu obstajajo različni kriteriji za določitev meje med zavarovanim in
nezavarovanim prebivalstvom.
Za pridobitev pravice do dajatev morata biti izpolnjena dva bistvena pogoja (Novak in
Cvetko, 2005, str. 23):
- obstajati mora socialni primer,
- oseba, ki uveljavlja zahtevek, mora biti v določenem pravnem razmerju z
nosilcem socialne varnosti.
Dajatve socialne varnosti delimo na (Novak in Cvetko, 2005, str. 25):
- kratkoročne (nadomestilo plače v primeru bolezni),
- dolgoročne (v primeru starosti, invalidnosti, smrti hranilca druţine).
Glede vrst dajatev ločimo (Novak in Cvetko, 2005, str. 26):
- naturalne dajatve (kot preventivno varstvo, celotno zdravstveno varstvo,
varstvo starih in onemoglih v domovih za starejše, varstvo otrok, varstvo pri
iskanju zaposlitve brezposelnim osebam);
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3.1

ekonomske dajatve (nadomestila v denarni obliki, povračila, pokojnine,
invalidnina, otroški dodatek).

POJEM DRUŢINE IN DRUŢINSKE POLITIKE

Druţba je ţe od nekdaj povezana z ţivljenjem v skupnosti, in sicer zaradi laţjega
načina preţivetja, varnosti. S tem pa je velikega pomena tudi produkcija novih članov
skupnosti, kar je pogoj za ohranjanje ţivljenjske verige rodov, in seveda naša skupna
skrb. Druţina je temelj vsake druţbe. Tvori osnovno enoto druţbene organizacije in
teţko si je predstavljati, kako bi lahko človeška druţba delovala brez nje. Druţina je
skupnost, za katero so značilni skupno bivanje, ekonomsko sodelovanje in
reprodukcija (Macuh, 2007, str. 34).
Druţino ustvarja otrok; če ni otroka, ni druţine. Ţivljenjska skupnost moškega in
ţenske brez otroka ne pomeni druţine, ne glede na to, ali gre za zakonsko zvezo ali
za zunajzakonsko skupnost. Za pojem druţine ni potrebno, da gre za ţivljensko
skupnost otrok z obema staršema. Zadostuje, da otrok ţivi z enim roditeljem ali
posvojiteljem oziroma z eno odraslo osebo, ki zanj skrbi in ki ima do njega po zakonu
pravice in obveznosti (Zupančič, 2009, str. 17).
Druţina predstavlja primarni socialni prostor, ki daje optimalne moţnosti za
emocionalni in socialni razvoj otrok, obenem pa nosi tudi odgovornost za njihovo
blaginjo. Poleg tega pa ima tudi pomembno vlogo pri ohranjanju kohezije druţbe in
kot pomembna proizvodna in potrošniška enota vpliva tudi na gospodarski razvoj
druţbe.
Število druţin v Sloveniji se povečuje, a so manjše. Najpogostejši tip druţine je
poročen par z otroki. V Sloveniji imamo po zadnjih podatkih popisa 2002 največ
druţin z enim otrokom (208), od tega sta v 117 druţinah oče in mati poročena. Vseh
druţin skupaj je 556. Mama je ob rojstvu prvega otroka stara ţe 31 let. Skoraj vsaka
peta druţina v Sloveniji je enostarševska druţina. Skoraj polovica staršev v takšnih
druţinah je starejših od 50 let, petina pa od 65 let. Otroci, ki si ne ustvarijo svoje
druţine, pogosto ostanejo s staršem in skrbijo zanj (Statistični urad, 2010).
Druţinska politika je nadgradnja socialne politike in njen namen je izboljšati kvaliteto
ţivljenja druţin, med drugim s porazdelitvijo dohodka v korist druţin z (več) otroki.
Osnovni namen druţinske politike je v največji moţni meri odpraviti »kaznovanje«
druţin, ker imajo otroke, še zlasti, če jih imajo več, s tem da se jim delno nadomestijo
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izdatki v zvezi z vzdrţevanjem otrok. V aktivni druţinski politiki se med drugim
odraţata razumevanje in posluh za dejstvo, da stroški otroka pomenijo breme za
mlado (še posebej enostarševsko) druţino, ki je v enem od ekonomsko najbolj
ranljivih obdobij. Ne samo revnejše druţine, tudi tiste z visokimi dohodki teţko
ohranjajo enako ţivljenjsko raven skozi ves ţivljenjski cikel. Na splošno velja, da
imajo druţine z otroki bistveno niţjo ţivljenjsko raven od drugih gospodinjstev. Zato
je pomoč drţave pri blaţenju neugodnih ekonomskih posledic za druţino v obdobju,
ko vzdrţuje otroke, tako pomembna. Druţinska politika na različne načine
preprečuje, da bi bili starši v deprivilegiranem poloţaju zato, ker imajo otroke in jih
morajo vzdrţevati in vzgajati. Hkrati preprečuje tudi negativne posledice zaposlitve
obeh staršev za otrokovo zdravje, razvoj in splošno dobrobit. Druţinska politika naj bi
nevtralizirala ali vsaj ublaţila negativen vpliv psiholoških, socialnih in ekonomskih ovir
za rojevanje (ţelenega) večjega števila otrok. Ekonomske ovire je razmeroma lahko
odpraviti, če je v neki druţbi le dovolj sredstev in dobre volje. Veliko teţe je vplivati
na psihološke in socialne ovire (Macuh, 2007, str 34).
S pojmom druţinske politike torej označujemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih,
pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in drugih ukrepov, ki jih določen političnoadministrativni sistem izvaja, da bi posredno ali neposredno vplival na ţivljenjske
pogoje druţin oziroma njenih članov, njihov nastanek in razvoj (Resolucija o temeljih
oblikovanja druţinske politike v Republiki Sloveniji, 1993).

3.2

POMOČ DRŢAVE PRI NAČRTOVANJU IN POVEČANJU DRUŢIN

Druţine, predvsem mlade, se pri uresničevanju ekonomske neodvisnosti srečujejo
predvsem z dvema pomembnima zahtevama, kot je zaposlitev in rešeno
stanovanjsko vprašanje. Vloga drţave je, da vzpostavi in koordinira dobro druţinsko
politiko. Še posebej v obdobju finančne krize, v katerem se trenutno nahajamo, ima
veliko druţin probleme z osnovno socialno varnostjo, saj vzdrţevanje, varstvo in
vzgoja otrok predstavljajo velike stroške, ki jih tisti, ki nimajo otrok, nimajo. Ministrstvo
za delo, druţino in socialne zadeve v Resoluciji o temeljih oblikovanja druţinske
politike v Republiki Sloveniji iz leta 1993 poskuša s številnimi ukrepi zagotoviti
socialno varnost druţin. Poudarjen je pomen in zahteva po različnih ukrepih, ki naj bi
zagotavljali pogoje za nastanek in poln razvoj druţine. Zelo pomemben dokument s
tega področja pa je mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah. Ta določa, da
morajo drţave podpisnice vsakemu otroku priznati pravico do ţivljenjske ravni, ki
ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu in druţbenemu razvoju.

9

Glavno odgovornost, da se zagotovijo ţivljenjski pogoji, potrebni za otrokov razvoj,
nosita eden ali oba starša v skladu s svojimi sposobnostmi in zmoţnostmi.
Temeljni cilj druţinske politike v Republiki Sloveniji je ustvarjanje pogojev za
izboljšanje kakovosti ţivljenja vseh druţin in za enake moţnosti osebnega razvoja
vseh članov druţine. Ukrepi druţinske politike se oblikujejo (in se bodo oblikovali) in
uresničevali na naslednjih področjih (Resolucija o temeljih oblikovanja druţinske
politike v Republiki Sloveniji, 1993):
- na ekonomsko-fiskalnem področju z neposrednimi dajatvami druţinam, ki
dopolnjujejo ali nadomeščajo njihove dohodke, s prerazdelitvijo dohodka v
korist druţin v okviru davčne politike,
- na področju druţbenih sluţb in drugih dejavnosti, ki se delijo na splošne
(izobraţevanje, zdravstveno varstvo) in personalne (posvetovalnice, pomoč
ostarelim, pomoč prizadetim) ter s svojimi storitvami podpirajo funkcioniranje
druţine ali delno prevzemajo posamezne njene funkcije,
- na področju zaposlovanja z ustvarjanjem pogojev za usklajevanje druţinskih
in poklicnih obveznosti obeh staršev ter z drugimi ugodnostmi, povezanimi s
trgom delovne sile,
- na področju stanovanjskega gospodarstva s specifičnimi programi
stanovanjske preskrbe in z drugimi oblikami pomoči druţinam.
Z ekonomsko pomočjo si drţava prizadeva enake in čim boljše osnovne pogoje za
ţivljenje otrok; nudi materialno in pravno pomoč staršem, ki ţelijo več časa posvetiti
delu v druţini; odpravo materialnih ovir, zaradi katerih pari, ki si ţelijo otroke, le-teh
nimajo; olajšanje materialnih problemov druţinam, s katerimi se soočajo v različnih
obdobjih ţivljenja.
Poleg druţinskih prejemkov, ki predstavljajo nekako spodbudo druţinam, ki bi se
rade odločile za otroka, a se bojijo, ne smemo pozabiti na davčne olajšave za
vzdrţevanega druţinskega člana, ki se uveljavlja v dohodnini. Ta naj bi se okrepila
tako, da bi njena vloga pozitivno delovala pri druţinah z več otroki.
Številni artikli, ki so potrebni za vzdrţevanje otrok, naj bi se po zakonu o prometnem
davku uvrstili v najniţjo tarifno stopnjo DDV.
Med ukrepe druţinske politike sodijo tudi ukrepi, ki jih izvajajo druţbene sluţbe in s
tem podpirajo delovanje druţine. Ločimo (Resolucija o temeljih oblikovanja druţinske
politike v Republiki Sloveniji, 1993):
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splošne sluţbe, ki s svojimi storitvami neposredno ali posredno vplivajo na
delovanje druţine: vrtci in druge predšolske dejavnosti, šole, zdravstveno
varsto,
posebne sluţbe, ki so namenjene neposredno druţini oziroma posameznim
njenim članom in podpirajo njeno nastajanje in delovanje: servisi za
informiranje, izobraţevanje in svetovanje staršev, partnerjev, zakoncev in
otrok; servisi za pomoč druţine na domu, zavodske in druge oblike varstva in
vzgoje za druţine ali druţinske člane s posebnimi potrebami.

Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve je prav z namenom spodbujanja
zaposlovanja mladih – bodočih mater v Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti vgradilo določila o subvencioniranju delodajalcev za
nadomestilo zaposlitve za čas, ko je eden od staršev (po večini mati) na dopustu za
varstvo in nego otroka. Tudi Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih
omogoča enakopravno delitev dopusta za nego in varstvo otroka med obema
partnerjema. S tem se ţeli spodbuditi aktivna vloga očeta v druţini, po drugi strani pa
razbremeniti matere prav tako bi se tudi zmanjšal strah delodajalcev pred
zaposlovanjem mladih ţensk (Cotman in Troha, 2007, str. 10–11).

3.3

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

V 1. členu Ustave Republike Slovenije je zapisano, da je Slovenija demokratična
republika. To se kaţe predvsem v sodelovanju vseh udeleţencev določenih razmerij
pri urejanju in uresničevanju pravil in obveznosti razmerja.
Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slovenija pravna in socialna
drţava. Načela pravne drţave se kaţejo v jasnem pravnem poloţaju, načela socialne
drţave pa se kaţejo v upoštevanju tudi tiste skupine, ki zaradi slabega ekonomskega
stanja teţko ali pa sploh ne more uveljavljati svojih interesov v druţbi.
Po določilih 5. člena Ustave drţava med drugim ustvarja moţnosti za skladen
civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, kar je mogoče le v razmerah pravično in
humano urejenega sistema socialne varnosti. To abstraktno ustavno izhodišče je
konkretizirano z razlagalnimi pravili 34. člena Ustave, po katerih ima vsakdo pravico
do osebnega dostojanstva in varnosti.
V 50. členu ustave je določena osnovna in splošna pravica do socialne varnosti. V
prvem odstavku člena je tako določba, da imajo drţavljani pod pogoji, določenimi z
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zakonom, pravico do socialne varnosti, v drugem odstavku določba, da drţava ureja
obvezno zavarovanje (zdravstveno, pokojninsko, invalidsko, brezposelnost, druţinski
prejemki) in skrbi za njegovo delovanje, v tretjem odstavku pa je zagotovljeno
posebno varstvo vojnim veteranom in ţrtvam vojnega nasilja.
V 51. členu Ustava še posebej zagotavlja pravice do zdravstvenega varstva, v 51.
členu pa pravice invalidov. V 53. členu navaja, da drţava varuje druţino, materinstvo,
očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Drţava je
dolţna zagotavljati moţnosti in ustrezne razmere za uresničevanje svoboščin
staršev, da se odločajo za rojstva svojih otrok (55. člen Ustave RS).

3.4

ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŢINSKIH PREJEMKIH

Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (v nadaljevanju ZSDP) je
temeljni zakon na področju pravic iz starševskega zavarovanja. Pravice, ki izhajajo iz
ZSDP-ja, so pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo (starševski dopust,
starševsko nadomestilo, pravice iz naslova krajšega delovnega časa, pravice do
plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela), ter pravice do druţinskih prejemkov
(starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko
druţino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek). Sredstva za
izvajanje tega zakona se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Začetek
ZSDP-ja sega v leto 1997. V zakonodajni postopek je bil vloţen z objavljenim
besedilom v 18. številki Poročevalca iz leta 2000. Njegova proceduralna pot se je
vlekla zelo dolgo in se je zapletala zaradi različnih pristopov. Sprejet je bil leta 2001
(Ur. list RS, št. 97/2001), začel pa se je uporabljati s 1. januarjem 2002 (posamezne
pravice so se staršem začele priznavati postopoma v prihajajočih letih). Prinesel je
veliko pomembnih sprememb, med drugimi prvič uvaja očetovski dopust in ugodnosti
za starše dvojčkov in nedonošenčkov. Zakon je prinesel pomembne pravice tudi
staršem z dvema ali več otroki, starimi do osmega leta starosti, ter staršem otrok s
posebnimi potrebami. Novih pravic so po zakonu deleţni tudi posvojitelji. Pravice iz
zakona so vezane na otroka in prenehajo s smrtjo otroka, uveljavlja pa jih načeloma
eden od staršev.
ZSDP je sestavljen iz treh delov:
A) PRVI DEL:
I. Zavarovanje za starševsko varstvo
II. Pravica do starševskega dopusta
III. Pravica do starševskega nadomestila
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IV. Pravica do krajšega delovenga časa in do plačila prispevkov za socialno
varnost zaradi starševstva
V. Postopek uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo
B) DRUGI DEL:
I. Pravica do druţinskih prejemkov
II. Postopek uveljavljanja pravic do druţinskih prejemkov
C)TRETJI DEL:
I. Izplačevanje nadomestil in druţinskih prejemkov
II. Usklajevanje prejemkov
III. Povrnitev škode
IV. Nadzor
V. Evidence in varstvo osebnih podatkov
VI. Kazenske določbe
VII. Prehodne in končne določbe
Oče mora najmanj 15 dni očetovskega dopusta izrabiti ţe v času porodniškega
dopusta matere. V tem času prejema celotno nadomestilo plače. Preostalih 75 dni
(skupaj mu pripada 90 dni očetovskega dopusta), pa lahko izkoristi do osmega leta
storosti otroka. Za ta čas mu drţava plačuje prispevke za socialno varnost od
minimalne plače (25. člen ZSDP).
Posvojitelj ima pravico do posvojiteljskega dopusta v trajanju 150 dni za otroka,
starega od ena do štiri leta. Za otroka od štiri do deset let starosti pa mu pripada 120
dni. Če je za posvojenega otroka ţe bil izrabljen porodniški ali očetovski dopust,
oziroma dopust za nego in varstvo otroka, potem posvojitelju ne pripada posvojiteljski
dopust (35. člen ZSDP).
Uveljavila se je tudi pravica do skrajšanega delovnega časa za enega od staršev, in
sicer v primeru (48. člen ZSDP):
- nege in varstva otroka do tretjega leta starosti,
- nege in varstva otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju,
- nege in varstva teţko gibalno oviranega otroka.
Delodajalec staršu, ki dela skrajšani delovni čas, zagotavlja plačilo v sorazmerju z
opravljenim delom, drţava pa mu plačuje prispevke za socialno varnost (od
minimalne plače) do njegove polne delovne obveznosti.

3.4.1 Spremembe ZSDP skozi leta
Zakon je bil skozi leta dopolnjen in spremenjen:
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih: ZSDP-A (Uradni list RS, št. 76/03); ZSDP-UPB1 (Uradni
list RS, št. 110/2003),
Zakon o spremembah in dopolnitah Zakona o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih: ZSDP-B (Uradni list RS, št. 47/06); ZSDP-UPB2 (Uradni
list RS, št. 110/2006),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih: ZSDP-C (Uradni list RS, št. 10/2008).

Prve novosti Zakona o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih so prišle leta
2003. Med pomembnejšimi novostmi so bile: pravica do 20 % povišanja otroškega
dodatka za otroke, ki jih starši ne bodo vključili v predšolsko vzgojo, višji dodatek
druţinam s tremi ali več šolajočimi otroki, pravica do delnega plačila za izgubljeni
dohodek pri starših, ki zaradi nege in varstva otroka s teţko motnjo v duševnem
zdravju ali teţko gibalno oviranega otroka prekinejo delovno razmerje ali preidejo na
krajši delovni čas od polnega oziroma zahtevajo izbris iz registra brezposelnih oseb
na zavodu za zaposlovanje.
Leta 2006 je novela zakona prinesla kar nekaj izboljšav, med drugimi tudi na
področju druţinskih prejemkov. Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek je
razširjena tudi na starše, ki skrbijo za dva ali več otrok s teţjo ali zmerno motnjo v
razvoju ali zmerno oziroma teţjo gibalno oviranostjo. Dodatek za veliko druţino se
razdeli na dodatek za druţine s tremi otroki in dodatek za druţine s štirimi ali več
otroki. Druţina v letu rojstva tretjega otroka ta dodatek prejme ne glede na to, kdaj v
letu se ta otrok rodi (Merše, 2006, str. 39).
Najnovejše spremembe Zakona o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih (64.
člen) je Vlada Republike Slovenije sprejela zaradi zadnjih podraţitev ţivljenskih
potrebščin, in sicer 10. 1. 2008. Pokazala se je potreba po izboljšanju finančnega
poloţaja upokojencev in druţin, skratka, poloţaj ljudi z niţjimi dohodki. S slabim
finančnim poloţajem je posledično povezana revščina in socialna izključenost otrok
in drugih posameznikov. 22. 1. 2008 je zakon sprejel tudi Drţavni zbor Republike
Slovenije. Spremembe zakona so se začele uporabljati 1. 1. 2008. Ker se je v
zadnjem obdobju višina ţivljenjskih stroškov povečevala hitreje in v večjem obsegu
kot v preteklih letih, naj bi se z dvigom otroškega dodatka zmanjšalo potencialno
tveganje za povečanje revščine in socialne izključenosti otrok, ki ţe po ustavi uţivajo
posebno varstvo in skrb. Za zagotavljanje posebnega varstva in skrbi za otroke na
finančnem področju so se s predlogom zakona nominalno povišale višine otroškega
dodatka za vse skupine upravičencev do otroškega dodatka za 8,4 odstotka (Kocjan,
2008, str. 25).
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4 DRUŢINSKI PREJEMKI
V letu 2007 je starševska nadomestila povprečno mesečno prejemalo 19260
upravičencev ali za slab odstotek več kot v letu 2006. Povprečno število
upravičencev do starševskih nadomestil se je tako leta 2007 v primerjavi s
predhodnim letom povečalo za slab odstotek, medtem ko se je povprečno mesečno
število upravičencev do otroškega dodatka zmanjšalo za pol odstotka (Jacović 2009).

Slika 1: Starševska nadomestila in druţinski prejemki, sredstva, izplačana v ta namen,
Slovenija, 2007

Vir:Jacović, 2009

4.1

STARŠEVSKI DODATEK

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso
upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih. To so starši, ki niso zavarovani kot zaposleni, samozaposleni
ali drugače delovno aktivni. Sem spadajo brezposelne osebe, študenti, dijaki ipd.
Pravico do starševskega dodatka lahko uveljavlja mati (77 dni po rojstvu otroka) pod
naslednjimi pogoji (59.člen ZSDP):
- da je mati drţavljanka Republike Slovenije in ima tukaj stalno prebivališče,
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-

da je otrok drţavljan Republike Slovenije.

Tako kot mati ima tudi oče pravico do starševskega dodatka (77 dni od rojstva
otroka) pod enakimi pogoji v naslednjih primerih (59. člen ZSDP):
- če je mati umrla,
- če je zapustila otroka,
- če je trajno ali začasno nesposobna za samostojno ţivljenje in delo (na
podlagi mnenja pristojnega zdravnika),
- če je sklenila pogodbo o zaposlitvi ali začela samostojno dejavnost.
Druga oseba ima pravico pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje
otroka. To je druga oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi odločbe centra za
socialno delo oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu s
predpisi, ki urejajo druţinska razmerja. Tako je druga oseba upravičena do
starševskega dodatka, če ji je na podlagi odločbe centra za socialno delo ali sodišča
otrok zaupan v nego in varstvo (Vodovnik, 2004, str. 234).
Pravico lahko uveljavlja eden od staršev sam, lahko pa za istega otroka po 78. dnevu
starosti otroka pravico uveljavljata tudi oba starša, če o tem skleneta pisni dogovor, v
katerem natančno določita obdobje koriščenja. Dogovor skupaj z vlogo za
uveljavljanje pravice morata predloţiti centru za socialno delo (MDDSZ, 2007, str.
11). V primeru, da se starša ne moreta dogovoriti, kdo od njiju bo pravico koristil, ali
pa je njuna odločitev v nasprotju s koristijo otroka, odloči o koriščanju pravice center
za socialno delo in pri tem upošteva korist otroka.
Starševski dodatek se uveljavlja 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma
najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka). Če se
pravica uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih, se pravica prizna od prvega dne
naslednjega meseca, ko je vloga vloţena, in traja do otrokovega prvega leta starosti.
Pravico se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po
materinem (v nekaterih primerih tudi očetovem) stalnem prebivališču.
Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka. Oče ali druga oseba
ima pravico do starševskega dodatka v trajanju kot ga ima mati, zmanjšanem za
toliko dni, kolikor je mati to pravico ţe izrabila. Upravičenec do starševskega
dodatka, ki skrbi za otroka v prvem letu otrokovega ţivljenja, če ni obvezno
zavarovan na drugi podlagi, in če je njegovo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
in če je otrok slovenski drţavljan, ima status zavarovanca v obveznem pokojninskem
in invalidskem zavarovanju. Centri za socialno delo pa so zavezanci za prijavo
upravičencev do starševskega dodatka v obvezno pokojninsko zavarovanje.
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Kadar obstaja verjetnost, da druţina posamezne denarne oblike druţinskega
prejemka ne bo namenila za namene, ki so predvideni s tem zakonom, lahko center
za socialno delo odloči, da se starševski dodatek ne izplača v denarju, ampak v obliki
konkretnih dobrin.
Pravice do starševskega dodatka nima oče, mati ali druga oseba, ki prejema
nadomestilo plače, ter otrokova mati ali oče, katere zakonec oziroma zunajzakonski
partner prejema nadomestila za nego in varstvo otroka za istega otroka.
V letu 2010 od 1. 7. 2010 dalje znaša starševski dodatek 195,56 € mesečno. Višina
se usklajuje dvakrat letno, prvič v mesecu juliju z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin v
obdobju januar – junij tekočega leta, in drugič v januarju z rastjo cen ţivljenjskih
potrebščin v obdobju julij – december preteklega leta po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije.
Z vlogo za uveljavljanje pravice do starševskega dodatka lahko istočasno
uveljavljamo tudi pravico do pomoči ob rojstvu otroka. Pravica do starševskega
dodatka se pridobi ob rojstvu otroka, zato je potrebno center za socialno delo
obvestiti o rojstvu (priloţimo rojstni list otroka ali obvestilo porodnišnice).
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Tabela 1: Prikaz števila upravičencev do starševskega dodatka ter višina izplačanih sredstev
od leta 2007 do leta 2010

upravičenci izplačana sredstva

Leto
2007

3.025

6.115.771 €

2008

2.961

6.299.921 €

januar 2009

2.899

531.542 €

februar 2009

2.944

533.098 €

marec 2009

2.835

518.006 €

april 2009

2.836

514.176 €

maj 2009

2.751

499.599 €

junij 2009

2.804

513.293 €

julij 2009

2.759

504.842 €

avgust 2009

2.777

512.921 €

september 2009

2.707

507.608 €

oktober 2009

2.744

508.818 €

november 2009

2.725

505.197 €

december 2009

2.713

504.635 €

januar 2010

2.704

503.650 €

februar 2010

2.681

500.312 €

marec 2010

2.697

506.557 €

april 2010

2.740

510.002 €

maj 2010

2.775

524.801 €

Vir: MDDSZ, 2010 (č)

Število upravičencev do otroškega dodatka je od leta 2007 upadlo. Največ
upravičencev je bilo v letu 2007, medtem ko jih je bilo najmanj februarja 2010. Višina
izplačanih sredstev ves čas niha. Najvišji znesek izplačanih sredstev je bil izplačan
februarja 2009. Najmanjši znesek pa je bil izplačan maja 2009.
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4.2

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek v višini, ki jo določa zakon,
namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pravico do pomoči ima vsak otrok,
katerega mati ali oče ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ni odvisna od
drţavljanstva otroka ali staršev. Pravica do pomoči ob rojstvu otroka se uveljavlja pri
centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču.
Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, potem uveljavlja pravico do
pomoči oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po njegovem
prebivališču. Pravico uveljavlja eden od staršev najkasneje 60 dni po rojstvu otroka.
Po tem roku pravice ni več mogoče uveljavljati (CSD Ljubljana – Šiška, 2010).
Starši lahko namesto denarja izberejo tudi enega izmed zavitkov, ki vsebuje opremo
za novorojenca v enaki denarni vrednosti. Število različnih zavitkov ter opremo, ki jo
zavitki vsebujejo, predpiše minister, ki po postopku oddaje javnega naročila izbere
izvajalca, ki bo zagotavljal opremo ter njeno distribucijo. Od 1. januarja 2008 so na
voljo prenovljeni zavitki za novorojenčke. Za razliko od starih zavitkov, ko so starši
lahko izbirali med štirimi različnimi vrstami zavitkov, je sedaj mogoča izbira med ţe
pripravljenima zavitkoma »A« in »B« ter e-zavitkom, ki si ga lahko upravičenci
oblikujejo glede na lastne potrebe do zakonsko omejene višine na spletni strani:
http://www.novorojencek.com/. Ob tem je zagotovljenih še vsaj 20 predpripravljenih
različnih variant izdelkov v okviru e-zavitka (MDDSZ, 2007).
Pravico do pomoči ob rojstvu otroka je mogoče uveljavljati hkrati z vlogo za
uveljavitev pravice do porodniškega dopusta ali z vlogo za uveljavitev pravice do
starševskega dodatka, v rokih, ki veljajo za uveljavljanje posamezne pravice. Mati in
oče lahko hkrati uveljavljata pravico do pomoči ob rojstvu otroka za več otrok, kadar
je iz ginekologovega potrdila razvidno, koliko otrok pričakujeta.
Pomoč ob rojstvu otroka od 1. julija 2010 znaša 279,42 evrov. Znesek se usklajuje
dvakrat letno z indeksom rasti cen ţivljenjskih potrebščin.
Ko je pravica do pomoči ob rojstvu otroka priznana, izda center za socialno delo
upravičencu nalog za izdajo zavitka za opremo novorojenca. Izbrani izvajalec potem
na podlagi naloga v roku 14 dni od prejema le-tega upravičencu izroči izbrani zavitek.
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Tabela 2: Prikaz števila upravičencev do pomoči ob rojstvu otroka ter višina izplačanih
sredstev od leta 2007 do leta 2010.

upravičenci izplačana sredstva

leto
2007

19.924

5.061.636 €

2008

21.111

5.721.131 €

januar 2009

1.556

425.632 €

februar 2009

1.346

404.041 €

marec 2009

1.680

498.236 €

april 2009

1.714

468.816 €

maj 2009

1.603

439.397 €

junij 2009

1.988

545.468 €

julij 2009

1.670

457.480 €

avgust 2009

1.705

479.321 €

september 2009

1.697

476.007 €

oktober 2009

1.780

500.311 €

november 2009

1.559

435.702 €

december 2009

1.608

451.440 €

januar 2010

1.648

463.865 €

februar 2010

1.757

493.409 €

marec 2010

1.502

419.687 €

april 2010

1.742

487.886 €

maj 2010

1.659

465.797 €

Vir: MDDSZ, 2010 (č)

Največ upravičencev do pomoči ob rojstvu otroka je bilo junija 2009, kar 1988. V tem
mesecu so bila izplačana sredstva v višini 545.468 €. Najmanj sredstev (404.041 €)
pa je bilo izplačano februarja 2009, ko je bilo vseh upravičencev do pomoči ob
rojstvu otroka 1346.
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OTROŠKI DODATEK

4.3

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje
otroka, kadar dohodek na druţinskega člana ne presega 99 % povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem
letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu.
(MDDSZ, 2007, str.12).
Otroški dodatek bom podrobneje opisala v petem poglavju, ki je v celoti namenjen tej
temi.

DODATEK ZA VELIKO DRUŢINO

4.4

Dodatek za velliko druţino je letni prejemek, ki je namenjen druţinam, ki imajo tri
otroke ali več otrok, ki so mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status
učenca, dijaka, vajenca ali študenta na dodiplomskem študiju.
Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po 26. letu starosti (MDDSZ, 2007, str. 21) :
-

če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (status otroka se v tem
primeru podaljša za 12 oziroma 24 mesecev),

-

če oseba zaradi daljše bolezni, poškodbe ali sluţenja vojaškega roka med
šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku – status se v tem primeru
podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo iz
navedenih razlogov.

Pravica do dodatka za veliko druţino se pridobi, če se tretji otrok rodi najkasneje do
30. junija v letu, v katerem se pravica uveljavlja.
Pravico do dodatka za veliko druţino ima eden od staršev, pod pogojem, da ima
eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravico
ima tudi eden od polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste druţine ţivijo brez
staršev. Pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen
glede na stalno prebivališče druţine.
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Roki za uveljavljanje pravice (CSD Ljubljana – Šiška, 2010):
-

-

-

za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila
otrok v druţini center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko
druţino po uradni dolţnosti in ni potrebno vlagati posebne vloge,
tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka, ali jim pravica do
otroškega dodatka ne pripada, morajo vloţiti vlogo za uveljavljanje pravice do
dodatka za veliko druţino v tekočem letu za tekoče leto,
če se staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v druţini poveča, so
upravičeni do izplačila razlike do dodatka za druţine s štirimi ali več otroki, pri
čemer morajo vlogo vloţiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva
povečanja števila otrok.
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Tabela 3: Prikaz števila upravičencev do dodatka za veliko druţino ter višina izplačanih
sredstev od leta 2007 do leta 2010

upravičenci

izplačana
sredstva

2007

28.132

10.053.947 €

2008

28.830

10.699.058 €

januar 2009

381

128.627 €

februar 2009

286

98.348 €

marec 2009

24.499

9.605.026 €

april 2009

903

339.207 €

maj 2009

409

146.054 €

junij 2009

549

192.645 €

julij 2009

466

165.189 €

avgust 2009

349

125.168 €

september
2009

382

135.342 €

oktober 2009

332

116.872 €

november
2009

381

131.502 €

december
2009

350

122.506 €

januar 2010

407

139.315 €

februar 2010

144

52.995 €

marec 2010

25.366

10.175.245 €

april 2010

952

365.724 €

maj 2010

383

139.673 €

Vir: MDDSZ, 2010 (č)

Največ upravičencev do dodatka za veliko druţino je bilo marca 2009 (24.499), kot
tudi marca 2010 (25.366), saj se tega meseca izplačujejo dodatki za veliko druţino,
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ki so bili rešeni po uradni dolţnosti. To velja za vlagatelje, ki so ţe oddali vlogo za
otroški dodatek oziroma vlogo ob povečanju števila otrok v druţini. V tem primeru
center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko druţino po uradni
dolţnosti.
Če je bila vlagatelju pravica do dodatka za veliko druţino v tekočem letu ţe
priznana in se mu v istem letu poveča število otrok v druţini, je upravičen do izplačila
razlike do dodatka za druţine s štirimi ali več otroki. O pravici odloči center za
socialno delo. Dodatek za druţino s tremi otroki znaša v letu 2010 od 01. 07. 2010
dalje: 391,60 €, za druţino s štirimi ali več otroki pa 477,56 €. Višina se usklajuje
dvakrat letno z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije. Dodatek za veliko druţino se izplača v enkratnem znesku.
Vlogo ob povečanju števila otrok je treba vloţiti najpozneje v roku treh mesecev od
dneva povečanja števila otrok (CSD Ljubljana – Šiška, 2010).

4.5

DODATEK ZA NEGO OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN
VARSTVO

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo in je namenjen kritju povečanih ţivljenjskih stroškov, ki jih ima druţina zaradi
nege in varstva takega otroka (Vodovnik, 2003, str. 236).
Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, če je otrok drţavljan
Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Pravica se
uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravice do dodatka za nego otroka
nima eden od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali
šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo. Dodatek za nego
otroka je mesečni prejemek.
Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih ţivljenjskih stroškov je
100,57 EUR (v letu 2010 do 30. 06. 99,38 EUR), za otroka s teţko motnjo v
duševnem razvoju in teţko gibalno ovirane otroke pa 201,21 EUR (v letu 2010 do 30.
06. 198,82 EUR) (Center za socialno delo Ljubljana – Šiška, 2010).
Za otroke s teţko motnjo v duševnem razvoju (otrok se lahko usposobi le za
sodelovanje pri aktivnostih; stalna nega, varstvo, pomoč in vodenje; omejenost v
gibanju, teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja; omejeno razumevanje in
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upoštevanje navodil; test inteligentnosti je pod 20 IQ, starost do 2 let) in teţko
gibalno ovirane otroke (otrok ima malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni
moţno; v celoti odvisnost od tuje pomoči; teţke motnje v komunikaciji,
sporazumevanje s pomočjo neverbalne komunikacije), ki potrebujejo posebno nego
in varstvo, znaša dodatek 201,21 €.
(MDDSZ, 2010 (b))
Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja posebno
varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta starosti, po tej starosti pa,
če se šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta
starosti.
Dodatek za nego otroka se lahko uveljavlja 90 dni po rojstvu otroka (v tem primeru se
prizna pravica z mesecem rojstva otroka) ali kadarkoli do otrokovega 18. oziroma 26.
leta – pravica se prizna s prvim dnem naslednjega meseca (MDDSZ, 2007, str. 22).

4.6

DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je mesečni osebni prejemek enega od staršev,
kadar prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in
varstva otroka s teţko motnjo v duševnem razvoju ali teţko gibalno oviranega otroka
(Vodovnik, 2003, str. 236).
Mesečna višina prejemka je minimalna plača, od tega mora upravičenec plačevati
prispevke za socialno varnost. Če upravičenec preide na krajši delovni čas od
polnega, mu pripada sorazmerni deleţ delnega plačila za izgubljeni dohodek. Po
zakonu staršu pripada tudi dodatek za nego otroka in najverjetneje tudi otroški
dodatek.
Pravico lahko uveljavlja le eden od staršev, pogoj za to pa je, da sta oba z otrokom
drţavljana Republike Slovenije in da imata v Republiki Sloveniji tudi stalno
prebivališče. To pomeni, da eden od staršev zapusti dosedanjo sluţbo ali začne
delati samo 4 ure na dan, ali pa se odjavi iz evidence brezposelnih oseb na območni
enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da ostane doma z otrokom, ki
potrebuje posebno nego in varstvo zaradi najteţje stopnje motnje oziroma oviranosti
otoka (CSD Ljubljana – Šiška, 2010).
Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek pa je namenjena tudi enemu od
staršev, ki doma neguje in varuje dva ali več otrok z zmerno oziroma teţjo motnjo v
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duševnem razvoju ali zmerno oziroma teţjo gibalno oviranostjo. V tem primeru torej
mati ali oče otroka dobi pravico tudi, če ima dva ali več otrok, četudi nimata oziroma
nimajo najteţje motnje v razvoju.
Eden od staršev je lahko upravičen do delnega plačila najdlje do dopolnjenega 18.
leta starosti otroka. Pogoj za uveljavljanje te pravice je, da sta tako otrok kot eden od
staršev drţavljana Republike Slovenije in da imata v Republiki Sloveniji tudi stalno
prebivališče. Če je otrok iz kakršnegakoli razloga v zavodu, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo, ali če je v rejništvu, starši ne morejo uveljavljati te
pravice.
Pravica velja, dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja oziroma največ tri mesece po smrti otroka. Če je otrok iz
kakršnegakoli razloga v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali če
je v rejništvu, starši ne morejo uveljavljati te pravice (MDDSZ, 2010 (a)).
Eden od staršev, ki ţeli doma negovati in varovati enega ali več otrok, mora 30 dni
pred predvidenim prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 60 dni po
prenehanju delovnega razmerja (ali izbrisa iz registra brezposelnih oseba ali začetka
dela s krajšim delovnim časom) na centru za socialno delo, kjer ima otrok stalno
prebivališče, vloţiti vlogo za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni
dohodek. Vlogi je treba priloţiti zdravniško dokumentacijo (ne sme biti starejša od
šestih mesecev) in fotokopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka njegovega
transakcijskega računa. Na podlagi mnenja zdravniške komisije center za socialno
delo vlagatelju izda odločbo. Če center na podlagi mnenja zdravniške komisije izda
enemu od staršev negativno odločbo, se ima eden od staršev moţnost in pravico
pritoţiti na Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve. Kadar zdravniška komisija
na podlagi mnenja pristojnega centra ugotovi, da prejemnik plačila za izgubljeni
dohodek otroku ne zagotavlja primerne nege in varstva na domu, mu pravica
preneha prvi dan naslednjega meseca po tej ugotovitvi (MDDSZ, 2010 (a)).
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5 OTROŠKI DODATEK

5.1

KAJ JE OTROŠKI DODATEK

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje
otroka, kadar dohodek na druţinskega člana ne presega 99 % povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem
letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu (MDDSZ,
2007, str. 15).
Za druţinske člane se štejejo vsi člani gospodinjstva, ki so v odnosu do vlagatelja
(MDDSZ, 2010 (c)):
- zakonec ali zunajzakonski partner,
- otrok, pastorek, otrok zunajzakonskega partnerja ali posvojenec, ki ţivi z
vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta ali njegov zakonec ali
zunajzakonski partner dolţan preţivljati v skladu s predpisi, ki urejajo
druţinska razmerja,
- vnuk, nečak, varovanec, ki nima staršev ali je staršem odvzeta roditeljska
pravica, kadar ţivi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolţan
preţivljati,
- starši vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če sta ga dolţna
preţivljati v skladu s prepisi, ki urejajo druţinska razmerja.
Otroški dodatki se dodeljujejo druţinam v večini evropskih drţav v odvisnosti od
veljavne politike v določeni drţavi. Zaradi različnih vrst politik se tudi otroški dodatki
med seboj razlikujejo. Druţini se dodeli otroški dodatek, ko le-ta zaprosi zanj in
dokaţe svojo upravičenost.
Otroški dodatek je lahko univerzalna pravica, ki izhaja iz druţinske politike in pomeni,
da pripada omenjeni dodatek vsem druţinam z otroki, ne glede na njihov dohodek.
Lahko pa je tudi ukrep prebivalstvene politike, in to v drţavah, ki imajo interes po
obnavljanju in večanju naroda. Ta politika se v primerjavi z druţinsko politiko (nanaša
se na druţine z otroki ter na njihovo blaginjo) nanaša na celotno populacijo.
Z otroškim dodatkom se druţini zagotovi dopolnilni prejemek za delno pokrivanje
stroškov pri vzdrţevanju otroka in s tem delno prispevanje k nekoliko višji ţivljenjski
ravni, kot bi si jo druţine lahko zagotovile same. Gre za univerzalno pravico vseh
druţin z otroki.
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Otroški dodatek je mesečni prejemek za dobo enega leta za otroke do 18. oziroma
26. leta (v primeru, ko se otrok šola) starosti. Uveljavlja se z obrazcem DP-3 (vloga
za uveljavitev pravice do otroškega dodatka). Z mesecem aprilom 2010 so Centri za
socialno delo prenehali pošiljati obvestila o izteku pravice do otroškeda dodatka, tako
da mora vlagatelj sam poskrbeti, da ne zamudi roka za ponovno oddajo obrazca in s
tem podaljšanje otroškega dodatka. Kdaj se izteče pravica do otroškega dodatka, je
razvidno iz odločbe za otroški dodatek. Ministrstvo bo s tem racionaliziralo svoje
poslovanje, saj naj bi obveščanje o izteku pravice letno stalo okoli 76.500 €. Prvi
»odzivi« neobveščanja centrov za socialno delo so se ţe pokazali, saj naj bi le
desetina prejemnikov otroških dodatkov, ki jim je pravica do otroškega dodatka
potekla konec aprila, vlogo oddalo (CSD Ljubljana – Šiška, 2010).

5.2

RAZVOJ OTROŠKEGA DODATKA V SLOVENIJI

Po drugi svetovni vojni so bili vsi zaposleni v Sloveniji upravičeni do otroškega
dodatka za svoje otroke. Kasneje je bil uveden dohodkovni cenzus in postopoma so
otroški dodatek prejemale le najrevnejše druţine. Višina otroškega dodatka je bila
razlika med dejanskim mesečnim dohodkom na druţinskega člana in dogovorjeno
ravnjo socialne varnosti za otroke.
Zaradi visoke stopnje inflacije in neustreznih valorizacij je bila z otroškim dodatkom
realizirana raven socialne varnosti veliko niţja od predvidene. Kot posledica je bilo
izredno nizko pokrivanje minimalnih ţivljenjskih stroškov otroka. Da bi se realna
vrednost ohranila in usmerila v zadovoljevanje potreb otrok, so uvedli oblike direktne
pomoči (pokrivanje stroškov šolskih učbenikov, pokrivanje stroškov šolske prehrane,
pokrivanje programov predšolske vzgoje ...).
Z Zakonom o druţinskih prejemkih iz leta 1993 so uvedli lestvico višine otroškega
dodatka v odvisnosti od dohodkov na druţinskega člana. S tem zakonom je bil
uveden otroški dodatek za univerzalno pravico kot ukrep druţinske politike, ki pa naj
bi se začel uresničevati leta 1996. Toda zaradi preobremenitve drţavnega preračuna
se je slovenska skupščina odločila za preloţitev uveljavitve univerzalnega otroškega
dodatka na maj 1999. V predhodnem obdobju od maja 1996 do maja 1999 je veljala
vmesna rešitev med dotedajnim selektivnim in bodočim univerzalnim otroškim
dodatkom. Otroški dodatek se je zvišal za otroke iz druţin s srednje visokimi dohodki,
in sicer s 35–50 % povprečne slovenske plače na druţinskega člana. Hkrati je bil
uveden otroški dodatek tudi za otroke iz druţin z dohodki na člana v višini 50–110 %
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povprečne plače.Tako je bilo do otroškega dodatka, ki se je takrat uradno še vedno
imenoval druţbena pomoč otrokom, izključenih le še 10 % otrok (iz premoţnejših
druţin) (Stropnik, 1997, str. 180).
Kasneje, ob koncu 80. let, je otroške dodatke prejemalo razmeroma malo otrok: le
17–19 % do 15 let oz. do 26. leta starosti v primeru šolanja. Moţni vzroki za to so
neseznanjenost ljudi z otroškim dodatkom, nepoznavanje samega postopka za
uveljavitev otroškega dodatka, neprijetno dokazovanje svoje revščine ... Po letu 1995
se je prejemanje otroškega dodatka bistveno povečalo, verjetno zaradi poslabšanja
ekonomskega poloţaja druţin ter zniţanja dohodkovnega cenzusa za pridobitev te
pravice. Strokovnjaki menijo, da Slovenija namenja otroškim dodatkom premalo
sredstev (Stropnik, 1997, str. 181).
Leta 1999 so nastopile ponovne spremembe: višine otroškega dodatka, dohodkovni
razredi za določanje višine pripadajočega otroškega dodatka ter zgornja dohodkovna
meja za upravičenost. Za najstarejšega otroka je bil otroški dodatek najniţji (enako
pri otroku edincu), za drugega otroka je bil višji, ter najvišji za tretjega in vsakega
nadaljnjega otroka. Otroci iz druţin z dohodki v višini 99,1–110 % povprečne plače
so izgubili pravico do prejemka, medtem ko se je najniţji dohodkovni razred razdelil
na dva razreda in s tem povečal otroški dodatek otrokom iz druţin z najniţjimi
dohodki.
Leta 2002 je začel veljati nov Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih,
ki v svojih členih opredeljuje otroški dodatek (Stropnik, 1997, str. 181).

5.3

UPRAVIČENCI DO OTROŠKEGA DODATKA

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s
prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Do otroškega dodatka pa je
upravičen tudi otrok, starejši od 18 let, ki je brez staršev ali ne ţivi s starši v skupnem
gospodinjstvu, če tako na podlagi okoliščin odloči center za socialno delo, in sicer, če
ima prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje druge pogoje, določene
z zakonom.
Eden od staršev oziroma druga oseba nima pravice do otroškega dodatka (MDDSZ,
2007, str. 15, 16):
- če je otrok v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko ali drugo
samostojno dejavnost,
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-

-

-

če je otrok oddan v rejništvo; izjemoma se lahko prizna pravica za dobo 3–6
mesecev na leto, odvisno od tega, koliko dni je otrok preţivel v druţini zadnjih
12 mesecev pred vloţitvijo vloge za uveljavitev pravice do otroškega dodatka,
če je otrok zaradi zdravljenja, vzgoje in šolanja ali usposabljanja v zavodu, v
katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo; izjemoma se lahko prizna pravica
za dobo 3–6 mesecev na leto, odvisno od tega, koliko dni je otrok preţivel v
druţini v zadnjih 12 mesecih pred vloţitvijo vloge za uveljavljanje pravice do
otroškega dodatka; višina otroškega dodatka se v tem primeru določi
sorazmerno glede na število dni, ki jih je otrok preţivel v druţini (najmanj 91
dni in največ 183 dni), vendar otroku ne pripada otroški dodatek za več kot
183 dni,
če otrok ţivi samo z enim od staršev in preţivnina zanj ni urejena, razen v
primerih, ko očetovstvo ni urejeno,
če ima otrok pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
če je otrok sklenil zakonsko zvezo oz. ţivi v zunajzakonski skupnosti ali ima
svojega otroka.
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Tabela 4: Prikaz števila upravičencev do otroškega dodatka ter višina izplačanih sredstev od
leta 2001 do leta 2010

leto

upravičenci

izplačana sredstva
(v milijonih )

2001

412.495

200,58 €

2002

408.051

214,74 €

2003

401.549

230,41 €

2004

392.538

233,94 €

2005

379.014

236,22 €

2006

383.415

241,11 €

2007

379.108

246,01 €

2008

376.802

275,83 €

januar 2009

375.472

23,46 €

februar 2009

377.631

23,62 €

marec 2009

379.752

23,72 €

april 2009

382.074

23,97 €

maj 2009

382.732

23,92 €

junij 2009

376.665

23,75 €

julij 2009

380.862

24,12 €

avgust 2009

376.793

24,23 €

september 2009

378.299

24,24 €

oktober 2009

380.621

24,41 €

november 2009

376.795

24,15 €

december 2009

372.475

23,70 €

januar 2010

373.575

23,68 €

februar 2010

377.149

23,91 €

marec 2010

380.081

24,04 €

april 2010

382.376

24,26 €

maj 2010

383.298

24,31 €

Vir: MDDSZ, 2010 (č)
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Največ upravičencev do otroškega dodatka je bilo (od leta 2009 do leta 2010) maja
2010, ko je bilo vseh upravičencev 383.298. Izplačana mesečna sredstva so bila
tega meseca 24,31 milijonov €. Najmanj upravičencev je bilo meseca decembra
2009 (372.475), ko je bila višina izplačanih sredstev 23,70 milijonov €.

5.4

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA

5.4.1 Vloga za uveljavljanje pravice
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja z obrazcem DP-3 (priloga 1) v skladu z
Zakonom o splošnem upravnem postopku, če Zakon o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih ne določa drugače. Obrazcu morajo biti priloţena dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev. Natančnejši postopek za uveljavljanje
posameznih vrst pravic, vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister.
Vlogo za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka se lahko kupi v papirnicah in
knjigarnah. Prav tako so vsi obrazci dostopni na spletni strani Ministrstva za delo,
druţino in socialne zadeve. V obrazec podatke o dohodkih in prejemkih za vsakega
druţinskega člana vpišejo vlagatelji sami. Polnoletni druţinski član, ki v preteklem
oziroma predpreteklem letu ni imel nobenih dohodkov, mora na vlogi podpisati izjavo.
Za otroka, ki je v zavodu s celodnevno brezplačno oskrbo, mora vlagatelj k vlogi
priloţiti potrdilo zavoda na obrazcu DP-4 (MDDSZ, 2007, str. 18).
Vsebina obrazcev in potrebna dokazila so predpisana s Pravilnikom o postopku za
uveljavljanje pravic do druţinskih prejemkov (Ur. list RS, št. 116/2003, 15/2007,
31/2008). Dokazil, s katerimi center za socialno delo ţe razpolaga, stranki ob
uveljavljanju posamezne pravice ni potrebno prilagati, kakor tudi ne podatkov o
dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje o pravicah iz evidence centra in
iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi drţavni organi, organi lokalnih
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil (MDDSZ, 2007, str. 6). Vlogam za priznanje
pravice do otroškega dodatka ni več potrebno predloţiti potrdila o šolanju za otroke
do 18. leta starosti; če pa se uveljavlja pravica do otroškega dodatka za otroka, ki je
starejši od 18 let, pa je potrdilo o šolanju potrebno obvezno priloţiti. Če otrok v času
prejemanja otroškega dodatka dopolni 18 let, mora še v istem mesecu predloţiti
potrdilo o šolanju centru za socialno delo. Po 18. letu starosti otroka mora vlagatelj
ob vsakem uveljavljanju pravice do otroškega dodatka obvezno predloţiti tudi potrdilo
o šolanju (CSD Ljubljana – Šiška, 2010).
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Pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na
otrokovo stalno prebivališče. Če otrok nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, se pravica uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen
glede na otrokovo začasno prebivališče. Če otrok nima niti stalnega niti začasnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, se pravica uveljavlja pri centru za socialno delo, ki
je krajevno pristojen glede na sedeţ delodajalca enega od staršev.
Za otroke brez staršev oziroma otroke pod skrbništvom center za socialno delo, kjer
ima otrok stalno prebivališče, uvede postopek po uradni dolţnosti. Če otrok brez
staršev nima stalnega prebivališča, je pristojen center za socialno delo, kjer je nastal
povod za postopek.
Če uveljavlja pravico do otroškega dodatka otrok sam, ki je starejši od 18. let, je
pristojen center za socialno delo po njegovem stalnem prebivališču. Če se pravica
uveljavlja v roku 90 dni po rojstvu otroka, se pravica prizna z mesecem rojstva
otroka. Če se pravico uveljavlja kasneje, in sicer najkasneje do 18. oziroma 26. leta
starosti, se pravico prizna s prvim dnem naslednjega meseca po vloţitvi zahtevka
(CSD Ljubljana – Šiška, 2010).
V primeru naslednjih sprememb (CSD Ljubljana – Šiška, 2010):
- sprememba števila druţinskih članov,
- zaposlitev ali izguba zaposlitve enega od vzdrţevalcev druţine,
- začetek opravljanja samostojne dejavnosti,
- zaposliteva otroka po 15.letu starosti,
- namestitev otroka v rejniško druţino ali drugo obliko institucionalnega varstva,
je le–te potrebno v osmih dneh od dne, ko je sprememba nastala, oziroma ko je
zanjo izvedela, sporočiti pristojnemu centru za socialno delo, saj vplivajo na priznano
pravico, na višino otroškega dodatka ter obdobje prejemanja. Spremembe, ki so
nastale po priznanju pravice do otroškega dodatka, se upoštevajo s prvim dnem
naslednjega meseca – od nastanka spremembe.

5.4.2 Odločba o otroškem dodatku
Postopek pridobitve otroškega dodatka se načeloma začne na zahtevo stranke.
Pravila postopka ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. list RS, št.
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2,
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009, 8/2010). Upravni postopek na 1.
stopnji poteka skozi naslednje faze (lastni zapiski iz predavanj dr. Toneta Jerovška,
Upravni postopek in upravni spor):
- začetek ali uvedba postopka,
- ugotovitveni postopek,
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dokazni postopek,
izdaja upravnega akta – odločbe.

Odločba mora biti pisna in obsegati mora(lastni zapiski iz predavanj dr. Toneta
Jerovška, Upravni postopek in upravni spor):
- uvod,
- naziv,
- izrek (dispozitiv),
- obrazloţitev,
- pouk o pravnem sredstvu,
- podpis uradne osebe,
- ţig organa.
Odločbo je treba vročiti stranki v izvirniku. V njej se odloči o vseh zahtevkih stranke,
tudi če je postopek začet po uradni doloţnosti (1., 2. ods. 207. člena ZUP).
Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni doloţnosti, če je to v
interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek,
mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čim prej, najpozneje pa v enem
mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka, oziroma od
dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolţnosti. V drugih primerih, ko se začne
postopek na zahtevo stranke, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki
najpozneje v dveh mesecih. Če stranka vloţi vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu
dopolni, začne teči rok od dne, ko je organ prejel dopolnitev vloge (1., 2. od. 222.
člena ZUP).
Kadar obstaja velika verjetnost, da druţina posamezne denarne oblike druţinskega
prejemka ne bo namenila za namene, ki so z zakonom o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih predvideni, in bo zato ogroţena socialnoekonomska varnost
otroka, lahko center za socialno delo odloči, da se posamezniku ne izplača v denarju,
ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila
posameznih računov in podobno. Center tako odloči, kadar njegovo domnevo o
nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje razmer v posamezni druţini.
Razlogi za to so: alkoholizem in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka,
teţave pri izvajanju starševskih dolţnosti in podobno (100. člen ZSDP).
V primeru ugotovitve, da so bili posredovani neresnični podatki ob vloţitvi zahteve za
uveljavljanje pravice, center za socialno delo izda odločbo o prenehanju te pravice
oziroma o njeni spremembi. Center zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih
denarnih sredstev. Če center v roku 90 dni od pravnomočne odločbe ne dobi vrnjenih
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denarnih sredstev, mora le-ta vso dokumentacijo v treh izvodih poslati na ministrstvo.
Ta začne postopek na drţavnem pravobranilstvu zaradi vračila neupravičeno
pridobljenih sredstev. Ministrstvo lahko na predlog posameznika odloţi plačilo dolga,
dovoli obročno odplačevanje dolga ali odpiše dolg v skladu s predpisi, ki urejajo
javne finance (103. člen ZSDP).
5.4.3 Trajanje pravice do otroškega dodatka
Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. Novo vlogo za priznanje
pravice do otroškega dodatka je potrebno vloţiti v mesecu, v katerem se izteče
pravica do otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do
otroškega dodatka (CSD Ljubljana – Šiška, 2010).
Pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več izpolnjeni zakonski
pogoji (MDDSZ, 2007, str. 19).

5.5

VIŠINA OTROŠKEGA DODATKA

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev druţine v posamezni
dohodkovni razred – upošteva se povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana
v preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški
dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu. Glede na število otrok se
skupna višina otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega
dodatka tako, da se seštejejo posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega
otroka.
Zneski otroškega dodatka za posameznega otroka se usklajujejo dvakrat letno, in
sicer prvič v juliju z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin v obdobju januar – junij
tekočega leta, in drugič v januarju z rastjo cen ţivljenjskih potrebščin v obdobju julij –
december preteklega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (CSD
Ljubljana – Šiška, 2010).
Izjemna višina otroškega dodatka (CSD Ljubljana – Šiška, 2010):
- Posamezni znesek otroškega dodatka se lahko poveča za 10 % – če ţivi otrok
v enostarševski druţini (= skupnost enega od staršev z otroki, kadar sam
izvršuje roditeljsko pravico in ni drugega roditelja, ki bi bil otroka/e dolţan
preţivljati).
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-

Posamezni znesek otroškega dodatka se lahko poveča za 20 % – če
predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo
vrtce.

Tabela 5: Višine otroškega dodatka, ki veljajo od 1. julija 2010

Dohodek na družinskega člana
v % povprečne plače RS

1. otrok 2. otrok 3. in nasl. otrok
v EUR v EUR
v EUR

do 15%
do 215,84 EUR

114,31 125,73

137,18

nad 15% do 25%
nad 215,84 EUR do 359,74 EUR

97,73

108,04

118,28

nad 25% do 30%
nad 359,74 EUR do 431,69 EUR

74,48

83,25

91,98

nad 30% do 35%
nad 431,69 EUR do 503,64 EUR

58,75

67,03

75,47

nad 35% do 45%
nad 503,64 EUR do 647,53 EUR

48,04

56,06

64,03

nad 45% do 55%
nad 647,53 EUR do 791,43 EUR

30,44

38,10

45,71

nad 55% do 75%
nad 791,43 EUR do 1.079,22 EUR

22,83

30,44

38,10

nad 75% do 99%
nad 1.079,22 EUR do 1.424,57 EUR

19,88

27,50

35,11

Vir: MDDSZ, 2010 (c)

Višino otroškega dodatka se lahko tudi informativno izračuna, na primer na spletni
strani Centra za socialno delo Ljubljana – Šiška.

5.6

SKUPNI DOHODKI DRUŢINE, KI SE UPOŠTEVAJO PRI UVELJAVLJANJU
PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA

Skupni dohodek druţine je vsota vseh bruto dohodkov vseh druţinskih članov za isto
koledarsko leto.
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V skupni dohodek druţine se štejejo (CSD Ljubljana – Šiška, 2010):
- vsi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, avtorski honorarji ...),
- transferni dohodki (denarne dajatve po Zakonu o socialnem varstvu, nagrada
rejnici, plačani prispevki za rejnice, nadomestila za brezposelnost, denarna
pomoč za brezposelnost, štipendije, starševski dodatek s prispevki, delno
plačilo za izgubljeni dohodek s prispevki, plačani prispevki za samostojne
ustvarjalce na področju kulture, plačani prispevki za vrhunske športnike in
šahiste, nadomestila preţivnin, denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom
in ţrtvam vojnega nasilja in drugi transferni dohodki),
- drugi dohodki (nagrade vajencev, prejemki učencev in študentov za delo
preko študentskega servisa, preţivnine v višini pravnega izvršilnega naslova
(razen v primerih, ko se dokaţe, da je storjeno vse, da bi preţivninski
upravičenec preţivnino izterjal), dediščine in darila, dohodki od iger na srečo,
rente od zavarovanj, odškodnine pri nezgodnem zavarovanju in drugi dohodki
ali prejemki).
V skupni dohodek druţine se ne šteje (CSD Ljubljana – Šiška, 2010):
- pomoč ob rojstvu otroka,
- otroški dodatek,
- dodatek za nego otroka,
- dodatek za pomoč in postreţbo ter varstveni dodatek,
- dohodki, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški druţini (materialni
stroški za rejenko oziroma rejenca),
- dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo
in jih pridobivajo zunaj oblik redne zaposlitve,
- solidarnostna pomoč.

5.7

PRAVNA SREDSTVA

Ker se med odločbami najdejo tudi take, ki so deloma ali pa celo v celoti v nasprotju
z zakonom, lahko stranka vloţi pravno sredstvo proti odločbi in jo tako izpodbija.
Izpodbija se lahko zaradi bistvene kršitve določb postopka, zmote ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja, nepravilno izbrane ali odmerjene sankcije. Pravna
sredstva delimo na redna in izredna pravna sredstva. Namen pravnih sredstev je
doseči pravilno in zakonito odločbo. Pravna sredstva so sicer v prvi vrsti v interesu
upravičencev, vendar se z njimi varuje tudi splošni interes, torej, da odločbe, ki imajo
napake, ne postanejo pravnomočne (lastni zapiski iz predavanj dr. Toneta Jerovška,
Upravni postopek in upravni spor).
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Redna pravna sredstva (lastni zapiski):
- pritoţba.
Izredna pravna sredstva (lastni zapiski):
- obnova postopka,
- sprememba in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom,
- odprava ali razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev
odločbe, ničnost odločbe.
Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritoţiti v roku 15 dni od
vročitve odločbe. Pritoţbo lahko vloţi stranka, ki je bila udeleţena v postopku na 1.
stopnji kot aktivna ali pasivna stranka ali kot stranski udeleţenec, ter vsaka druga
oseba, če odločba posega v njene pravice in pravne koristi. Pravočasna pritoţba
ovira, da bi postala odločba pravnomočna, vendar ne zadrţi izvršitve odločbe v
primeru pritoţbe na odločbo centra za socialno delo. Če je pritoţba po predpisih
vloţena, se odločba ne more izvršiti vse dotlej, dokler se odločba o pritoţbi, s katero
je bila pritoţba zavrţena ali zavrnjena ali izpodbijana odločba spremenjena, ne vroči
stranki (1.ods. 236. člena ZUP). Z vloţitvijo pravnega sredstva se sproţi postopek za
odločanje o veljavnosti izpodbijane odločbe. Pritoţba je takse prosta in se lahko vloţi
pisno ali poda ustno na zapisnik pri centru za socialno delo (organ 1. stopnje), ki je
omenjeno odločbo izdal.
Pritoţba mora vsebovati (lastni zapiski iz predavanj dr. Toneta Jerovška, Upravni
postopek in upravni spor):
- navedbo odločbe, ki se izpodbija,
- navedbo organa, ki je omenjeno odločbo izdal,
- številko odločbe in njen datum,
- navedbo vzrokov izpodbijanja odločbe.
Vzroki izpodbijanja odločbe so lahko nova dejstva in dokazi, za katere pa mora
pritoţnik razloţiti, zakaj jih ni navedel ţe v postopku na prvi stopnji. Nova dejstva in
dokazi se lahko upoštevajo kot pritoţbeni razlogi le, če so obstajali v času odločanja
na pravi stopnji in če jih stranka upravičeno ni mogla predloţiti oziroma navesti na
obravnavi (2., 3., ods. 238. člena ZUP).
Pritoţba je dovoljena tudi v primeru molka organa. To je, kadar pristojni organ, zoper
katerega odločbo je dovoljena pritoţba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v
predpisanem roku, ima stranka pravico do pritoţbe, kot da bi bil njen zahtevek
zavrnjen (4. ods. 222. člena ZUP). V tem primeru zahteva organ 2. stopnje od organa
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1. stopnje pojasnilo, zakaj odločbe ni pravočasno izdal. V primeru, da odločba ni bila
pravočasno izdana iz upravičenih razlogov, podaljša organ 2. stopnje organu 1.
stopnje rok za odločbo za toliko časa, kolikor je trajal razlog za zamudo, vendar ne
več kot en mesec. Vprimeru, da so razlogi nepravočasno izdane odločbe
neupravičeni, zahteva organ 2. stopnje, naj mu organ 1. stopnje pošlje celotno
dokumentacijo zadeve.
Če lahko organ 2. stopnje reši zadevo po dokumentih, izda svojo odločbo. Če je ne
more rešiti na ta način, pa opravi postopek in nato s svojo odločbo reši zadevo. Le
izjemoma, če spozna, da bo postopek hitreje in bolj ekonomično izvedel organ 1.
stopnje, naloţi zadevo njemu, naj to stori in mu v določenem roku pošlje izbrane
podatke, nakar sam reši zadevo. Taka odločba je dokončna (255. člen ZUP).
Organ, ki je odločil o zadevi na 2. stopnji, pošlje praviloma svojo odločbo obenem z
dokumenti zadeve organu 1. stopnje, ki mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh
od dneva, ko prejme dokument. Organ druge stopnje lahko tudi sam vroči odločbo
strankam, če meni, da je to potrebno (257. člen ZUP).
Odločba o pritoţbi mora biti izdana in vročena takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa
v dveh mesecih od dneva, ko je organ sprejel popolno pritoţbo. Če je pritoţba
nepopolna in jo pritoţnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe tedaj, ko
organ prejme dopolnitev pritoţbe (1. ods. 256. člena ZUP).
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6 OTROŠKI DODATEK V DRŢAVAH EVROPSKE UNIJE
V Evropski uniji ţivi pribliţno 90 milijonov otrok, katerim evropska zakonodaja ne
namenja večje pozornosti. S politične strani so največkrat omenjeni kot breme in
ovira staršem. Vendar se celotna Evropa srečuje s problemom upadanja rodnosti, saj
ima povprečna evropska druţina le še 1,5 otroka. Sreča in varnost otrok sta v veliki
meri odvisni od staršev samih, seveda pa na vse ne morejo vplivati sami. Velikega
pomena je tudi druţinska politika, ki jo vodi drţava, saj le-ta zagotavlja parom, da si
zagotovijo socialno preskrbljeno druţino oziroma se odločijo za še enega
druţinskega člana.
Najbolj druţinam naklonjene so skandinavske drţave, še posebej Švedska, katere
socialna politika temelji na načelu solidarnosti. Skrb za blagostanje otrok ter pomoč
staršem, da jim lahko tako fizično kot seveda finančno zagotovijo dovolj pozornosti,
je glavna naloga socialne politike. Švedska je tudi prva med drţavami Evropske
unije, ki je uvedla porodniški dopust.
Medtem ko so Švedska ter ostale skandinavske drţave lep vzor, kako poskrbeti za
druţine ter večanje rodnosti, so nekatere drţave (Irska, Portugalska, Grčija, Španija,
Italija) še vedno mnenja, da so za otroke dolţne doma skrbeti matere. Materam tako
onemogoča vrnitev na delovno mesto tudi pomanjkanje poceni in dostopnega
otroškega varstva, kar vodi v razmeroma veliko število otrok, ki ţivijo v revščini
(Bunjevac D., 2010).

6.1

DANSKA

Otroške dajatve se izplačuje vsem otrokom, starim do 18 let, le-te pa so višje za
mlajše otroke. Izplačujejo se na tri mesece, in to materi. Otroške dajatve plačuje
Generalni direktorat za carine in prispevke. Dodatek delimo na tri stopnje (Evropska
komisija, 2010) :
- za otroke do starosti do 3 let,
- za otroke starosti od 3 do 7 let,
- za otroke starosti od 7 do 18 let.
V določenih primerih je eden od staršev lahko upravičen do ene ali več vrst
druţinskih dodatkov.
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Splošni druţinski dodatki, katere izplačuje lokalni organ, dobivajo otroci (stari do 18
let) enostarševskih druţin, in če oba starša prejemata splošno starostno pokojnino ali
invalidsko pokojnino. Dopolnilni druţinski dodatki so kot dodatki k splošnemu
druţinskemu dodatku in se dodelijo staršem samohranilcem, katerih otroci prejemajo
splošne druţinske dodatke. Obstajajo še posebni druţinski dodatki. Te dobivajo
enostarševske druţine in sirote, oziroma, če vsaj eden od staršev prejema splošno
starševsko ali invalidsko pokojnino. Starostna meja je prav tako 18 let (Jensen, 1995,
24–38).
Za otroške dajatve in druţinske dodatke morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji
(Evropska komisija, 2010):
- otrok mora imeti stalno prebivališče na Danskem,
- otrok mora biti samski,
- otrok se ne sme vzgajati izven druţine v sistemu socialne pomoči ali prejemati
druge dajatve v breme organov oblasti, ki skrbijo zanj,
- oseba, ki ima skrbništvo nad otrokom, mora biti v celoti zavezana k plačilu
davkov na Danskem.
Dodaten pogoj za pridobitev druţinskih dodatkov je ta, da morata biti otrok ali roditelj
danske narodnosti ter da sta prebivala na Danskem v preteklem letu oziroma v
preteklih treh letih za pridobitev posebnega druţinskega dodatka.
Do otroških dajatev in druţinskih dodatkov je otrok oziroma eden od staršev
upravičen tudi, če ima otrok stalno prebivališče v drugi drţavi članici, roditelj pa je
zaposlen oziroma samozaposlen na Danskem. V primeru, da bi imel otrok stalno
prebivališče v drugi drţavi članici in bi obenem drugi roditelj opravljal poklicno
dejavnost v drţavi, kjer ima otrok stalno prebivališče, mora druţinske dajatve
prednostno nakazovati ta drţava.
Otroške dajatve ter posebni druţinski dodatki se izplačujejo avtomatično (ni potrebno
vloţiti zahtevka), medtem ko je za dodatni druţinski in splošni druţinski dodatek
potrebno vloţiti zahtevek.
Tabela 6: Otroški dodatek oziroma otroška dajatev na Danskem v letih 2000–2007

leto
€ na
prebivalca

2000
316,4

2001
321,4

2002
330,2

2003
339,5

2004
343,0

Vir: Eurostat, 2010
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2005
342,7

2006
338,8

2007
337,3

6.2

FRANCIJA

V Franciji so starši oziroma otrok upravičeni do otroških dajatev, če druţina prebiva v
Franciji in vzdrţuje vsaj enega otroka. Do druţinskih dajatev niso upravičeni
pripadniki kmetijskega sistema (prejemajo dajatve iz kmetijskih skladov). V primeru,
da je eden od staršev zaposlen v Franciji, zakonec pa prebiva z otrokom v drugi
drţavi Evropske unije ter tam ni zaposlen, je roditelj v Franciji prav tako upravičen do
večine druţinskih dajatev. Za druţinske dajatve je potrebno vloţiti zahtevek pri
skladu za druţinske dodatke, kjer ima druţina stalno prebivališče (Evropska komisija,
2010).
Druţinske dajatve se delijo (večinoma starostna meja 20 let) na (Evropska komisija,
2010):
- pomoč za otroka v zgodnji starosti, ki vključuje:
o pomoč ob rojstvu ali posvojitvi otroka,
o osnovni dodatek,
o dodatek za varstvo po izbiri staršev,
o dodatek za dejavnost po izbiri staršev;
- druţinske dodatke v pravem pomenu besede,
- druţinske dodatke (starostna meja 21 let),
- stanovanjski dodatek (starostna meja 21 let),
- dodatek za posebno izobraţevanje,
- dodatek za pomoč druţinam,
- dodatek za šolske potrebščine,
- dodatek za starša samohranilca,
- dodatek za prisotnost staršev.
Načeloma se druţinske dajatve izplačujejo za drugega vzdrţevanega otroka, pri tem
pa obstajajo izjeme, kjer se dajatev izplačuje samo za enega otroka: pomoč za
otroka v zgodnji starosti, stanovanjski dodatek, dodatek za šolske potrebščine,
dodatek za posebno izobraţevanje, dodatek pomoči druţinam in dodatek za starša
samohranilca.
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6.3

NEMČIJA

Do druţinskih dodatkov in dodatka za vzgojo je v Nemčiji upravičena vsaka oseba, ki
prebiva v Nemčiji.
Druţinski dodatki se izplačujejo do dopolnjenega otrokovega 18. leta starosti,
kasneje pa pod pogoji (Evropska komisija, 2010):
- če še ni dopolnil 21 let, ni v delovnem razmerju in je prijavljen na uradu za
zaposlovanje v Nemčiji ali drugi drţavi članici Evropske unije,
- če še ni dopolnil 27 let in je na šolanju ali poklicnem usposabljanju, ali v
največ štirimesečnem prehodnem obdobju med dvema cikloma šolanja ali če
prostovoljno opravlja socialno ali ekološko delo, prostovoljno evropsko sluţbo
ali drugo sluţbo v tujini in njegovi dohodki v koledarskem letu ne presegajo
7.680 EUR,
- če se zaradi fizične, duševne ali psihične prizadetosti, nastale pred
dopolnjenim 27. letom, ni sposoben vzdrţevati.
Za dodatke je potrebno oddati pisni zahtevek na Zavod za zaposlovanje. Dodatki se
nakazujejo na osebni račun vlagatelja. Kakršnekoli spremembe informacij oziroma
statusa, ki bi lahko vplivale na pravico do druţinskih dodatkov, je potrebno takoj
sporočiti Zavodu za zaposlovanje, natančneje skladu za druţinske dodatke.
Nemčija ima tako imenovani univerzali otroški dodatek (druţinski dodatek), kar
pomeni, da se vsem otrokom izplačuje dodatek v enaki višini, ne glede na dohodke
druţine. Druţinski dodatki znašajo 154 € mesečno za prve tri otroke in 179 € za
vsakega dodatnega otroka (Evropska komisija, 2010).
V primeru, da starša prejemata za otroka dajatve, enakovredne druţinskim
dodatkom, otrok ni upravičen do le-teh. Tudi druţinske dajatve, izplačane s strani
drugih drţav članic, lahko zniţajo oziroma ukinejo pravico do druţinskih dodatkov v
Nemčiji.
V Nemčiji se izplačuje tudi dodatek za vzgojo, in sicer materam (lahko tudi očetom),
ki sami skrbijo za otroka in ga vzgajajo. Starši v tem primeru lahko opravljajo poklicno
dejavnost, vendar samo v skrajšanem delovnem času (največ 30 ur tedensko).
Dodatek za vzgojo se lahko izplačuje do 24. leta otrokove starosti in znaša največ
300 € mesečno (odvisno od višine dohodka starša) (Evropska komisija, 2010).
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6.4

ITALIJA

Do druţinskih dodatkov so upravičeni zaposleni in osebe, ki prejemajo pokojnino ali
dajatve socialne varnosti. Znesek je odvisen od števila druţinskih članov in dohodka
gospodinjstva. Najmanj 70 % dohodka mora izhajati iz plačane zaposlitve (Evropska
komisija, 2010).
Gospodinjstvo sestavljajo (Evropska komisija, 2010):
- prosilec za dodatek,
- njegov zakonec, ki ne sme biti zakonsko in dejansko ločen,
- otroci ali enakovredni člani (mlajši od 18 let).

6.5

PRIMERJAVA OTROŠKIH DODATKOV MED SLOVENIJO IN IZBRANIMI
EVROPSKIMI DRŢAVAMI

Pri otroški dodatkih v drţavah Evropske unije prihaja do velikih razlik. Prav tako ni
enotnega kriterija, po katerem naj bi drţave Evropske unije urejale otroške dodateke.
Sam način urejanja je posledica prebivalstvene, socialne ali druţinske politike.
Kriterije za višino otroških dodatkov so tako različni od drţave do drţave. Pri
določanju višine dodatkov večina drţav upošteva število otrok, nekatere pa tudi
starost otrok ali druţinske dohodke. Glede na ta merila lahko za posamezno drţavo
ugotovimo osnovni namen otroškega dodatka. Če katera od drţav upošteva kot
merilo število otrok, kaţe to na delovanje prebivalstvene politike. Vpliv socialne
politike lahko vidimo v drţavah, ki v svojih merilih upoštevajo druţinski dohodek
(Stropnik, 2000, str. 29–39).
Z višino dohodka omejujejo upravičenost do otroškega dodatka naslednje drţave:
Španija, Italija, Portugalska, Češka, Malta, Ciper, Polska in Slovenija. Te omejitve so
postavljene zelo strogo, tako da večina druţin v Italiji, Sloveniji, na Portugalsekem, v
Španiji in na Češkem ni mogla dobivati te pomoči oziroma je bila le-ta zelo nizka.
Trinajst drţav izplačuje enako visok otroški dodatek za prvega in drugega otroka:
Nemčija, Irska, Danska, Švedska, Nizozemska, Italija, Portugalska, Španija, Češka,
Litva, Estonija, Slovaška in Poljska.
Po najnovejših podatkih z inštituta IPF, ki je pripravil poročilo na podlagi baze
podatkov MISSOC ter drugih nacionalnih podatkov, so leta 2006 najvišji dodatek
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izplačali v Luksemburgu (216 €). V Sloveniji je bil najvišji moţen otroški dodatek 29
€, kar nas je uvrstilo na 15. mesto med 25 članicami Evropske unije (Kenda, 2007).

Tabela 7: Otroški dodatek v Evropski uniji (v evrih na otroka) na dan 1. januar 2006

Luksemburg
Nemčija
Irska
Avstrija
Danska
Švedska
Velika Britanija
Finska
Belgija
Nizozemska
Italija
Madţarska
Malta
Ciper
Slovenija
Portugalska
Španija
Češka
Litva
Slovaška
Polska
Grčija
Francija

1. OTROK
216
154
142
129
122
112
107
100
91
73
72
44
40
37
29
25
24
20
20
14
11
8
0

2. OTROK
471
154
142
142
122
112
72
111
156
73
72
50
59
87
35
25
24
20
20
14
11
25
137

3. OTROK
833
154
177
229
122
161
72
131
232
73
72
71
78
244
41
25
24
20
40
14
14
55
307

Vir: Kenda, 2007

Drţavam, ki so na prvih mestih lestvice višine otroškega dodatka (npr. Luksemburg in
Irska), se tudi veča rast prebivalstva (samostojno poročilo zavoda IPF, 2006). V
drţavah, ki so v spodnjem delu lestvice (npr. Poljska, Latvija, Estonija), pa
prebivalstvo upada.
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Vse drţave imajo postavljene starostne meje upravičencev do otroškega dodatka,
med vsemi imajo najniţjo mejo (15 let) na Češkem, toda so otroci upravičeni do
otroškega dodatka do 26. leta starosti, če se šolajo (Kenda, 2007).

Največ socialnih prejemkov namenja druţinam oziroma otrokom Luxemburg, in sicer
več kot 15 %. Najmanj namenja za ta namen Poljska, in sicer manj kot 5 % (Kenda,
2007).
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Slika 2 Socialni prejemki druţinam/otrokom ( % od vseh socialnih prejemkov), 2009

Vir: Eurostat, 2010
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Največ socialnih prejemkov druţinam namenja Islandija, in sicer več kot 40 % vseh
socialnih prejemkov. Na drugem mestu je Irska, ki prav tako namenja več kot 40 %
vseh socialnih prejemkov druţinam. Na zadnjem mestu je z dobrimi 20 % Poljska.
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7 ZAKLJUČEK
Ţivimo v času sprememb na vseh področjih, s tem tudi na področju socialne zaščite.
Vedno več druţin zapade v revšino, ki jo prinašajo posledice današnjega časa:
gospodarska kriza, brezposelnost, psihični pritiski tako »materialnega« sveta kot tudi
izključenosti v druţbi. Starši oziroma bodoči starši, katerih glavna skrb je/bo
preskrbljenost, zdravje in sreča otrok, ţe vnaprej preračunavajo, ali si otroke lahko
»privoščijo«. Mlade druţine se ponavadi istočasno ţelijo osamosvojiti in si ustvariti
svoj dom, kar pomeni še reševanje stanovanjskega problema, da o cenah
nepremičnin ali pa stroških najemnine sploh ne govorimo. Pred kratkim sem na
internetnem forumu naletela na vprašanje mlade mamice: »Ali se splača imeti
otroke?« Vprašanje se mi je zdelo zanimivo in prva stvar, ki mi je prišla na misel, je
bila ta, da se, če misli, da bo finančno potem na boljšem, pošteno moti. Pri otrocih ni
»dobička«, vsaj denarnega ne. Dejstvo je, da z otrokom pridejo tudi določeni stroški.
Zato so druţinski prejemki temeljnega pomena pri zagotavljanju socialne varnosti
druţin. Socialni transferji zniţujejo tveganje za revščino.
V Sloveniji so bili najprej vsi zaposleni upravičeni do otroškega dodatka za svoje
otroke, kasneje se je to skozi leta spreminjalo. Sedaj poznamo osem dohodkovnih
razredov za pridobitev otroškega dodatka. Pri nas je tako višina otroškega dodatka
odvisna od višine dohodkov posamezne druţine, kar je bolj poredko v drugih drţavah
članicah Evropske unije. Večina drţav ima univerzalni otroški dodatek, kar pomeni,
da višina otroškega dodatka ni odvisna od višine dohodkov druţine, ampak je za vse
otroke enako. Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev
oziroma druga oseba, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, pri krajevno
pristojnem centru za socialno delo. Do otroškega dodatka je upravičen tudi otrok do
18. leta starosti, ki je brez staršev ali ne ţivi s starši v skupnem gospodinjstvu.
Tako Slovenija kot tudi druge drţave Evropske unije se spopadajo s problemom
nizke rodnosti. Otroški dodatek in drugi druţinski prejemki načeloma izboljšujejo
socialno varnost druţin, vendar nimajo zadosti velikega vpliva na večanje rodnosti,
saj v zadnjem času strmo naraščajo cene ţivljenskih potrebščin in drugih izdelkov, ki
najbolj prizadenejo socialno šibke. Drţave na različne načine skušajo dvigniti
rodnost. Nekatere so zelo povečale otroški dodatek. Pri nas je trenutno najvišji
znesek otroškega dodatka 153,55 € (znesek je za tretjega oziroma vsakega
naslednjega otroka, kadar druţina spada v prvi dohodkovni razred: do 15 %
povprečne plače v Republiki Sloveniji). Drţava bo morala temi rodnosti posvetiti še
več pozornosti, kljub temu da se je v Sloveniji v zadnjih nekaj letih rodnost nekoliko
povišala, toda to še ni dovolj za obnavljanje slovenskega prebivalstva.
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PRILOGE
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Priloga 1: Obrazec DP-3
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Priloga 2: Informativni izračun otroškega dodatka
Vsota dohodkov in prejemkv vlagatelja/ice in vseh druţinskih članov, prejeti v
obdobju od 1.1. do 31.12. 2009 se vpišejo v pripadajoče rubrike v stolpec (znesek).
Zneske za dohodke se vpisujejo v EUR (€).
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