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POVZETEK

Diplomsko delo govori o problematiki, ki se pojavlja na področju študentskih družin v
Sloveniji. Prikaže celoten pregled vseh možnih pravic, ki jih lahko pridobijo študentske
družine. Zaradi priprave dveh novih zakonov na področju sociale, ki zadevata tudi matere
študentke, je zajet tudi pregled novitet, ki bodo šele prišle v veljavo.
V empiričnem delu se ugotavlja situacijo na področju študentskih družin v Sloveniji in se
jo primerja z zaposlenimi materami. Tudi med samimi študentkami z otroki so velike
razlike, zato je predstavljeno pridobivanje pravic dveh mater študentk in podkrepljeno z
odločbami centra za socialno delo. Zajet je tudi pregled možnosti, ki prinašajo večje
zneske denarja. Pravice, ki jih lahko uveljavlja mati študentka, so v zakonu zelo natančno
opisane, zato je dodano tudi poglavje, kjer je predstavljen vizualni prikaz najpogostejših
pravic za boljše razumevanje.
KLJUČNE BESEDE: mati študentka, pravice matere študentke, pridobivanje pravic, oblike
pomoči, oblike različnih finančnih pomoči, razlike med materami študentkami.

ii

SUMMARY CLAMING RIGHTS FOR STUDENT MOTHERS

Final paper talks about the problems occurring in the area of student families in Slovenia.
It shows a full review of all possible rights, which can be obtained by student families.
Because social rights of student mothers are connected with two future laws in social
sector, is captived a full overview of novelties.
In the empirical part is situation of student mothers established and it is compared to
working mothers. Because between student mothers are wide differences, is presented
reclamation of rights by two student mothers and supported with orders by centre of
social work. Overview of possibilities which are more profitable is also included. Rights,
witch can be exercised by student mothers, under the legislation are presented very
thoroughly. So it is added a chapter where it is introduced visual display of most frequent
rights for better understanding.

Key words: student mother, rights of student mothers, gain rights, form of rights, form of
financial aid, differences between student mothers.
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1 UVOD
V letu 2009 sem rodila sina Davida Alekseja. Kmalu po zanositvi sem se začela spraševati,
katere pravice mi pripadajo kot materi študentki. Kar nekaj časa sem potrebovala, da sem
izvedela, kje so te pravice zapisane in kako priti do njih. Na lastni koži sem spoznala, kako
slabo je poskrbljeno za študentske družine in mlade družine nasploh. Če se prvič podajaš
v svet centrov za socialno delo, ne moreš vedeti, katere pravice ti pripadajo, sami od sebe
pa na centru za socialno delo tudi ne povedo ničesar. Pošiljajo te od vrat do vrat,
večinoma z odgovorom, da to ni njihovo delo.
Za ta naslov diplomske naloge sem se odločila zato, ker sem tako dolgo iskala pravilne
informacije in še takrat, ko sem jih našla, nisem bila čisto prepričana, če so pravilne.
Tako je bil cilj moje diplomske naloge narediti celovit zbornik vseh pravic za matere
študentke, da bodo imele vse pravilne informacije in se preko tega odločile, katero pot
izbrati. Nato je bil moj namen razložiti, v kakšni situaciji se znajdejo matere študentke in
jim pokazati možne izbire/poti za pridobivanje denarja. Prav tako pa je bil moj namen
predstaviti razpoke v statusu matere študentke.
Cilje svoje diplomske sem dosegla z induktivno - deduktivno znanstveno metodo, kjer iz
enega primera sklepaš v splošno napoved. Diplomska naloga je razdeljena v dva dela.
V prvem (teoretičnem delu) so najprej vse dosegljive pravice razdeljene v tri sklope:
pravice iz naslove matere študentke, pravice iz naslova starševstva in pravice iz naslova
nezaposlenosti. V nadaljevanju diplomske naloge je definirano, kaj pravice so,
obrazloženo je, kako se uporabljajo in pokazano, koliko denarja prinašajo.
V analitičnem delu pa je prikazano uveljavljanje pravic. Opisani sta dve različni poti za
pridobivanje denarja in uveljavljanje pravic. Oba primera sta podkrepljena z odločbami
centra za socialno delo, ki so zbrane v prilogi.
Glavna hipoteza, ki me je zanimala, je:
• Vsaka mati študentka se s takšno situacijo spoprime drugače in najde svojo pot.
Naslednje hipoteze, ki so me zanimale, pa so:
• Informacije o pravicah si mora mati študentka poiskati sama.
• Pravilne poti za doseganje pravic ni, vsaka mati študentka najde svojo in jo
uresniči.
• Razpon denarnih transferjev lahko sega od 200 do 800 evrov.
• Zakona v pripravi bosta samo delno izboljšala situacijo.

Pred rojstvom sem si želela, da bi nekje našla popoln pregled pravic, ki bi mi pomagal pri
pravilni odločitvi. Vendar razen drobcev informacij nisem ničesar našla. Iskala sem po
internetu, na centrih za socialno delo, pri prijateljih,... veliko časa je bilo izgubljenega,
rezultata pa nikjer. Danes pa je pred vami zbornik, ki bi mi bil v veliko pomoč, če bi
obstajal že pred nekaj leti.
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2 ŠTUDENTSKE DRUŽINE

Definicija družine je zapisana v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR),
ki v svojem drugem členu opredeljuje družino kot življenjsko skupnost staršev in otrok, ki
zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo.
Definicija študentske družine pa ni nikjer zapisana in opredeljena. In kdo so?
Študentske družine so posebna vrsta družin, saj je eden od staršev ali pa oba študent/a,
to pomeni nezaposlena oseba, ki ji (ponavadi) še nekaj let manjka do materialne
neodvisnosti in samostojnosti. Tako se študentske družine zdijo marsikomu nekaj
posebnega, vendar ne zaradi tega, da imajo študentje otroke, ampak zaradi življenja, ki
se tako zelo razlikuje od študentskega.
Nikjer niso natančno določene pravice in dolžnosti, ki pripadajo študentskim družinam, kar
pa pomeni, da so družine razpete med Ministrstvom za šolstvo, znanost in tehnologijo ter
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Tako se študentska družina znajde sama
na področju, ki ga še na centru za socialno delo na znajo najbolje pojasniti. ŠOU in ŠOS
se trudita s klubom Študentskih družin Slovenije, ki je namenjen pomoči takim družinam,
vendar vpis za študentsko družino ni obvezen.
Tudi pojem mati študentka ni nikjer definiran. Bil je uveden za potrebe te diplomske
naloge in je ekvivalenten terminu oče študent. Pomeni pa osebo, ki je poleg starševstva
tudi študent/ka.
Mati študentka ima trojni socialni status - študentski, družinski in nezaposleni. Glede na
študentski status so ji tako priznane posebne pravice kot so: mirovanje statusa, tretji vpis,
večje število bonov, dodatno študijsko leto,...
Posebne pravice iz nezaposlenega statusa so: leto pokojninske dobe, denarna socialna
pomoč, starševski dodatek,…
Pravice iz družinskega statusa: pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, enkratna pomoč
občin,...
Večinoma gre za študentke in študente z rizičnim socialnim stanjem in temu primerno
zmanjšanimi možnostmi za osamosvojitev in rešitev socialnega položaja.
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Grafikon 1: Pravice mater študentk

vir: LASTEN
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3 PRAVICE IZ NASLOVA MATERE ŠTUDENTKE
Pravice iz naslova matere študentke so pravice, ki izhajajo iz posebne situacije, ko dekle
ni samo študentka - torej ji pripadajo študentske pravice; temveč je tudi mati - torej zanjo
veljajo tudi vse izjeme in posebna določila; in brezposelna - tudi iz tega naslova se dobijo
določene pravice. Spodaj so pojasnjene in obrazložene vse pravice in kaj to dejansko
pomeni za dekle, ki postane mati študentka.

3.1 DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Novi Zakon o štipendiranju (Zštip) se je začel uporabljati 1. septembra 2008. Od takrat
naprej državne štipendije urejajo pristojni centri za socialno delo. Z novim zakonom je
prišlo tudi do spremembe pri uveljavljanju štipendije. Sedaj je možno, da se štipendija
uveljavlja skozi celo leto, torej takrat, ko se vzpostavijo razlogi zanjo. Vse spremembe, ki
bi lahko vplivale na štipendijo ali višino le-te, morajo biti sporočene v 8 delovnih dneh.
Štipenditorju (državi) je potrebno sporočiti vsako spremembo, še zlasti pa prekinitev ali
konec izobraževanja, spremembo področja izobraževanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
nastop starševskega dopusta in število oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
upravičenosti do štipendije (47. člen Zštip). Nato center za socialno delo za državne
štipendije po uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je bilo odločeno o štipendiji ter
ponovno odloči o štipendiji na podlagi spremenjenih okoliščin od prvega dne naslednjega
meseca po nastanku spremembe (MDDSZ,2009).
Zakon o štipendiranju šteje starševstvo kot opravičljiv razlog, da se letnika ne izdela in
zato študentki ob takojšnjem ponavljanju letnika štipendija še vedno pripada (48. člen
Zštip).
Večina študentskih družin ob rojstvu otroka zaprosi za državno štipendijo, saj samo z eno
redno plačo za tri ljudi (družina z enim otrokom), spadajo v cenzus zanjo. Dokler se mati
študentka redno šola, je tako upravičena do štipendije. Vendar je v primeru ponavljanja
štipendija prav tako zamrznjena kot ostalim študentom, razen v primeru nove nosečnosti.

3.2 SUBVENCIONIRANA PREHRANA
Po Zakonu o subvencioniranju študentske prehrane v osmem členu je vsaka študentska
družina upravičena do nakupa desetih dodatnih bonov za študentsko prehrano na mesec
za vsakega otroka (8. člen ZSŠP- UPB1).
Realna slika pa je, da majhen odstotek študentskih družin ostane v univerzitetnih mestih,
saj najemnina za stanovanje v manjših mestih znaša manj kot v Ljubljani ali Mariboru.
Seveda pa se ponudba kupovanja in uporabljanja študentskih bonov seli tudi v druga
mesta. Vendar pa se je cena bonov v zadnjem letu tako dvignila, da je cenejše kuhanje v
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lastnem stanovanje, kot pa prehranjevanje na bone. Tako se pokaže, da se bonov
študentske družine skoraj ne poslužujejo.

3.3 BIVANJE V ŠTUDENTSKEM DOMU
Na podlagi Pravilnika o spremembah in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
imajo študentje z otroki nekaj ugodnosti pri sprejemu in bivanju v študentskem domu.
Ena izmed ugodnosti, ki jih matere študentke lahko izkoristijo, je dodatna subvencija za
partnerja za bivanje v študentskem domu, pod pogojem, da ima partner prav tako status
študenta. Naslednja ugodnost, ki jo predvidevata pravilnika je (rahla) prednost 100 točk
pri pridobivanju prostih sob/apartmajev zaradi otroka, ki bo živel skupaj s staršem
študentom. Trenutno so študentske družine nastanjene v apartmajih, katerih število je
omejeno. Družinam sta zaenkrat namenjena 2 bloka v študentskem naselju v Rožni dolini
(blok XI in XII). Možnost, ki jo lahko starš študent prav tako lahko izkoristi, je pravica do
podaljšanja za eno leto bivanja v študentskem domu zaradi starševstva (svetovalnica.com,
2009).
Študentska družina lahko zaprosi tudi za bivanje pri zasebniku s subvencijo. Za pridobitev
pravice do subvencije je postopek enak, kot postopek za pridobitev pravice do bivanja v
študentskih domovih. Subvencija se dodeli za največ 10 mesecev v študijskem letu (od
podpisa pogodbe do 31. julija) (svetovalnica.com, 2009). Zasebnika, pri katerem bo
družina bivala, si mora le-ta poiskati sama. Dva meseca med poletjem pa mora
študentska družina plačevati polno ceno oz poiskati novo stanovanjsko rešitev.
Študentskih družinskih apartmajev/sob ni dovolj in iz obljub politikov, da se bodo zgradili,
se do današnjih dni ni izcimilo še nič. Torej mora večina študentskih družin iskati rešitev
pri zasebnikih. Vendar se dogaja, da zasebniki ne želijo „uradnih“ podnajemnikov, laže jim
je oddajati stanovanje „na črno“. Tako študentske družine niso upravičene do dodatne
subvencije.
Velik problem je tudi, ko je eden izmed staršev študent, drugi pa ne. V tem primeru samo
študent starš skupaj z otrokom pridobi pravico do stanovanja v študentskem domu, drugi
starš pa mora stanovati drugje.

3.4 DODATNO ŠTUDIJSKO LETO
Dodatno študijsko leto narekuje Zakon o visokem šolstvu, ki v svojem 70. členu
opredeljuje, da imajo matere študentke, ki rodijo v času študija, pravico do podaljšanja
študentskega statusa za eno leto za vsakega otroka (70. člen ZVis).
V tem členu zakon daje ugodnost izključno materam študentkam, kar popolnoma
izključuje očete študente, ki pa možnosti podaljšanja nimajo.
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3.5 STATUS V MIROVANJU in ODOBREN TRETJI VPIS
Statut univerze v Ljubljani dovoljuje mirovanje statusa študenta v času materinstva,
očetovstva ali bolniške odsotnosti, daljše od enega leta (240. člen statut UL).
Poslovnik komisije za prošnje in vprašanja Univerze v Ljubljani piše, da se lahko dovoli
tretji vpis kandidatom, ki dokažejo, da v prvem ali ponavljajočem letniku istega ali
drugega študijskega programa, niso mogli izpolnjevati študijskih obveznosti zaradi
materinstva (poslovnik komisije za prošnje in vprašanja UL, 29.01.2010)
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4 PRAVICE IZ NASLOVA NEZAPOSLENOSTI
Dekle, ki postane mati študentka, ne sodi samo med študentke, ampak tudi med
nezaposlene osebe. Zato so pod tem naslovom obrazložene vse pravice iz naslova
nezaposlenosti, ki ji pripadajo.

4.1 STARŠEVSKI DODATEK
Starševski dodatek je denarna pomoč enemu od staršev, kadar po rojstvu otroka le-ti niso
upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (to so lahko brezposelne osebe, osebe s dijaškim ali študentskim statusom)
(družinski prejemki, 2007, str.10).
V prvih 77 dneh je do dodatka upravičena mati, če je državljanka Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem v državi in je tudi otrok državljan Slovenije (družinski prejemki,
2007, str.10). Oče ali druga oseba lahko uveljavlja pravico do starševskega dodatka v
prvih 77 dneh v primeru:
⇒ Če mati umre
⇒ Če mati zapusti otroka
⇒ Če mati ni sposobna za samostojno življenje in delo
⇒ Če se mati zaposli ali začne opravljati samostojno ali kmetijsko dejavnost
(CSD-lj-šiška, 2009)
Po tem času lahko pravico uveljavlja katerakoli oseba, ki skrbi za otroka. Uveljavlja jo pri
centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču
(družinski prejemki, 2007, str.10).
Mati lahko uveljavlja starševski dodatek 30 dni pred predvidenim datumom poroda in
najkasneje 30 dni po porodu (sicer za tisti mesec izgubi pravico do nadomestila in se
pravica začne izplačevati s prvim v naslednjem mesecu). Oče mora uveljavljati pravico v
30-ih dneh od nastanka dogodka, ki je razlog za pridobitev pravice (sicer za tisti mesec
izgubi pravico do nadomestila in se pravica začne izplačevati s prvim v naslednjem
mesecu) (družinski prejemki, 2007, str.10). Starševski dodatek lahko koristita tudi oba
starša (ali skrbnik, ki dejansko skrbi za otroka) od 78 dne dalje, vendar se morata pisno
dogovoriti, kdaj kateri od njiju koristi dodatek (CSD-lj-šiška, 2009).
Pravica do starševskega dodatka se v polnem obsegu izplačuje 356 dni od rojstva otroka.
Če pa se pravica uveljavi kasneje kot 30 dni po rojstvu otroka, pa se starševski dodatek
izplačuje do dopolnjenega 1 leta otroka (MDDZS,2010).
Prav tako je oseba, ki uveljavlja starševski dodatek, prijavljena v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
Starševski dodatek znaša od 1. julija 2010 dalje 195,56 evrov. Znesek se usklajuje dvakrat
letno z indeksom rasti cen življenjskih stroškov (MDDZS,2010).
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4.2 LETO POKOJNINSKE DOBE
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 189. členu je država dolžna
plačevati prispevek za obvezno pokojninsko zavarovanje od zneska minimalne plače za
enega od staršev, ki skrbi za novorojenega otroka v prvem letu njegovega življenja, če ta
roditelj ni obvezno pokojninsko zavarovan po drugi pravni osnovi oz. prejema starševski
dodatek (189. člen ZPIZ-1).

4.3 DENARNA SOCIALNA POMOČ
Z denarno socialno pomočjo se upravičencem zagotavljajo sredstva za zagotavljanje
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki še omogoča preživetje. Po Zakonu o socialnem
varstvu se šteje, da je preživetje omogočeno, če so zagotovljeni dohodki v višini
minimalnega dohodka (po plačilu davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost)
(MDDZS,2009).
Od 1.8.2010 minimalni dohodek znaša 229,52 € (za samostojno osebo) (MDDZS, 2010).
Osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč so tiste, ki dohodkov sploh nimajo in tako
prejmejo navedeni znesek v celoti, ali pa razliko v višini med lastnimi dohodki in cenzusom
denarne socialne pomoči. Poleg tega se denarne socialne pomoči ne dodeli samski
osebi/družini, ki ima premoženje, ki presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega
dohodka (MDDZS,2009) (glede na trenutni minimalni dohodek bi bil ta znesek 13.771,2
€). Pomembno je tudi, ali je oseba sama aktivna pri reševanju svojega problema, saj je
denarna socialna pomoč zadnja v sistemu vseh pravic za preživetje.
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana je v razmerju do
osnovnega zneska minimalnega dohodka določena po naslednjih merilih:
• prva odrasla samska oseba v družini: 1
• vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7
• otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega
šolanja: 0,3 (CSD-lj-šiška, 2009).
Tabela 1: Višine minimalne socialne pomoči od 1.1.2010

Samohranilka/ec in otroci s preživnino nad 66,51 EUR
Zakonca:
Enoroditeljska družina in 1 otrok:
Enoroditeljska družina in 2 otroka:
Enoroditeljska družina in 3 otroci:
Enoroditeljska družina in 4 otroci:
3 - članska družina:
4 - članska družina:
5 - članska družina:
6 - članska družina:
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298,38 EUR
390,18 EUR
367,24 EUR
436,10 EUR
504,94EUR
573,82 EUR
459,04 EUR
527,90 EUR
596,76 EUR
665,62 EUR

7 - članska družina:
8 - članska družina:

734,48 EUR
7803,34 EUR
VIR: CSD-lj-šiška, 2010

Otroke so, do 26. leta ali do konca šolanja (dokler imajo status študenta), dolžni skladno z
zakonom preživljati starši. Študentje, ki pa ne dobivajo podpore od svojih staršev, si
morajo najprej urediti preživnino s strani le-teh, šele nato lahko zaprosijo za denarno
socialno pomoč.
V lastni dohodek se štejejo: dediščine, darila, dohodki, prejemki, ki so viri dohodnine ter
vsi drugi dohodki in prejemki, čeprav niso obdavčljivi, in sicer v obdobju treh mesecev
pred mesecem vložitve vloge, tudi preživnina (CSD-lj-šiška,2009).
Denarna socialna pomoč se izplačuje enkrat mesečno, prvič pa se dodeli največ za tri
mesece. Po izteku te dobe je treba zanjo ponovno zaprositi, če se okoliščine niso
spremenile. Ponovno se lahko dodeli za največ šest mesecev (CSD-lj-šiška,2009).

4.4 VRTEC
Od septembra 2008 dalje velja sprememba Zakona o vrtcih, in sicer, kadar je v vrtec
vključen več kakor en otrok iz družine, starši za starejšega otroka plačujejo za en razred
nižjo ceno, za mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Določa tudi, da za otroka, ki je
vključen v program vrtca in je dopolnil starost treh let, starši plačajo samo 50 % plačila
za vrtec (32. člen ZVrt).
Zakon o vrtcih iz leta 2005 pa določa, da so vsi starši, ki prejemajo denarno socialno
pomoč, plačila vrtca oproščeni (32. člen ZVrt-UPB2).
Z letom 2011 se uveljavljata dva nova zakona - Zakon o socialno varstvenih prejemkih in
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bosta uvedla brezplačne vrtce tudi za
prvega otroka, če prejemki staršev spadajo v prvi razred na vrednostni lestvici, vendar
kljub temu ne dobivata denarne socialne pomoči.

4.5 PREŽIVNINA
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da so straši dolžni preživljati svoje
otroke do polnoletnosti, če pa se redno šolajo, do dopolnjenega 26. leta. To pomeni, da
morajo zagotavljati življenjske razmere, potrebne za otrokov telesni in duševni razvoj.
Prav tako pa so straši dolžni preživljati otroka, ki živi v zunajzakonski ali zakonski
skupnosti, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner (123. člen ZZZDR).
Tako morajo preživljati tudi mater študentko, če je partner ne želi ali noče preživljati
(postane mati samohranilka).
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4.5.1 Preživnina s strani partnerja:
V primeru, ko pride do razhoda med materjo študentko in njenim partnerjem, je partner
dolžan poskrbeti za otroka. Za mladoletnega otroka o višini preživnine odločajo sodišča.
Lahko odločajo na podlagi sklepa (mati študentka in partner se sporazumeta o višini
preživnine) ali na podlagi tožbe. Višina preživnine mora biti primerna, da lahko otroku
zagotavlja uspešen telesni in duševni razvoj.

4.5.2 Preživnina s strani staršev:
Otrok, ki je starejši od 18 let in se redno oz. izredno šola, lahko sklene sporazum o
preživnini s svojimi starši pri notarju. Vendar mora v primeru, da se glede zneska
preživnine ne morejo sporazumeti in nastane spor, otrok pri pristojnem okrožnem sodišču
vložiti tožbo za preživnino. V primeru matere študentke pa je malo drugače. Mater
študentko so starši dolžni preživljati (do njenega 26. leta) samo v primeru, če je ne more
preživljati zakonec ali zunajzakonski partner ali če ga ni. To pomeni, da mora mati
študentka za osamosvojitev zahtevati preživnino od staršev (zase) in od svojega bivšega
partnerja (za svojega otroka).
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5 PRAVICE IZ NASLOVA STARŠEVSTVA
Tukaj so obrazložene in prikazane pravice iz naslova starševstva, saj je mati študentka
poleg študentke in nezaposlene osebe tudi mati.

5.1 POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni prejemek, ki je namenjen nakupu opreme za
novorojenčka. Starši lahko izberejo denarni prejemek ali zavitek. Na voljo so tri vrste
zavitkov - A, B in E. A in B sta že vnaprej določena, zavitek E pa si lahko starši sami
naročijo preko svetovnega spleta (MDDSZ, 2009).
Pravico do pomoči ima vsak otrok, katerega ali mati ali oče ali skrbnik ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Uveljaviti jo je mogoče 60 dni pred rojstvom oziroma 60
dni po rojstvu otroka (MDDSZ, 2009).
Višina pomoči ob rojstvu otroka se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti življenjskih
potrebščin in za leto 2010 znaša 279,42 € (CSD-lj-šiška, 2010). Ko je pravica do pomoči
ob rojstvu otroka priznana, izda center za socialno delo upravičencu nalog za izdajo
zavitka za opremo novorojenca, na podlagi katerega izroči izbrani izvajalec po preteku 14
dni od prejema naloga upravičencu izbrani zavitek.

5.2 OTROŠKI DODATEK
Otroški dodatek je dodatek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar dohodek
na družinskega člana ne presega 99 % povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem
letu. V primeru uveljavljanja otroškega dodatka v januarju, februarju ali marcu se
upošteva dohodek predpreteklega leta (CSD-lj-šiška, 2009).
Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma varuh otroka s prijavljenim
prebivališčem v Republiki Sloveniji. Do otroškega dodatka je upravičen tudi otrok, ki je
starejši od 18 let in je brez staršev ali z njimi ne živi v skupnem gospodinjstvu, če tako na
podlagi okoliščin odloči center za socialno delo (CSD-lj-šiška, 2009).
Pravica do otroškega dodatka se izda za dobo enega leta. Novo vlogo je potrebno vložiti v
mesecu, v katerem se izteče pravica do dodatka (CSD-lj-šiška, 2009).
Pravico je potrebno uveljaviti v 90 dneh od otrokovega rojstva v občini otrokovega
stalnega prebivališča. Tako se pravica izplačuje od otrokovega rojstva, drugače pa od
prvega dneva v naslednjem mesecu od vložitve vloge na center (CSD-lj-šiška, 2009).
Otroški dodatek spada med prihodke, ki jih ni potrebno navesti v dohodnini (poleg pomoči
ob rojstvu otroka, dodatka za nego otroka, dodatka za veliko družino, dodatka za pomoč
in postrežbo, varstvenega dodatka,...) (CSD-lj-šiška, 2009).
Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do dopolnjenega 18. leta starosti,
starejša oseba pa, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta,
vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba
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po tej starosti, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če oseba zaradi
daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v
predpisanem roku. Status otroka se podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh
razlogov podaljšalo (CSD-lj-šiška, 2009).
Mati študentka tako lahko na podlagi 70. člena Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih prejema otroške dodatke zase in za svojega otroka. Otroški dodatek
zanjo lahko prejemajo tudi njeni starši (ker ima še vedno študentski status) (70. člen
ZSDP).
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–december 2009 je znašala 1.438,96
EVR (statistični urad RS, 2010).
Tabela 2: Lestvica (od 01.05.2010 dalje)

Dohodek na družinskega člana v znesku oziroma
odstotku povprečne plače RS
0,00 € - 215,84 €
do 15 %
215,84 € - 359,74 €
nad 15 % do 25 %
359,74 € - 431,69 €
nad 25 % do 30 %
431,69 € - 503,64 €
nad 30 % do 35 %
503,64 € - 647,53 €
nad 35 % do 45 %
647,53 € - 791,43 €
nad 45 % do 55 %
791,43 € - 1.079,22 €
nad 55 % do 75 %
1.079,22 € - 1.424,57 €
nad 75 % do 99 %

Znesek otroškega dodatka za
posameznega otroka
3. in
naslednji
1. otrok
2. otrok
otrok
114,31 €
125,73 €
137,18 €
97,73 €
108,04 €
118,28 €
74,48 €
83,25 €
91,98 €
58,75 €
67,03 €
75,47 €
48,04 €
56,06 €
64,03 €
30,44 €
38,10 €
45,71 €
22,83 €
30,44 €
38,10 €
19,88 €
27,50 €
35,11 €

Vir: CSD-lj-šiška, 2010

Izjemoma se lahko poveča višina otroškega dodatka za 10 odstotkov za enostarševske
družine (skupnost enega starša in otrok) in za 20 odstotkov za tiste otroke, ki niso
vključeni v predšolsko vzgojo v skladu z predpisi, ki urejajo vrtce (CSD-lj-šiška, 2009).
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5.3 DODATEK ZA OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO IN VARSTVO
Ta pomoč je namenjena kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi
varstva in nege otroka, ki je hudo bolan, telesno prizadet, ali z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju. Dodatek ureja center za socialno delo v kraju stalnega prebivališča
matere. Dodatek se lahko prejema, dokler traja varstvo ali nega otroka in najdalj do
otrokovega 18. leta starosti. Od 1.7.2010 znaša dodatek za nego otroka 100,57 evrov, za
otroke s težko motnjo v duševnem razvoju pa 201,21 evrov (CSD-lj-šiška, 2009).

13

DENARNA
POMOČ
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

KRAJ
AJDOVŠČINA
APAČE
BELTINCI

BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BLED

BLOKE

BOHINJ
BOROVNICA

BOVEC
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ZNESEK ENKRATNE DENARNE POMOČI
400,00 €
200,00 €
150,00 €
130,00 € za prvega, 145,00 € za drugega, 170,00 €
za tretjega
200,00 €
375,56 € ali bon 417,29 €
125,00 € za prvega in za vsakega nadaljnjega 45,00
€ več
Prvorojenec prejme 300 €, drugi otrok v družini 20
% več, tretji pa 40 % več
380,18 €
10 % povprečne mesečne bruto plače na
zaposlenega v RS za preteklo leto

Tabela 3: Pomoč posameznih občin v letu 2009

6 mesecev
6 mesecev
do konca marca za prejšnje
leto

6 mesecev

6 mesecev
6 mesecev
9 mesecev

DO KATERE STAROSTI
OTROKA LAHKO VLOŽITE
VLOGO
6 mesecev
6 mesecev
6 mesecev

Denarna pomoč občin ni obvezen denarni prejemek in občine se same odločijo ali ponujajo pomoč in v kakšni obliki. Večina občin v Sloveniji
pa se je vseeno odločila, da bo pomagala staršem ob stroških z novorojenčkom. Vendar je razlika med občinami koliko in v kakšni obliki
nudijo pomoč.
Naredila sem seznam vseh občin v Sloveniji in poiskala podatke, ali dajejo pomoč ali ne ter v kakšni obliki in v kolikšnem času morajo starši
vložiti vlogo za pridobitev pomoči.

5.4 DENARNE POMOČI POSAMEZNIH OBČIN

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
NE

BRASLOVČE
BRDA

BREZOVICA

BREŽICE
CANKOVA

CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
CIRKULANE
ČRENŠOVCI
ČRNA NA KOROŠKEM
ČRNOMELJ
DESTRNIK

DIVAČA
DOBJE
DOBREPOLJE
DOBRNA
DOBROVA - POLHOV GRADEC
DOBROVNIK
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220 €- za prvega; 330 € za drugega; 440 € za
tretjega in nadaljnje
3 mesece
100,00 €
6 mesecev
250,00 €
6 mesecev
104,32 € za prvega, 125,19 € za drugega
6 mesecev
250,00 €
6 mesecev
Ob rojstvu

126,00 €
6 mesecev
333,83 €
6 mesecev
200,00 € za prvega otroka in vsakega naslednjega
še 50,00 € več
6 mesecev
do konca marca za prejšnje
200,00 €
leto
150,00 € vrednostni bon
6 mesecev
104,00 € za prvega;125,00 € za drugega; 167,00 €
za nadaljnje
4 mesece
240,00 €
6 mesecev
125,00 €
9 mesecev
180,00 €
6 mesecev
200,00 €
3 mesece
150,00 €
6 mesecev
100,00 €
6 mesecev
224,00 €
6 mesecev

NE
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA

DOL PRI LJUBLJANI
DOLENJSKE TOPLICE
DOMŽALE

DORNAVA
DRAVOGRAD
DUPLEK
GORENJA VAS - POLJANE

GORIŠNICA
GORJE
GORNJA RADGONA
GORNJI GRAD
GORNJI PETROVCI
GRAD
GROSUPLJE
HAJDINA
HOČE - SLIVNICA
HODOŠ
HORJUL
HRASTNIK
HRPELJE KOZINA
IDRIJA
IG
ILIRSKA BISTRICA
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€
€
€
€
€ za prvega, 200,00 € za drugega
€
€
€
€

280,00 €

200,00
150,00
167,00
125,00
150,00
275,00
100,00
340,00
125,00

200,00 €

100,00 € za prvega,120,00 € za drugega,150,00 €
za tretjega
210,00 €
105,00 €
208,64 €
80,00 € za prvega, 100,00 € za drugega in 200,00 €
za tretjega
375,56 € ali bon 417,29€

100,00 €

mesecev
mesecev
mesecev
mesecev

mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
4 mesece

6
6
6
6
6
7
6
6
6
6
6

6 mesecev
6 mesecev

6
3
6
6

6 mesecev

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

IVANČNA GORICA
IZOLA
JESENICE
JEZERSKO
JURŠINCI
KAMNIK
KANAL

KIDRIČEVO
KOBARID
KOBILJE
KOČEVJE

KOMEN
KOMENDA
KOPER
KOSTANJEVICA NA KRKI
KOSTEL
KOZJE
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
KUNGOTA
KUZMA
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300,00 €
500,00 €
200,00 €
500,00 €
100,00 €
180,00 €
333,83 €
150 € prvi otrok; 200 € drugi otrok, 300 € tretji in
vsak nadaljnji
200,00 €
200,00 €
200,00 €
208,65 €- prvi otrok; 312,97 € drugi otrok; 417,29 €
tretji otrok in vsak nadaljnji
208,65 €
200,00 €
200,00 €
417,29 €
200,00 €
110,00 €
259,38 €
150,00 €
100,00 €
62,59 €
150,00 € za prvega , 200,00 € za drugega

mesecev
mesece
mesece
mesecev

mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
6 mesecev
1 leto
4 mesece
6 mesecev
1 mesecev
6 mesecev
6 mesecev
6 mesecev
v letu rojstva
6 mesecev
občina pridobi podatke
6 mesecev

6
6
6
6

6 mesecev
45 dni

6
4
3
6

DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
NE
DA

LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA

LJUBNO
LJUTOMER
LOG - DRAGOMER
LOGATEC
LOŠKA DOLINA
LOŠKI POTOK
LOVRENC NA POHORJU
LUČE
LUKOVICA

MAJŠPERK

MAKOLE
MARIBOR
MARKOVCI
MEDVODE
MENGEŠ
METLIKA

MEŽICA

4
6
6
6
6

mesece
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev

6 mesecev
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120,00 €- za prvega;150,00 € za drugega; 210,00 €
za tretjega
6 mesecev

181,00 €
160,00 €

6 mesecev

262,89 €
380,00 €
130,00 € za prvega;180,00 € za drugega; 200,00 €
za vse naslednje
100,00 €
209,92 €
100,00 €
210,00 €
200,00 €
80,00 € (ob materinskem dnevu)
130,00 €
270,00 €
100,00 € za prvega, 150,00 € za drugega, 200,00 €
za tretjega
200,00 € za prvega otroka in vsakega naslednjega
300,00 €
105,00 €

6 mesecev
4 mesece
6 mesecev
3 mesece
4 mesece
6 mesecev
občina pridobi podatke
6 mesecev
6 mesecev

6 mesecev
6 mesecev

100,00 €
150,00 €

DA
DA
NE
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

MIREN - KOSTANJEVICA
MIRNA PEČ
MISLINJA
MOKRONOG - TREBELNO
MORAVČE
MORAVSKE TOPLICE
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
MUTA
NAKLO
NAZARJE
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ODRANCI
OPLOTNICA
ORMOŽ
OSILNICA
PESNICA
PIRAN
PIVKA
PODČETRTEK
PODLEHNIK

PODVELKA
POLJČANE
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100,00 €
6 mesecev
208,65 €
6 mesecev
100,00 € za prvega; 150,00 € za drugega
4 mesece
500,00 €
3 mesece
125,00 €
6 mesecev
250,00 €
6 mesecev
230,00 €
2 meseca
200,00 €
6 mesecev
150,00 €
v letu rojstva
150,00 € za prvega, 200,00 € za drugega, 250,00 €
za tretjega
v letu rojstva
200 € za prvega; 300 € za vsakega nadaljnjega
6 mesecev

453,60 €

6 mesecev

6 mesecev
4 mesece
6 mesecev
6 mesecev
do 1.4. za preteklo leto

115,00
125,00
259,27
200,00
250,00

€
€
€
€
€

6 mesecev
3 mesece

120,00 €
165,00 €

100,00 €
3 mesece
210,00 za prvega, 315,00 za drugega, 420,00 za
tretjega
6 mesecev

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

POLZELA

POSTOJNA
PREBOLD
PREDDVOR

PREVALJE
PTUJ

PUCONCI

RAČE - FRAM

RADEČE
RADENCI
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RAZKRIŽJE
REČICA OB SAVINJI
RENČE - VOGRSKO
RIBNICA
RIBNICA NA POHORJU
ROGAŠKA SLATINA
ROGAŠOVCI
ROGATEC
RUŠE

6 mesecev
6 mesecev
4 mesece
4 mesece
4 mesece
6 mesecev
6 mesecev
občina pridobi podatke

125,00 €
500,00 €
208,00 €
208,65 €
125,00 €
100,00 €
200,00 €
65,00 €
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6
6
6
6
6

mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev

6 mesecev

3 mesece

6 mesecev
6 mesecev

6 mesecev
6 mesecev
6 mesecev

6 mesecev

100,00 €
150,00 € za prvega in drugega; 210,00 € za
tretjega in nadaljnje
150,00 € bon
100,00 €
120,00 €- za prvega otroka; 150,00 € za drugega;
210,00 € za tretjega in vsakega nadaljnjega
100,00 €
100,00 € za prvega; 150,00 € za drugega, 200,00 €
za tretjega
150,00 € za prvega in drugega; 300,00 € za
vsakega nadaljnjega
120,00 € za prvega; 150,00 € za drugega; 200,00 €
za tretjega in vsakega nadaljnjega
200,00 €
120,00 €
130,00 €
100,00 €

NE
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

SELNICA OB DRAVI
SEMIČ
SEVNICA

SEŽANA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
SODRAŽICA
SOLČAVA

SREDIŠČE OB DRAVI
STARŠE
STRAŽA
SVETA ANA
SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
SVETI JURIJ

SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH
SVETI TOMAŽ
ŠALOVCI
ŠEMPETER - VRTOJBA
ŠENČUR
ŠENTILJ
ŠENTJERNEJ
ŠENTJUR
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200,00 € za prvega, 250,00 € za drugega in 300,00
€ za tretjega
6 mesecev
200,00 €
4 mesece
200,00 €
6 mesecev
417,29 €
6 mesecev
200,00 €
9 mesecev
100,00 €
4 mesece
160,00 €
6 mesecev
150,00 €
3 mesece

200,00 €
6 mesecev
126,00 €
občina pridobi podatke
150,00 € za prvega; 210,00 € za drugega
6 mesecev
250,00 €
6 mesecev
300,00 € za prvega, 400,00 € za drugega, 500,00 €
za tretjega
6 mesecev
140,00 € (ob občinskem prazniku)
občina pridobi podatke
200,00 €
6 mesecev
130,00 €
6 mesecev
150,00 €
6 mesecev
125,00 €
6 mesecev

200,00 €
6 mesecev
210,00 €
6 mesecev
210,00 € za prvega; 315,00 € za drugega; 410,00 €
za tretjega in vsakega nadaljnjega
4 mesece

DA
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
DA

ŠENTRUPERT
ŠKOCJAN
ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARTNO PRI LITIJI
ŠOŠTANJ

ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE

TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LAŠČE
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE

6 mesecev
6 mesecev

€
€
€
€
€
€

260,00 €
130,00 €

208,65
200,00
500,00
100,00
150,00
500,00
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mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev
mesecev

6 mesecev
6 mesecev

6
6
6
6
6
6

156,00 € prvi otrok; 208,00 € drugi otrok; 312,00 €
tretji ali vsak nadaljnji
3 mesece

200,00 €

233,00 €
6 mesecev
100,00 €
6 mesecev
100,00 € za prvega, 150,00 € za drugega, 200,00 €
za tretjega
6 mesecev
200,00 € za prvega otroka in 300,00 € za drugega
do 15. aprila za prejšnje leto

mesecev
leto
mesecev
mesece

6
1
6
3

200,00
150,00
200,00
200,00

€
€
€
€

3 mesece

160,00 €

DA
NE
DA
DA
NE
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA

VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRČ

ZREČE

ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI

ŽIROVNICA

ŽUŽEMBERK

6 mesecev
6 mesecev

6 mesecev

Vir:LASTEN

300,00 € za prvega in drugega in 500,00 € za vse
nadaljnje
6 mesecev
160,00 € za prvega; 200,00 € za drugega; 250,00 €
za vsakega naslednjega
3 mesece

200,00 €

100,00 € za prvega; 150,00 € za drugega, 200,00 €
za tretjega
6 mesecev
190,00 € prvi otrok, 230,00 € za drugega in
vsakega naslednjega
6 mesecev

210,00 €
292,00 €

200,00 €
1 leto
140,00 €
4 mesece
132,00 € za prvega, 221,00 € za drugega, 309,00 €
za tretjega
6 mesecev
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V zgornji tabeli lahko vidimo, da se je večina občin odločila, da bodo pomagale staršem ob rojstvu njihovega otroka. Samo 28 občin tega
transferja trenutno še ne daje, vendar jih ima večina namen, da bodo to v kratkem spremenili. Povprečje zneskov za prvega otroka, ki jih
občine podarjajo, je 162,04 evra. Največji znesek znaša 500,00 evrov in ga podarjajo v občinah: Velike Lašče, Turnišče, Renče, Vogrsko,
Jezersko, Osilnica in Izola. Najnižji znesek je 62,59 evra in ga podarja občina Kungota. Občine, ki prav tako podarjajo zneske pod 100 evrov
pa so: Ruše, Lovrenc na Pohorju in Gorišnica. V povprečju imajo starši 6 mesecev časa, da se pozanimajo in pridobijo vlogo za uveljavljanje
denarne pomoči občine, v kateri imajo stalno prebivališče. Sicer ima večina občin delujočo internetno spletno stran, kjer se je možno
pozanimati ali pa celi dobiti obrazce za vlogo, vendar se zgodi, da so strežniki preobremenjeni ali pa je stran tako nepregledna, da uporabnik

DA
DA

VODICE
VOJNIK
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ne najde obrazcev. Zato je najbolje, da se še vedno pokliče po telefonu, ker se le tako dobi popolne in pravilne informacije, ki se jih
potrebuje. Vlaganje vlog pa je še vedno mogoče samo osebno, možnosti elektronske vloge namreč ni.
Slovenija bi potrebovala enotnost na tem področju, saj je trenutno na strani uporabnikov velika zmeda. Starši ne vedo katera občina podarja
koliko denarja in zato prihaja do napačnih informacij ali pa jim je ta informacija celo zamolčana. Republika Slovenija bi morala to zakonsko
urediti in določiti kakšen razpon denarja bi občine lahko podarile. Menim, da bi morala obstajati tudi možnost, da se občine ne odločijo za
Pomoč ob rojstvu otroka. Vendar bi se moral narediti seznam (podoben zgornjemu) in ga objaviti na stani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, saj bi tako uredili zmedo na strani uporabnikov. Na seznamu bi bilo priporočljivo tudi dodati povezavo do občin in njihovih
vlog za Pomoč ob rojstvu otroka.

6 NOVA PREDLOGA ZAKONA
Vlada je predvidela reformo socialnih transferjev. Njen cilj ni znižanje le-teh, temveč
povečanje učinkovitosti in pravičnosti. V pripravi sta dva nova zakona: Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih. Zakon o
socialno varstvenih prejemkih je bil sprejet julija 2010 in pride v uporabo 1.6.2011,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa naj bi bil sprejet v letu 2010 in prišel v
uporabo z istim datumom.
Namen novih zakonov je preprečitev zlorab ter odprava napak, ki so se odkrile ob uporabi
starejših zakonov - Zakon o štipendijah, Zakon o socialnem varstvu in Zakona o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Najpogostejši kršitelji prejšnjih zakonov so bili podjetniki, ki so si nakazovali minimalno
plačo ter navidezni samohranilci. Podjetniki so si z nakazilom minimalne plače zniževali
cene vrtcev tudi za več razredov. Navidezni samohranilci so pa matere ali očetje, ki so se
ločili samo na papirju, da so si pridobili višje otroške dodatke in nižje cene vrtcev.
Tabela 4: Primer prihrankov

1. par: en starš ima povprečno plačo,
drugi pa minimalno
plača 1
plača 1

2. par: en starš ima minimalno plačo,
drugi pa je navidezno ločen
562,00
plača 1
€
preživnina
80,00 €
otroški dodatki za dva 224,00
otroka
€
vrtec- 1. plačilni razred
44,00 €

562,00 €
967,00 €

otroški dodatki za dva otroka 103,00 €
vrtec- 3. plačilni razred
131,00 €
razlika med paroma

209,00 €

letno

2.508,00 €

Vir: LASTEN

Zgornja tabela prikazuje, kako in koliko lahko dva starša nelegalno povečata svoje otroške
dodatke in zmanjšata ceno za plačilo vrtca. V prvi tabeli je prikazan par, ki stanuje skupaj.
En partner ima povprečno slovensko plačo, ki znaša 967 evra in drugi minimalno plačo
562 evra. Tako bosta plačevala za vrtec 131 evrov, otroški dodatki pa bodo znašali 103
evre. V primeru navidezne ločitve tega para pa se povečajo otroški dodatki za 121 evro in
znašajo 224 evrov. Plačilo vrtca pa se zniža na 44 evrov. Letno tako en par prihrani preko
dva tisoč evrov.
To je zavajanje in je kaznivo z globo. Na žalost pa v Republiki Sloveniji ni dovolj
inšpektorjev, da bi se takšno zavajanje odkrilo in kaznovalo. Centri za socialno delo
preverjajo in poizkušajo ugotoviti in kaznovati tiste, ki to počnejo, vendar je brez
preverjanja na domu samem vse skupaj težko, če že ne nemogoče.
Temu pa naj bi novi zakon naredil konec. Ko bo zakon sprejet, bo vsak otrok neporočenih
staršev, rojen v dvostarševsko družino. V primeru, da temu ne bo tako, se bo moralo
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dokazati s strani staršev, da so enostarševska družina. Dokazovalo pa se bo s pričami, z
obiski delavcev centrov za socialno delo na domu, pregledom financ,... V primeru kršitve
pravice bodo višje kazni, prav tako pa bo potrebo vrniti prekoračena izplačila.

6.1 ZAKON O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
V maju 2010 je imela Slovenija 54.187 prejemnikov socialne pomoči, kar je, glede na maj
2009, ko je bilo 41.802 prejemnikov pomoči, 20 % povečanje (statistični urad RS, 2010).
Glede na to, da se število prejemnikov pomoči naglo dviga, višina pa ne upada, se je
masa sredstev povečala za 3,5 milijona evrov (statistični urad RS, 2010).
Zakon o socialno varstvenih prejemkih je vsebinski zakon, ki na novo določa višino
minimalnega dohodka. Izboljšuje ureditev denarne socialne pomoči in varstvenega
dodatka. Uvaja tudi stimulacijo za delo oz. dodatek za aktivnost za posameznike, ki
aktivno iščejo zaposlitev.
Trenutni minimalni stroški odrasle osebe naj bi znašali 385,08 €, znesek za pridobitev
denarne socialne pomoči pa znaša 228 €. Zaradi stimulativnega razmerja so se
pripravljavci zakona odločili za določitev denarne socialne pomoči na 75 % minimalnega
stroška odrasle osebe. Tako se denarna socialna pomoč zviša iz 228 € na 288 €, kar je 62
€ več kot prej (za samsko osebo) (15.člen ZSVP).
Zakonodajalci so v tem zakonu poskrbeli tudi za starejše in nezaposljive. Varstveni
dodatek je namenjen prav tistim, ki so stari nad 65 let ali so trajno nezaposljivi ali pa so
se trajno znašli v slabšem socialnem položaju (51. člen ZSVP). Znašal naj bi 161,73 €.
Tako bi upravičenci dobili skupaj 450,54 €. Pomembno je tudi, da lahko posamezniki
zaprosijo za varstveni dodatek, tudi če ne prejemajo denarne socialne pomoči. Kar
pomeni, da vseeno dobijo denar in si tako izboljšajo socialni položaj.
Za zmanjševanje zlorab in izkoriščanja zakona pa se na novo uvaja zakonska domneva
obstoja zunajzakonske skupnosti, nova definicija posredno ugotovljenega dohodka in
uvedba novega načina upoštevanja premoženja. Povečale se bodo tudi sankcije. Vsak par,
ki ni poročen in se mu je rodil otrok, se šteje za zunajzakonsko skupnost, če ni razlogov,
ki bi govorili drugače (9. člen ZSVP). Prav tako bo oseba, ki bo plačevala več kot zasluži
(posredni dohodek), pregledana in sankcionirana (13. člen ZSVP).

6.2 ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je v prvi vrsti procesni zakon , ki sistemsko
ureja transferje. Poizkuša urediti področje socialnih transferjev, tako da bodo na voljo
tistim, ki jih potrebujejo in ne tistim, ki jih zlorabljajo. Trenutno so merila in pogoji za
uveljavljanje pravic različni, kar naredi sistem nepregleden in dopušča precejšnjo možnost
zlorab.
Predlog zakona pa uvaja t.i. »enotno vstopno točko« (35. člen ZUPJS). Tako naj bi
posamezniki oddali le eno vlogo za pridobitev katere koli od 11 zakonsko urejenih pravic
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do denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil na centru za socialno delo. S tem naj
bi bil bistveno poenostavljen postopek za uporabnika.
Tako bi z nekaterimi novostmi možnosti za zlorabe in izkoriščanje sistema zmanjšali. »To
pomeni, da ne bo več mogoče kalkulirati z ločevanjem, ne poročanjem ali ločenim
bivanjem z namenom, da bi posameznik lahko dobil višjo denarno pomoč,« meni minister
Svetlik (Times.si, 2010).
Na novo se tudi opredeli državno štipendijo in otroški dodatek. Otroci bodo tako samo do
18. leta upravičeni do prejemanja otroških dodatkov. Vsi tisti, ki pa bodo redno nadaljevali
šolanje in sedaj veljajo za otroke (do 26. leta), pa bodo lahko zaprosili za državno
štipendijo. Vsi mladi, ki bodo tako prejemali državno štipendijo in ki se bodo po 18. letu
starosti še šolali, bodo dobivali vključen tudi otroški dodatek. Tudi cenzus za dodelitev
štipendije bo višji kot do sedaj, in sicer 64 % neto povprečne plače, kar trenutno znese
594 evrov dohodka na družinskega člana (23. člen ZUJSP).
Sprememba, ki jo uvedel zakon, je tudi to, da se bo še znižala cena vrtcev za tiste, ki
spadajo v najnižji dohodkovni razred. Posamezniki v prvem dohodkovnem razredu bodo
plačila v vrtcu oproščeni (sedaj so oproščeni samo tisti, ki prejemajo denarno socialno
pomoč) (24. člen ZUJSP).

6.3 IZRAČUN PRIHODKOV ZA STARI IN NOVI ZAKON
Tabela 5: Primer pridobivanja socialnih transferjev po novem in starem zakonu

družina: odrasla z minimalno plačo,
2 otroka v šoli (osnovnošolec in dijak)
zdaj
denarna socialna pomoč
60,00 €
otroški dodatek
230,00 €
štipendija
80,00 €
skupaj prejemki
370,00 €

nova zakona
170,00 €
290,00 €
/
460,00 €

Vir: odmevi RTV Slovenija 3.7.2010

V zgornji tabeli je dober prikaz, koliko bodo osebe z majhnimi prihodki pridobile z novim
zakonom. Zdaj družina z dvema šoloobveznima otrokoma dobi skupaj 370 € pomoči, po
novem zakonu pa naj bi jo 460 €. Moramo tudi vedeti, da sta tukaj upoštevana dva
mladoletna otroka. V primeru, da eden izmed otrok postane polnoleten, se zmanjša
otroški dodatek za enega otroka. Takrat pa lahko polnoletni otrok zaprosi za državno
štipendijo, ki jo bo pri starših, zaposlenih za minimalno plačo, tudi dobil.
To je dobra plat tega zakona. Moramo pa vedeti, da v primeru, ko družina s svojimi
prihodki preseže cenzus za denarno socialno pomoč, ne dobi ničesar. Tako je sicer tudi
sedaj, vendar imamo sedaj še druge možnosti (štipendija, izredna denarna socialna
pomoč,..), novi zakon jih pa ne predvideva.
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Kritiki obeh zakonov v sprejemanju trdijo, da se zakona v tako kratkem času ne moreta
uveljaviti. Za delovanje obeh zakonov je potrebnih 44 povezanih baz podatkov iz vseh
javnih služb. Trenutno je pripravljenih 12 baz podatkov, vse ostalo naj bi pa delavci na
centrih za socialno delo pridobivali ročno. To bi pomenilo takšno povečanje obsega dela,
da se lahko zgodi kolaps sistema, pravijo na centrih.
Prav tako moramo vedeti, da zakonodajalci niso »zamašili« vseh lukenj v zakonu. Ena
izmed bolj motečih je »navidezni samohranilci«. To so starši, ki so ločeni zaradi povečanja
svojih socialnih prispevkov, vendar živijo skupaj. V novih zakonih ta problem rešijo tako,
da bo sedaj vsako samohranilstvo potrebno dokazovati s pričami, papirji,... Vendar se
luknja, ki so jo zgrešili, pojavi, ko bodoči starši ne uredijo priznanja očetovstva. Tako se
lepo izognejo preverjanju svojega stanja in mati je še vedno upravičena do vseh socialnih
prispevkov.
Minister Svetlik na odgovor kritikam pravi, da bodo tisti z malo denarja dobili več, tisti z
veliko/dovolj denarja pa manj ali nič (Times.si, 2010). Kako se pa se bosta nova zakona
obnesla v praksi, bomo videli sčasoma. Resnica pa je, da se bodo vedno našli taki, ki bodo
izkoriščali sistem. In vedno se bodo našli taki, ki bodo dobili premalo denarja iz sistema.
Vprašanje pa je, ali bodo bolj iznajdljivi tisti, ki zakonodajo pišejo in jo izvajajo ali pa tisti,
ki iščejo luknje.
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Grafikon 2: Pravice mater študentk po starih zakonih

Vir: LASTEN
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Grafikon 3: Pravice mater študentk po novih zakonih

vir: LASTEN

V zgornjih tabelah lahko vidimo uveljavljanje socialnih pravic za mater študentko po starih
in novih zakonih. Vsaka mati študentka se mora sama odločiti, katere pravice bo
uveljavljala in kdaj. Pravice, ki prinašajo največ denarja so: starševski dodatek, preživnina
(za samohranilke/ce), denarna socialna pomoč, državna štipendija in otroški dodatek.
Starševski dodatek je pravica, ki je neodtujljiva vsem materam, ki ne dobivajo
starševskega nadomestila iz drugih virov. Tukaj skoraj ni zlorab. Status samohranilke/ca
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pa je velikokrat zlorabljen, saj veliko izvenzakonskih parov trdi, da ne živijo skupaj in s
tem povečuje višino socialnih transferjev. Tu novi zakon zagotavlja boljši nadzor pri
pridobivanju statusa samohranilke/ca in s tem tudi samo preživnino. Prav tako nova
zakona drugače urejata pridobivanje otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in
državne štipendije. To lahko vidimo na drugem grafu, kjer se dobro vidi, da se ne more
zaprositi za državno štipendijo ali denarno socialno pomoč, če se ne zaprosi za otroški
dodatek. Pri prvem grafu pa vidimo, da vrstni red ni določen, kar pomeni, da je lahko
uporabnik najprej zaprosil za denarno socialno pomoč in jo dobil, vendar je ne bi mogel,
če bi prej zaprosil za otroški dodatek.
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7 CENTER ZA SOCIALNO DELO
Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti
socialnega varstva na določenem območju.
V 50. letih prejšnjega stoletja so socialnovarstvene storitve opravljale neprofesionalne
delavke, saj je bila Višja šola za socialno delo ustanovljena šele 1958. Storitve so se
opravljale v okviru socialno zdravstvene službe, znotraj katere se je opravljalo tudi
preventivno zdravstveno varstvo ter varstvo borcev. Zaradi vse večje zahtevnosti
socialnega dela pa se je krepila profesionalna služba s socialnimi delavci. Delo je bilo
večinoma terensko in strokovno zahtevno, saj so delavci pokrivali več področij in niso bili
specializirani.
Večje občine v Sloveniji so že v 60-ih letih prejšnjega stoletja ustanavljale samostojne
zavode za socialno delo (Ljubljana, Maribor, Kranj,...), ki so se imenovali Zavod ali Center
za socialno delo.
Koncem 70. let prejšnjega stoletja so bila na področju varstva otrok in mladine
prizadevanja namenjena predvsem ustanavljanju splošnih vzgojnovarstvenih in specialnih
ustanov, razvijanju preventivnih oblik socialnega varstva (igrišča, dnevno in tedensko
varstvo) ter organiziranju posebnega otroškega in mladinskega varstva z rejništvom, s
posvojitvami, s skrbništvom ter vzgojnimi zavodi.
Skupnost centrov za socialno delo je bila ustanovljena na podlagi 52. člena Zakona o
zavodih leta 1996. V Sloveniji je danes 62 centrov za socialno delo.
Strokovne delavce, ki so zaposleni na centrih za socialno delo ob zakonodaji zavezuje tudi
kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

7.1 KODEKS ETIČNIH NAČEL
Kodeks etičnih načel je sprejela Skupščina Socialne zbornice Slovenije dne 12.2.2002 in
narekuje delovanje ter načela, ki se jih držijo strokovni sodelavci na področju sociale.
⇒ Etičnost- osnova dobrega
Zaposleni na področju socialnega varstva morajo svoje delo razmejiti od političnih,
verskih, ideoloških, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi utegnili ovirati
njihovo človeško in strokovno presojo ter delovati v dobro uporabnika.
⇒ Spoštovanje človekovih pravic in svoboščin
Zaposleni na področju socialnega varstva morajo spoštovati ustavo in vse zakone v
Republiki Sloveniji.
⇒ Sprejemanje različnosti
Vsak posameznik, ne glede na svojo versko, politično ali rasno pripadnost, ima pravico do
pomoči s strani zaposlenih s področja socialnega varstva.
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⇒ Spoštovanje kodeksov poklicne etike
Zaposleni na področju socialnega varstva so dolžni spoštovati poklicno identiteto in
strokovno avtonomijo pripadnikov različnih dejavnosti na področju socialnega varstva.
⇒ Enakopravnost prostovoljnega dela
Prostovoljke/ci lahko opravljajo konkretne naloge, za katere so usposobljeni. Seveda pa
jim je potrebno omogočiti še usposabljanje in nadzor nad njihovimi nalogami.
⇒ Pomoč za samostojnost, medsebojna pomoč in samopomoč
Zaposleni na področju socialnega varstva, ki pomagajo ljudem, lahko uporabnike nase
navežejo samo v tolikšni meri, da je to še vedno koristno za psihični in fizični razvoj
uporabnika.
⇒ Nezdružljivost vlog
Svetovalno delo je ponavadi nezdružljivo z izvajanjem posegov v medsebojna razmerja. V
primeru, ko se to zgodi, morajo svetovalni delavci seznaniti uporabnika s posledicami.
⇒ Spoštovanje odločitev posameznikov
Pravica do lastne odločitve je dana in je strokovni sodelavci razen v nujnih primerih ne
smejo kršiti. Tako lahko samo prestavijo različne možnosti in izbire, vplivati na uporabnika
pa ne smejo.
⇒ Možnost izbire pomoči
Uporabnikom mora biti dana vednost o razpoložljivih informacijah in vednost o različni
pomoči, ki jim je na razpolago.
⇒ Dolžnost pomoči
Zaposleni na področju socialnega varstva ne morejo odkloniti pomoči uporabniku. V
primeru, ko pa bi bila njihova pomoč ne bi bila več zadosti, ga morajo napotiti k drugemu
strokovnemu sodelavcu.
⇒ Ohranjanje samostojnosti v naravnem življenjskem okolju
Zaposleni na področju socialnega varstva podpirajo samostojnost svojih uporabnikov v
svojem domačem okolju, kljub njihovim zmanjšanim sposobnostim (bolezen, invalidnost).
⇒ Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva
Zaposleni na področju socialnega varstva vedno varujejo dostojanstvo, zasebnost,
avtonomijo in individualnost uporabnika s spoštljivim naslavljanjem in ogovarjanjem, z
možnostjo uporabnika, da lahko dobi na vpogled dokumentacijo o sebi ali o svojcih in s
spoštljivim govorjenjem tudi v njihovi odsotnosti.
⇒ Kriteriji komuniciranja z javnostmi
Zaposleni na področju socialnega varstva spoštujejo zasebnost uporabnikov in jo varujejo
pred javnostjo in mediji.
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⇒ Preprečevanje osebnega nadlegovanja in nasilja
Zaposleni na področju socialnega varstva varujejo spolno, psihofizično in versko
integriteto uporabnikov. Poizkušajo odkriti in preprečiti nadlegovanja s strani strokovnih
delavcev, zunanjih ljudi in ostalih uporabnikov.
⇒ Uveljavljanje in varovanje zasebnosti v socialnih ustanovah
Uporabniki v ustanovah prostovoljno odločajo o svojem življenju in počutju.
⇒ Odprtost ustanov
Ustanove so odprti prostori za vse interesne skupine, ki jih želijo obiskati. Seveda pa
morajo ustanove v procesu obiskov varovati zasebnost uporabnikov svojih storitev.
⇒ Zaupanje in varstvo podatkov
Pomoč temelji na medsebojnem zaupanju, ki ga strokovni sodelavec ne sme zlorabiti. V
primeru, ko ugotovi, da bo moral izdati osebne zaupne podatke, mora to prej sporočiti
uporabniku.
⇒ Dolžnost raziskovanja in izpopolnjevanja
Strokovni sodelavci se morajo stalno izobraževati in usposabljati v okviru svojih zadolžitev
in nalog. Izobraževanje mora omogočati center za socialno delo in njegove krovne
organizacije.
⇒ Sodelovanje in medsebojna pomoč med delavkami/delavci socialnega varstva
Zaposleni na področju socialnega varstva spoštujejo znanje in izkušnje drugih, si
medsebojno pomagajo ter usklajujejo svoje delo v dobrobit uporabnikov.

7.2 PRISTOJNOSTI IN NALOGE
Večinoma oseba stopa v obravnavo centra za socialno delo zaradi uveljavljanja določenih
pravic (npr. denarne socialne pomoči, otroškega dodatka,...), kljub temu pa lahko center
začne s postopkom po uradni dolžnosti (npr. zaščita oseb, ki ne zmorejo skrbeti zase).
Naloge, ki jih je država naložila centrom za socialno delo, so zapisane v približno 50
različnih zakonih in pravilnikih. Vsebinsko pokrivajo vsa področja življenja - od rojstva do
pozne starosti.
Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji delimo na dva sklopa: javna
pooblastila po zakonu ter socialno varstvene storitve.
Med javna pooblastila po zakonu spadajo:
1. varstvo otrok in družine
2. varstvo otrok
3. varstvo odraslih
4. denarne socialne pomoči
5. družinski prejemki
6. zavarovanje za starševsko varstvo
7. državne štipendije
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Med socialno varstvene storitve pa uvrščamo:
1. prva socialna pomoč
2. osebna pomoč
3. pomoč družini za dom
4. pomoč družini na domu

7.2.1 Varstvo otrok in družine
Varstvo otrok in družine je zagotovljeno že v ustavi. Centri za socialno delo pa so tisti, ki
to varstvo posebej izvajajo. Urejajo statusna razmerja (dovolijo sklenitev zakonske zveze
nekomu, ki še ni star 18 let), pomagajo pri urejanju razmerij med starši in otroki
(priznanje očetovstva), dodeljujejo socialne transferje (starševska nadomestila) in nudijo
pomoč pri urejanju odnosov v družini (varovanje otroka pri zanemarjanju/ trpinčenju). Pri
večini nalog gre za svetovalno funkcijo centra za socialno delo, saj je bilo odločanje v
primeru spora v družini preneseno na sodišča. To se imenuje obvezni svetovalni razgovor,
cilj tega je sporazum staršev glede spornih vprašanj.

7.2.2 Varstvo otrok
Pod ta sklop javnih pooblastil in zakonskih nalog se uvršča ogrožene otroke in ukrepe za
njihovo zaščito in varstvo. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da imajo
starši pravico in dolžnost skrbeti za svoje otroke. V primeru, ko tega ne izpolnjujejo in
obstaja sum o zanemarjanju, zlorabi, fizičnem nasilju,... je center za socialno delo dolžan
poskrbeti za otroke. Namen posredovanja je otroku zagotoviti take življenjske razmere,
da njegov telesni in duševni razvoj ne bo ogrožen. Ko svetovalni razgovori ne pomagajo,
ima center za socialno delo pravico, da otroka namesti v rejništvo. S tem je otroku
omogočeno varstvo, primerna vzgoja in zdrava rast. Rejništvo je lahko začasno in
stalno/posvojitev. Začasno rejništvo ne prekine družinskih stikov med starši in otroki.
Center za socialno delo v takšnih primeri nudi pomoč pri odpravljanju vzrokov in s tem
omogočanje za čimprejšnjo vrnitev v domače okolje. Posvojitev pa pomeni poiskati otroku
nadomestne starše, pri katerih bo imel optimalne možnosti za rast in razvoj. V Sloveniji je
narejen enotni informacijski sistem. V njem so vsi bodoči posvojitelji. Tako imajo centri na
voljo točne podatke o vseh aktivnih vlogah, kar predstavlja bazo za iskanje čim boljših
otrokovih bodočih staršev. V primeru, ko otrok nima staršev ali za otroka ni primerno
poskrbljeno, je možna rešitev tudi skrbništvo. Večinoma so skrbniki sorodniki, lahko pa so
tudi (skrbništvo za poseben primer) socialne/i delavke/ci. Skrbništvo za poseben primer je
možnost, ko pride do spora med otroki in njihovimi starši v posebnem primeru
(zapuščina).

7.2.3 Varstvo odraslih
Pod ta sklop javnih pooblastil in zakonskih nalog spadajo naloge za preprečevanje nasilja
v družini, urejanje statusa invalida, obravnava oseb z določenimi težavami, obravnava
storilcev kaznivih dejanj, skrbništvo,... V sklopu preprečevanja nasilja v družini se rešuje
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zadeve multidisciplinarno z obveščanjem o možnih oblikah pomoči na centru in izven
njega. Večinoma so žrtve ženske, vendar so še vedno one tiste, ki si lahko najbolj
pomagajo in sprejmejo pomoč. Center za socialno delo ne more ukreniti ničesar proti volji
žrtve.
Pri obravnavi storilcev kaznivih dejanj se lahko center dejavno vključi v obravnavo tistih
oseb v zaporu, ki se s tem strinjajo. V takšnih primerih se navežejo stiki s svojci
zapornikov, ureja se stike med zaporniki in njihovimi otroki, obsojence se obiskuje v
zaporu, nudi se pomoč pri postopkih pogojnega odpusta,... Po odpustu se pomaga bivšim
zapornikom in njihovim družinam, da se lahko dejavno vključijo v socialno okolje in se jim
nudi tudi denarno pomoč.
Namen skrbništva za odrasle je varovanje pravic in koristi oseb, ki same ne morejo
poskrbeti zase. Vzroki so različni: demenca, invalidnost, duševna bolezen,... Ko odraslo
osebo postavimo pod skrbništvo, ji je s tem odvzeta poslovna sposobnost. To pomeni, da
ne more upravljati s svojim premoženjem. Večinoma se skrbnika išče med sorodniki ali v
okolici, če pa to ni možno, pa lahko to nalogo prevzame tudi center za socialno delo.
Osebam nad 18 let in z motnjami v razvoju (fizičnimi ali psihičnimi) morajo centri za
socialno delo po uradni dolžnosti urediti status invalida in nadomestilo za invalidnost.
Invalidski komisiji posredujejo vloge strank in vso ustrezno dokumentacijo. Uredijo tudi
dodatek za tujo pomoč in nego.

7.2.4 Denarne socialne pomoči
Pravico do denarne socialne pomoči ima tisti, ki si ne more zagotoviti preživljanja sam ali
s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati. Najpogosteje denarno socialno pomoč
prejemajo samske osebe, iskalci zaposlitve in enostarševske družine.

7.2.5 Družinski prejemki
Družinski prejemki, ki jih lahko upravičenci urejajo na centrih za socialno delo, so: pravica
do starševskega dodatka, pravica do pomoči ob rojstvu otroka, pravica do otroškega
dodatka, pravica do dodatka za veliko družino, pravica do dodatka za nego otroka in
pravica delnega izplačila za izgubljeni dohodek.

7.2.6 Zavarovanje za starševsko varstvo
Do pravic iz starševskega varstva so upravičene osebe, ki so vključene v zavarovanje za
starševsko varstvo in plačujejo tovrstne prispevke. To so zaposlene osebe, samozaposlene
osebe, kmetje, brezposelni z nadomestilom,... Pravice, ki jih lahko uveljavljajo, so:
porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust, porodniško
nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka,
posvojiteljsko nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa do 3. leta ter plačilo
prispevkov v primeru 4 ali več otrok.
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7.2.7 Državne štipendije
Od leta 2008, ko je začel delovati Zakon o štipendiranju, so centri za socialno delo
pristojni za odločanje o državnih štipendijah. Prve spremembe zakona so prišle že v letu
2009 in njihov rezultat je povečanje pozitivno rešenih vlog.

7.2.8 Prva socialna pomoč
Prva socialna pomoč je storitev, ki je zagotovljena vsakomur, ki se je znašel v hudi
življenjski stiski, iz katere sam ne vidi rešitve. Zagotovljena je ves poslovni čas centra ne
glede na uradne ure (Poročilo o opravljenih nalogah za leto 2009, 2010, 14). To je
pogovor, ki pomaga uporabnikom, da poiščejo pomoč, seznani uporabnike z možnimi
rešitvami in z obveznostmi.

7.2.9 Osebna pomoč
Osebna pomoč, je tako kot že samo ime pove, pomoč osebam s svetovanjem in vodenjem
z namenom, da bi uporabniku izboljšali njegove socialne zmožnosti. Takšne vrste pomoč
je namenjena uporabnikom, ki bi lahko ob ustrezni strokovni pomoči, v svojem okolju
normalno delovali (pr. ljudje s porušenimi medsebojnimi odnosi).

7.2.10 Pomoč družini na domu
Storitev je namenjena starejšim, bolnim in invalidnim osebam, ki imajo streho nad glavo
in druge pogoje za življenje, vendar sami ne zmorejo poskrbeti zase ter nimajo nikogar
drugega, ki bi to storil namesto njih. Ta pomoč zajema gospodinjska dela, pomoč pri
osebni higieni in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
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8 ŠTUDIJA PRIMERA

8.1 VRSTA RAZISKAVE
V diplomski nalogi bom opravila kvalitativno študijo primera. Uporabila sem induktivnodeduktivno znanstveno metodo, kjer iz enega primera (v tem primeru dveh) sklepaš na
celotno populacijo. Naredila bom celovit opis obeh posameznih primerov in analiz,
ugotovila, ali sem si pravilno zastavila hipoteze in poiskala možne izboljšave za trenutno
situacijo.

8.2 OPIS STANJA
Tukaj bo opravljen časovni pregled pridobivanja pravic v letih 2008, 2009 in 2010.
Dogodki so opisani za dve dekleti, ki sta v enakem časovnem obdobju zanosili in rodili
otroka. Vsaka od njiju se je odločila za svoj vrstni red dogodkov in pridobivanja pravic.
Narejen je tudi finančni pregled, koliko je katera dobila denarja od države in razlaga letega. Opis temelji na dejanskih odločbah, ki so tudi navedene v zadnjem delu.
Prva izbira:
Tabela 6: Razvoj dogodkov pri materi študentki 1

julij 2008
December
2008

Vse skupaj se prične z zanositvijo
Če študentka pred zanositvijo dela, lahko svoje delo nemoteno
opravlja še naprej do rojstva. Vendar, ko ne gre vedno tako gladko in
se pojavijo rizične nosečnosti, mora študentka prenehati opravljati
svojo službo. To je zadnji denar, ki ga lahko zasluži sama pred
koncem poteka starševskega dodatka. Do poroda mora tako
nosečnica ostati doma in ni upravičena do nikakršnega nadomestka,
razen do denarne socialne pomoči, ki jo večina (še) ne uveljavlja.
Pred rojstvom je možno urediti nekatere stvari kot so:
• Enkratni denarni prejemek
• Vprašanje očetovstva v primeru neporočenosti (sicer je to
protizakonito, vendar centri za socialno delo to vseeno
izvajajo, saj pomeni en obisk manj, ker lahko vprašanje
očetovstva in porodniški dopust uveljavlja skupaj pred
porodom - v primeru, če je dekle zaposleno)

April
2009

Z rojstvom pa se stvari spremenijo. Začne se t.i. »letanje od vrat do
vrat«. Večina pravic se uveljavlja z dokazilom o rojstvu - s kopijo
rojstnega lista in po rojstvu. Povsod je tudi časovni rok, do kdaj se
lahko pravica uveljavlja. Čeprav so občine obligatorne, da pošljejo
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04.05.2009

11.05.2009

25.05.2009

27.05.2009

01.06.2009

30.09.2009

24.10.2009
05.11.2009

29.03.2010

09.04.2010

rojstni list čim prej, najkasneje pa v roku 1 tedna po rojstvu, se lahko
zgodi, da se v nekaterih primerih čaka tudi do tri tedne.
Vprašanje očetovstva se praviloma rešuje po rojstvu. Čeprav urejanje
te pravice vzame malo časa, moramo vedeti, da se morata oba starša
zglasiti na Centru za Socialno delo v času uradnih ur, ki so, razen
srede do 8 do 15.
Starševski dodatek se lahko uredi isti dan kot vprašanje očetovstva,
vendar pri drugi socialni delavki ter v drugi pisarni. Vendar pa je
potrebno upoštevati, da je svoj primer potrebno spet opisati in urediti
dokumentacijo. Starševski dodatek je denarni prispevek za matere, ki
še nimajo delovne dobe in traja 356 dni brez možnosti podaljšanja.
Ena izmed zadnjih novosti na področju štipendij je tudi možnost, da
se državne štipendije lahko uveljavi kadarkoli v letu, ko nastopi vzrok
za državno štipendijo. Le-ta odločba traja do konca tistega šolskega
leta, za naslednjega pa jo je potrebno zopet podaljšati.
Večina izmed pravic se uveljavlja na centru za socialno delo. Tako, da
je enkratni denarni prejemek eden od redkih, ki se uveljavlja na
občini. To je ena izmed pravic, ki ni napisana v zakonu. Občine se
lahko same odločajo ali bodo pomagale novorojencem in njihovim
staršem. Za ta prejemek je prav tako potrebna vloga. Škofja Loka
staršem pomaga z 200 evri in knjigo po lastni izbiri.
Pravica do otroškega dodatka je ena izmed redkih pravic, kjer je
potrebno navesti svoje in partnerjeve dohodke (če ga imate). Sicer
centri za socialno delo lahko dostopajo do takšnih podatkov, vendar
je obrazec zastarel in jih še vedno zahteva. Včasih pa lahko zaradi
prijaznosti delavk na CSD-ju samo navedete svoje podatke in jih
delavke same pridobijo po uradni poti.
Državno štipendijo lahko podaljša vsak, ki izpolnjuje zahteve. V
primeru ponavljanja se državna štipendija zavrne in se vrne takrat, ko
se študent vpiše v naslednji letnik. Materinstvo se šteje kot opravičljiv
razlog za podaljšanje štipendije. Vendar je program na CSD-ju
sestavljen tako, da tega razloga za podaljšanje absolventa ne
sprejme. Tako se odločba mora zavrniti.
Možnosti pritožbe na zavrnitev odločbe o državni štipendiji sta dve:
pisno v 7 dneh ali ustno na zapisnik.
Dvojnik dopisa, ki je poslan na Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve - Direktorat za trg dela in zaposlovanje, dobi tudi stranka, ki
je vložila pritožbo.
Po zakonu o upravnem postopku mora organ odločiti o pritožbi, brž
ko je mogoče, najkasneje pa v 2 mesecih od prejema popolne
pritožbe - 256. člen. Če se čaka daljše obdobje, lahko pritožnik pošlje
urgenco. Glede na urgenco mora ministrstvo podati svoj odgovor v 7
dneh, drugače se šteje, da je bil odgovor negativen in je možen
upravni spor.
Ko ministrstvo odloči, se v primeru pozitivnega odgovora zadeva vrne
v ponovno odločanje na prvostopenjski organ - CSD. CSD se tako
ponovno odloči, tam pa lahko upošteva materinstvo kot razlog, da se
podaljša absolvent.

39

Marec 2010

Otroški dodatek se mora podaljšati v mesecu, ko se izteče. Do aprila
2010 so na CSD obveščali upravičence, da jim bo potekla pravica do
otroškega dodatka. Sedaj pa centri nikogar več ne obveščajo.
Vir: LASTEN
Tabela 7: Razvoj dogodkov pri materi študentki 2

Julij 2008
Februar 2009
Marec 2009

Marec 2009

09.04.2009
29.04.2009

04.06.2009

09.06.2009

15.06.2009

26.10.2009

Januar 2010

09.04.200931.07.2009

zanositev
Študentsko delo se lahko opravlja do pozne nosečnosti, če zdravnik
dovoli.
Vprašanje očetovstva se zakonsko (še) ne sme urejati pred rojstvom,
vendar so CSD sedaj to vseeno dovoljevali. Z novima zakonoma pa
bo tudi vprašanje očetovstva zakonsko možno urejati pred rojstvom.
Enkratni denarni prejemek je državna pomoč v obliki zavitkov A,B ali
C, v katerih so oprema in pripomočki za otroka, ali pa namesto tega
vzamejo denarno nadomestilo (zavitek E) v vrednosti zavitka, ki je
276,11 evra. Do novembra lani se je za zavitek odločilo le osem
odstotkov staršev, preostali pa za denar.
Rojstvo
Starševski dodatek dobijo vse matere, ki še nimajo delovne dobe. V
lanskem letu je znašal 188,90 evra. Dobivajo ga enkrat mesečno za
obdobje enega leta.
V primeru, ko mati študentka in njen partner nista poročena ter sta
prijavljena vsak na svojem naslovu ter zaradi različnih razlogov ne
želita ustanoviti izvenzakonske skupnosti; morata partnerja poskrbeti
za preživnino za otroka. To se določi na sodišču in znesek, ki ga
sodniki že sprejmejo, je 100 evrov na mesec.
Otroški dodatek se izračuna na podlagi družinskih prejemkov.
Enostarševske družine pa so upravičene še do 10 % večjega
dodatka. V tem primeru je bil celoten znesek 103, 84 evra.
V Kranju se podeljuje enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v
višini 110 evrov. Matere jo lahko uveljavljajo kadarkoli do otrokovega
6 meseca starosti.
Spremembe o štipendiranju iz leta 2008 še vedno niso najbolj znane
in nekatere matere se odločajo, da bodo zaprosile za državno
štipendijo šele v mesecu oktobru z namenom, da jo bodo prejemale
celo leto. Čeprav je sedaj tako urejeno, da se lahko za državno
štipendijo zaprosi kadarkoli, ko se pojavi razlog zanjo ter se jo
prejema eno šolsko leto (čeprav jo je še vedno potrebno v mesecu
septembru podaljšati). Znesek je 191.68 evrov.
Mati študentka je zakonsko gledano še vedno otrok , ki ne more sam
zagotoviti svojega preživljanja. To so dolžni storiti njeni starši.
Vendar se morajo v primeru, če se mati študentka želi osamosvojiti,
urediti preživnino. To se sklene pri notarju in znesek, ki ga je notar
že sprejel, je 20 evrov.
Čeprav denarna socialna pomoč tu ni v časovnem vrstnem redu, je
na koncu z razlogom. Denarna socialna pomoč se prejema daljši čas
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01.08.200931.10.2009
01.11.200931.01.2010
01.02.201031.05.2010
01.06.201031.09.2010

(najprej za tri mesece) in se vedno podaljšuje, da se na CSD lahko
preveri gmotno stanje in njegove spremembe prosilca/prosilke. Prvič
je bila odobrena za 105, 94 evra.
Drugič je bila denarna socialna pomoč odobrena za isti znesek
105,94 evra
Tretjič se je denarna socialna pomoč rahlo znižala in je znašala 103,
05 evra.
V prvih treh izplačilih še ni bil upoštevana preživnina s strani staršev,
ker še vedno ni bila urejena. Četrtič pa so uredili preživnino in
denarna socialna pomoč je bila nižja. Znašala je 81, 60 evra.
Zadnja v vrsti denarnih socialnih pomoči pa se je zopet zvišala, saj je
preteklo leto in starševski dodatek je bil ukinjen. Tako je znašala
274,64 evra.
Vir: LASTEN
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Vir: LASTEN

Grafikon 4: Dogodki pri materi študentki 1
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Vir: LASTEN
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Grafikon 5: Dogodki pri materi študentki 2

8.3 RAZLIKE MED MATERJO ŠTUDENTKO 1 IN MATERJO ŠTUDENTKO 2
Stroški življenja danes so visoki in še vedno se višajo. In vsakemu paru, ki zanosi, je prva
skrb bodoči novorojenček. V prejšnjem poglavju smo lahko videli dve možnosti izbire
mamic študentk, ki sta se znašli v istem položaju, vendar sta ravnali drugače. Tukaj se ne
bo razpredalo, katera odločitev je boljša in moralno pravilnejša - tukaj se bo samo
predstavilo obe odločitvi, katera je pa za katerega uporabnika boljša, pa se naj odloči
sam.
Oseba 1 je neporočena mati študentka s partnerjem, ki nima stalnega prebivališča skupaj
z njo. Vendar so se vseeno odločili in se na CSD opredelili kot družina. Tako so bili v vseh
socialnih prejemkih navedeni prejemki obeh - matere študentke in partnerja. Partner
osebe 1 je zaposlen za minimalno plačo in polovični delovni čas.
Oseba 2 je prav tako mati študentka. Njen partner prav tako ni prijavljen na istem naslovu
kot ona. Vendar se razlika pojavi, ker sta se oseba 2 in njen partner odločila, da se ne
bosta izrekla kot družina in bosta »ločen par«. In ker sta se uradno ločila, njegov prihodek
ni pomemben.
Tabela 8: Prihodki v času starševskega dodatka

Oseba 1
Oseba 2
razlika

enkratno
469,9 €
379,9 €
100,00 €

mesečno
486,68 €
702,25 €
259,77 €

Vir: LASTEN

Oseba 1 je ob rojstvu otroka dobila enkratno denarno pomoč s strani občine in pri izbiri
enkratne denarne pomoči s strani države si je izbrala denar. Tako ji je njena občina ob
rojstvu podarila 200 evrov in zavitek E je v letu 2009 znašal 269,90 evrov. Skupaj to
znaša 469,90 evrov. Prav za isti postopek se je odločila oseba 2 in tako prejela od svoje
občine 110 evrov in od države 269,90 evrov. Skupaj to znaša 379,90 evrov. Zaradi
dodatka s strani občine je razlika 100 evrov.
Bolj opazna razlika pa se pojavi pri mesečnih prihodkih. Zaradi odločitve osebe 2, da si
priskrbi preživnino in denarno socialno pomoč, si je tako povečala prihodke na 702,25
evrov med letom, ko je še prejemala starševski dodatek in državno štipendijo. V tistem
času je oseba 1 prejemala 486,68 evrov. Ko pa je bilo konec s starševskim dodatkom, je
oseba 1 prejemala samo še otroške dodatke. Od konca starševskega dodatka pa je oseba
2 prejemala še štipendijo (do konca šolskega leta), otroške dodatke in denarno socialno
pomoč, ki se ji je zaradi izgube starševskega dodatka še povečala.
Tabela 9: Prihodki po koncu starševskega dodatka

mesečno
110,00 €
690,16 €

Oseba 1
Oseba 2

Vir:LASTEN
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Čeprav je opazna razlika med prihodki osebe 1 in osebe 2 že med prejemanjem
starševskega dodatka, se na zgornji tabeli dobro vidi, koliko je oseba 2 na boljšem po
koncu prejemanja le-tega. Razlika med njima je 580,00 evrov.
Obe osebi pa sta s koncem septembra izgubili status študenta. Osebi 1 se to ni kaj prida
poznalo, saj se višina otroških dodatkov ni spremenila in tudi ostale ugodnosti in pravice
se ji niso spremenile. Oseba 2 pa je izgubila državno štipendijo, kar zanjo pomeni 191,68
evrov manj.
Tabela 10: Prihodki po mesecih

oseba 1
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
486,68
110,41
110,41
110,41
110,41
110,41
7365,57

apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
sum
razlika
razlika na mesec

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

oseba 2
518,68
518,68
518,68
518,68
518,68
518,68
710,36
710,36
710,36
710,36
710,36
710,36
710,36
710,36
690,16
690,16
690,16
690,16
498,48
12054,08
4688,51
260,4728

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vir: LASTEN

V zgornji tabeli so prikazani prihodki po mesecih za osebo 1 in osebo 2. Obe osebi sta
rodili v istem mesecu, zato se obema starševski dodatek konča v istem mesecu. Oseba 1
je tako v 18 mesecih dobila 7365 evrov, oseba 2 pa 12054 evrov. Razlika med njima tako
znaša 4688 evrov, kar povprečno znaša 260 evrov na mesec.
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8.4 PROBLEMI
Informacije, ki so na voljo na CSD so velikokrat nezadostne. Niti ne toliko, da bi bile
nepopolne, vendar niso prilagojene za določeno situacijo. Tako je vsaka mati študentka, ki
išče uporabne informacije, večinoma zmedena in mora poiskati pomoč drugje. Primer,
kakšne zbirke informacij matere študentke dobijo, je v dodatku.
Mati študentka tako poišče informacije na internetu, pri prijateljicah, pri osebah v
podobnih situacijah,... Takšne informacije so lahko zavajajoče in nepravilne, kar lahko
privede do tega, da mati študentka ostane brez kakšne pravice, ki ji pripada. Na CSD pa
sami od sebe ne dajejo informacij, katere pravice bi bilo dobro še uveljaviti, kdaj in kje.
Velik problem je tudi vlaganje vlog, saj morajo biti vloge še vedno vložene na centru za
socialno delo v času uradnih ur. Seveda se lahko komentira, da so matere študentke
doma in da imajo čas, vendar niso vse pravice, ki se jih uveljavlja take, da jih vlaga samo
mati. Občasno morata biti prisotna oba starša. To je lahko velik problem za družine, ki so
bolj oddaljene od CSD ali pa za družine, kjer oče dela več kot 10 ur na dan. Tudi
pripomba, da imajo matere študentke čas za vlaganje vlog na CSD je napačna, saj so
matere študentke primarno doma zato, da skrbijo za svojega novorojenega otroka, ne pa
da se bojujejo z javno upravo v Sloveniji.
Sami postopki v javni upravi so že pregovorno dolgi. Še posebej se podaljšajo, če se
zgodi, da uporabnik ni zadovoljen z rezultatom, ki ga je dobil in se pritoži. Pritožba o
pridobivanju državne štipendije, ki je opisan zgoraj, je trajala celih šest mesecev. Seveda
pa CSD čas izgubljajo tudi pri pogovorih z uporabniki, ki še vedno iščejo pravilne
informacije. Res je, da je ena izmed glavnih nalog tudi pogovor z uporabnikom, vendar
moramo razlikovati med uporabnikom, ki potrebuje spodbudno besedo in uporabnikom, ki
samo išče informacije.
Veliko napak se večinoma zgodi zato, ker večje število socialnih delavk obravnava različne
vloge, vendar za isto osebo. Tako se včasih zgodi, da ljudje različno navajajo svoje
razmere, da jim čim bolj ustrezajo pri različnih socialnih vprašanjih. S tem pridejo do višjih
dodatkov in za daljši čas. Ker pa je področje sociale tako nepregledno, se napak niti ne
odkrije ali pa samo po »nesreči«. Ta takšnih primerih je uporabnik dolžan denar vrniti z
zakonsko določenimi obrestmi, druge kazni pa zakon ne predvideva.
Problem, ki se pojavlja v Sloveniji je tudi ta, da eni dobijo več denarja kot drugi v enaki
situaciji. Razlika med obema je samo v tem, da so eni »ločeni«, drugi pa so skupaj. Tako
se lahko nato zgodi, da mati pride v vrtec po svojega otroka z dobrim avtom, za sam vrtec
pa plačuje malo denarja. Za takšne primere naj bi poskrbela nova zakona, ki naj bi začela
veljati 1.1.2011.
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8.5 ČASOVNICE

8.5.1 Preživnina
Grafikon 6: Preživnina

vir: LASTEN

Preživnina se deli na dva dela: preživnina s strani staršev (zase) in preživnina s strani
partnerja (za otroka). Mati študentka je po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih še vedno otrok do 26. leta in dokler se redno šola. Za osamosvojitev pa
potrebuje sredstva za preživljanje, zato zakon določa, da se mora s starši dogovoriti o
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preživnini zase. Če so se starši in mati študentka sposobni dogovoriti, se lahko preživnina
uredi pri notarju, kjer se sklep overi in je vse urejeno. V primeru pa, ko se ne morejo
dogovoriti, je potrebno iti na sodišče, kjer sodnik odloči o višini preživnine, ko jo potem
starši izplačujejo materi študentki.
Preživnina s strani partnerja poteka po istem postopku, vendar je potrebno celoten
postopek urediti pred sodnikom. To pomeni, da se mati študentka in njen partner soočita
pred sodnikom, kjer lahko znesek preživnine sama določita (če se strinjata) ali pa znesek
določi sodnik (če bivša partnerja nista sklepčna).
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8.5.2 Starševski dodatek
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Vir: LASTEN

Grafikon 7: Starševski dodatek
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Starševski dodatek je prejemek, ki ga dobi mati v primeru, ko je zaposlena ali začne opravljati samostojno dejavnost. Traja do otrokovega
enega leta. Lahko se začne urejati že mesec dni pred porodom. V primeru pa, če se v tem času nič ne ukrene, se mora urediti do 30 dni po
porodu, da se pravica začne izplačevati z otrokovim rojstvom. Kasnejši datum pa pomeni, da se pravica do starševskega dodatka prizna šele
od prvega dne v naslednjem mesecu. Tako se izgubi najmanj eno izplačilo. V večini primerov je do starševskega dodatka upravičena mati
otroka, vendar lahko pravico uveljavlja tudi oče ali skrbnik otroka v primeru, če se mati zaposli ali zapusti otroka ali ni sposobna za
samostojno življenje in delo ali umre.

Vir: LASTEN

Grafikon 8: Otroški dodatek
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Otroški dodatek je denarni prispevek države za vzgajanje otroka. Urejati se ga lahko začne z otrokovim rojstvom. Če se ga uredi do
otrokovega 3. meseca starosti, se plačila izplačujejo od otrokovega rojstva. V primeru, da se ta datum zamudi, pa se pravica prizna s prvim
dnem naslednjega meseca. Tako se lahko izgubi vsaj prva tri izplačila. Otroški dodatek se podaljšuje vsako leto v zadnjem mesecu poteka.
Izplačuje se ga do otrokovega 18. leta oz. do konca šolanja, vendar maksimalno do 26. leta. Novi zakon pa bo to spremenil in se bo otroški
dodatek lahko izplačeval samo do 18. leta, potem pa ne več. Večinoma je mati tista, ki prejema otroški dodatek, vendar je do nje upravičen
vsak, ki dejansko skrbi za otroka. Otroški dodatek se poveča 20 %, če otrok po enem letu še ni v vrtcu.

8.5.3 Otroški dodatek

8.5.4 Državna štipendija
Grafikon 9: Državna štipendija
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vir: LASTEN

Državna štipendija je ena izmed pravic, ki pripada materam študentkam, vendar je še vedno
odvisna od prihodkov njene družine. Mati študentka ima več variant: če s partnerjem skupaj
stanujeta, uporabi njegove podatke; če je brez in stanuje s starši, lahko uporabi njihove
podatke. Ima pa še tretjo možnost, kjer navede samo svoje prihodke. Ne glede katero
možnost izbere, so kriteriji še vedno enaki. Cenzus za pridobitev štipendije je spremenljiv
glede na to, iz kakšne družine izhaja ter kje se šola. Če izpolnjuje pogoje, dobi osnovo za
štipendijo, ki trenutno znaša 85,2 evra. Nato pa se k tej višini začne prištevati še variabilni
del, ki je sestavljen iz vrste in področja izobraževanja, izobraževanja izven stalnega
prebivališča, dodatka na dohodek in dodatka za štipendista s posebnimi potrebami.
Maksimalni znesek, ki ga lahko mati študentka pridobi, je višina minimalne plače.
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8.5.5 Denarna socialna pomoč
Grafikon 10: Denarna socialna pomoč

Vir: LASTEN
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8.6 OVINKI ZA PRIDOBIVANJE DENARJA

8.6.1 Upravičenost do denarne socialne pomoči in brezplačnega vrtca
Upravičenci do denarne socialne pomoči so resnično samo osebe z zelo malo denarja. Mati
študentka lahko do tega dodatka pride tako, da je njen partner stalno prijavljen drugje
kot ona in otrok. Skupaj se odločijo in podpišejo preživnino, ki jo partner nakazuje materi
študentki. To se uredi na sodišču, zato so zneski bolj realni – 100 €,150 €,… Naslednji
korak je, da mati študentka podpiše sklep o preživnini s svojimi starši. Ta sklep se podpiše
pri notarju, zato so zneski lahko tudi malo nerealni- 20 €,50 €,.. (sicer mati študentka
prejema še otroške dodatke, ki pa se ne štejejo v cenzus za denarno socialno pomoč),
mati študentka tako prejema približno 200 € in ji do cenzusa, ki znaša 345,72 €, manjka
še 145,72 €, ki jih ji nakazuje center za socialno delo. V določilih zakona o vrtcih pa se
nahaja tudi člen, ki dovoljuje upravičencem do denarne socialne pomoči brezplačni vrtec.

8.6.2 Porodniški dopust
Mati študentka, ki ima redni status, se šteje kot nezmožna skrbeti sama zase. Tako se
lahko za porodniški dopust odloči njen partner ali pa njena starša (ker se šteje še kot
otrok). Tako mati študentka brezplačno pridobi varstvo za svojega otroka, sama pa lahko
v tem času prispeva dodaten denar v družinsko blagajno preko študentskega servisa. V
tem primeru seveda ne dobiva 193,74 € starševskega dodatka. Vendar redno mesečno
študentsko delo prinese več denarja (po osebnih izkušnjah čez 400 evrov).

8.6.3 Davčne olajšave
Mati študentka, ki nima partnerja, se še vedno lahko šteje kot davčna olajšava za svoje
starše. Prav tako lahko uveljavi svojega otroka kot davčno olajšavo svojim staršem
(otroka lahko prijavi samo eden - ali materini starši ali partner). Tudi pri veteranskem
dodatku se lahko upoštevata mati študentka in njen otrok. Ko pa mati izgubi status
študenta, niti nje niti otroka ne more nihče več uveljavljati kot olajšave pri veteranskem
dodatku.

8.6.4 Samozaposlitev
Mati študentka ima možnost, da se samozaposli z odprtjem s.p.-ja. Sicer izgubi status
študenta (kar pomeni, da nima več študentskih ugodnosti, obveznosti na fakulteti pa še
vedno lahko opravlja), vendar ji teče delovna doba in si lahko izplačuje plačo. V Republiki
Sloveniji trenutno (l 2009) ponujajo 4000 evrov za prvo zaposlitev. V to se šteje tudi s.p.
edina določitev je samo to, da mora imeti odprt s.p. 2 leti. Tako si lahko mati »študentka«
izplačuje plačo in plačuje prispevke sebi. Po preteku dveh let pa seveda lahko zopet
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zaprosi za svoj status in dobi nazaj vse ugodnosti, ki jih je prej izgubila (študentsko delo,
boni, različni popusti,...).

8.7 MATI ŠTUDENTKA VS. ZAPOSLENA MATI (finančni vidik)
Zaposlena mati ima redno službo in redno plačo. Ko odide na porodniški dopust, ji pripada
celotno nadomestilo njene plače, kar se imenuje starševsko nadomestilo. Trenutno je
povprečna neto plača v Republiki Sloveniji 963,94 € (december 2009 Statistični urad).
Prav tako je upravičena do otroškega dodatka, ki ob predvidevanju, da oba s partnerjem
zaslužita povprečno plačo v Republiki Sloveniji, znaša 36,10 € (vir: informativni izračun
otroškega dodatka, CSD Šiška). Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek in
so do njega upravičene vse matere ne glede na status. V letu 2009 znaša 276,11 € (vir:
CSD Šiška).
Mati študentka (redna ali izredna) pa ima status študenta in je tako po zakonodaji šteta
kot otrok, ki jo morajo preživljati starši (123. člen Zakon o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih). V primeru izvenzakonske zveze ali sklenitve zakonske skupnosti, pa jo je
dolžan preživljati njen mož. Namesto starševskega nadomestila, ji pripada starševski
dodatek, ki v letu 2009 znaša 193,24 € mesečno. (vir: CSD Šiška). Tudi mati študentka je
upravičena do otroškega dodatka, ki bi v primeru, da njen »mož« dobiva povprečno plačo,
znašal 88,32 € mesečno (vir: CSD Šiška). Prav tako ji pripada pomoč ob rojstvu otroka.
Lahko se poteguje tudi za eno izmed štipendij in najbolj verjetno je, da se odloči za
državno štipendijo. Državna štipendija je vezana na povprečje ocen, dohodek družine na
člana, oddaljenost od kraj študija in na dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami.
Mati študentka z možem, ki dobiva povprečno plačo, ne spada v cenzus za državno
štipendijo. Višina minimalne plače se je dvignila na 562 € neto, kar pomeni po izračunu,
da je cenzus za pridobitev štipendije 382,16 € na člana na mesec. Mati študentka (v
tričlanski družini)pa dobi 385,73 € na mesec v povprečju.
Mati študentka lahko zaprosi za denarno socialno pomoč, ki pa ima še nižji cenzus kot
državna štipendija in ga tudi ne dosega.
Tabela 11: Razlika med zaposleno mater in mati študentko

Nadomestilo za porodniško
Otroški dodatek
Skupaj

Zaposlena mati
963,94 €
36,10 €
1000,04 €

Enkratno

276,11 €

mati študentka
193,24 €
88,32 €
281,56 €

276,11 €
Vir: LASTEN

S finančnega vidika se študentkam splača počakati, se zaposliti in šele nato imeti naraščaj.
Pri kolikih leti se pa to zgodi, je to pa je odvisno od vsake posameznice. Glede na

57

statistične podatke se meja ustvarjanja družine viša in tukaj lahko vidite enega izmed
pomembnih razlogov. Kaj pa to pomeni za slovensko rodnost pa je že drugo vprašanje.

8.8 LUKNJE V ZAKONU O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH
PREJEMKIH

8.8.1 Podaljšanje starševskega dodatka
Zaposlena mati ima po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih možnost
podaljšanja porodniškega dopusta za 90 dni v primeru, ko otrok potrebuje posebno nego
in varstvo. Podaljšano jim je tudi starševsko nadomestilo ali porodniška(26. člen ZSDP)
V primeru matere študentka pa je malo drugače. Starševski dodatek spada pod pravice iz
družinskih prejemkov in ne pod zavarovanje za starševsko varstvo. Kar pa v praksi
pomeni, da mati študentka v primeru, ko otrok potrebuje posebno nego in varstvo, ni
upravičena do 90 dni podaljšanja starševskega nadomestila.
Tukaj se kaže diskriminacija do mamic študentk, ki ne samo, da niso upravičene do
spodobnega socialnega statusa; ampak se jim tudi zanika določene pravice, ki jih
zaposlene matere imajo.

8.8.2 Višina starševskega nadomestila
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih natančno določa, v kolikšnem okviru
se lahko giblje višina starševskega nadomestila za zaposlene matere. Minimalna višina
mora biti vsaj 309.01 € (55 % minimalne plače) in maksimalna do 2432,5 €
(dvainpolkratnik povprečne mesečne plače).
Starševski dodatek za matere študentke pa znaša od 1. julija 2009 dalje 193,24 evrov.
Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih stroškov.
Razlika med minimalnim starševskim nadomestilom in starševskim dodatkom tako znaša:

309.01€
193,24€
115,77€
Tako spet vidimo, da so matere študentke v slabšem položaju kot zaposlene matere.

8.8.3 Dobroimetje
Še eden izmed detajlov, kjer lahko vidimo, kako so zaposlene matere v boljšem položaju
kot matere študentke. V 46. členu zakona se navaja, da se v primeru, če se porodniški
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dopust in posledično starševsko nadomestilo ne izrabi v polnem obsegu, lahko denar
prenese za ali varstvo otroka ali najemnino za stanovanje ali reševanje stanovanjskega
vprašanja. Največ denarja, ki se ga prenese, je lahko petkratnik pripadajočega mesečnega
nadomestila.
Če mati študentka prej prekine starševsko nadomestilo, dobroimetja ni.

8.9 REŠITVE
Potrebno bi bilo uvesti sistem, ki bi, po načelu »življenjskih situacij« z e-uprave,
posredoval popolne in pravilne informacije materam študentkam. Najprej bi bilo potrebno
obvestiti o njihovih pravicah
• glede fakultete
• nato glede njihovega statusa kot nezaposlene osebe
• nato kot matere
S takšnim sistemom bi tudi odpravil drugo veliko napako osebnega vlaganja vlog. Večina
mamic študentk predvidoma zna ravnati z računalnikom in z digitalnimi potrdili, saj so to
osebe, ki študirajo na fakultetah in se pripravljajo za najbolj zahtevna delovna mesta v
družbi. Vlaganje vlog bi tako bilo na enem mestu, preko spleta in podkrepljeno z
digitalnim potrdilom. Najbolje bi bilo, da bi spletna stran najprej ponujala informacije
glede na položaj, v katerem se je uporabnik znašel in jih preko informacij prepeljala že do
elektronskih vlog in posledično do točke vložišča. S strani mamic študentk tako ne bi bilo
potrebno drugega kot dostop do interneta, digitalno potrdilo (ki ga brezplačno lahko
dobijo na upravnih enotah) in nekoliko časa.
S tem bi se tudi skrajšali dolgi postopki saj bi CSD namenili svoj čas reševanju vlog, ne
pa, da skupaj z uporabniki tehtajo, katere informacije bi najbolj ustrezale določenemu
uporabniku. Na CSD pa bi imeli zaposleno socialno delavko, ki bi še vedno skrbela za
tiste, ki so potrebni pogovora. Seveda večina centrov že ima zapolnjeno takšno delovno
mesto.
Nova zakona, ki naj bi prišla v veljavo s 1.1.2011, sicer predlagata podobno rešitev z
vlaganjem ene vloge. Ideja temelji na tem, da bi uporabnik vložil eno vlogo za vse
pravice, ki mu pripadajo. Da ne bi goljufal sistema, so pravice napisane tudi v vrstnem
redu pridobivanja. Zakona sta bil napisana s poudarkom na denarni socialni pomoči, saj se
je v preteklosti tu pojavljalo največ zlorab.
Zakona na žalost ne odpravljata vseh problemov navedenih zgoraj, vendar bo mogoče to
vsaj skrajšalo postopke na CSD in bo posledično manj pritožb, kar pa pomeni manj
postopkov na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve. Kritike, ki se pojavljajo ob
sprejetju obeh zakonov pa trdijo, da je majhna verjetnost ali pa je sploh ni, da bi zakona
zaživela v tako kratkem času. Za oba zakona je potrebna zelo zahtevna programska
oprema, ki bi združevala vse informacije, ki jih osebe javnega prava imajo o določeni
osebi. Tako naj bi naredili 44 zelo zahtevnih baz podatkov, ki bi omogočalo delavcem na
centrih za socialno delo, da sami dostopajo do podatkov o osebah. Vendar je od teh 44
baz podatkov trenutno narejenih šele 12.
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9 ZAKLJUČEK
Področje sociale v Sloveniji je zelo kompleksno. Še posebno v času finančne krize je velik
poudarek na samem pridobivanju pravic. S strani uporabnikov se sliši, da država nameni
premalo denarja za socialno šibkejše; država pa se brani, da je denarja dovolj, vendar
nekateri uporabniki izrabljajo svoj položaj in dobivajo več, kot jim pripada.
Po mnenju pisateljice diplomske naloge je obojega malo. Resnica je, da vsi uporabniki
sociale danes želijo čim več denarja. Še posebno, če poznajo strica/teto/prijateljico od
tete/nečaka/../, ki dobi več denarja v enakem položaju. Resnica je tudi, da je naša država
draga in da bo vse še dražje. Tudi to je res, da je trenutno v finančni krizi, veliko ljudi
brez službe in da novih služb (delovnih mest)ni veliko na trgu. Tako se veliko ljudi poda v
neznani svet sociale in višina denarja, ki ga posameznik dobi, je odvisna samo od
izvirnosti vsakega posameznika. Tako je tudi z materami študentkami.
Delavke na centrih za socialno delo se trudijo pomagati z osnovnimi informacijami in
njihov namen je, da uredijo vsak zahtevek v čim krajšem času. Vendar ne razložijo
različnih variant, ki jih mati študentka ima. Tako so tiste, ki imajo dostop do informacij in
interneta, v odločilni prednosti pri pridobivanju socialnih pravic in posledično do višjih
nadomestil. Možnost izbire postopkov in različnih pravic, ki jih posameznik uveljavlja, so
tiste prednosti, ki prinesejo višji znesek denarja.
Vendar to ni diskusija diplomske naloge. V njej sem prikazala, kako dolgo se vlečejo
postopki. Nekateri postopki se že morajo podaljšati, še preden so pri drugih izdane prve
odločbe. Prikazala sem, kakšne se lahko finančne razlike, glede na pot, ki jo izbereš.
Tako sem tudi potrdila svojo glavno hipotezo: vsaka mati študentka se s takšno situacijo
spoprime drugače in najde svojo pot. V diplomskem delu je prikazano, kako se je z
zadevo spoprijela mati študentka 1 in kako mati študentka 2. Obe sta neporočeni in obe
imata status rednega študenta. Obe sta se tudi potrudili pri pridobivanju pravic in iskanju
finančno čim bolj ugodne rešitve. Prikazano je, da je mati študentka 2 poiskala bolj
zahtevno rešitev in s tem prišla tudi do večjih finančnih prilivov. Kot vidimo v diplomski
nalogi. je razlika med osebo 1 in osebo 2 skoraj 300 evrov na mesec. Seveda zaradi tega
denarja ne bo nobena obogatela ali pa ostala brez hrane. Vendar je lahko to tisti odločilni
denar, ki pomeni. ali bodo na koncu meseca na pozitivni ničli ali pa na negativni enki.
Nekateri bi rekli, da je moralno sporno, kar dela oseba 2 in da so to tisti, ki zmanjšujejo
ugled sociali. Drugi bi pa isto osebo zagovarjali s trditvijo, da vsak poskuša poskrbeti za
svojega otroka kakor najbolje zna. Prav tako pa tudi država ne bo obubožala na plečih
takšnih ljudi.
Hipoteza, ki je povezana z vodilno, je tudi: pravilne poti za doseganje pravic ni, vsaka
mati študentka najde svojo in jo uresniči. Tudi ta hipoteza je bila potrjena, saj je že za
mater študentko 1 in mater študentko 2 pokazano, da vsaka lahko izbere svojo pot.
Katerakoli od njiju bi lahko tudi izbrala odprtje lastnega podjetja in bi tako pridobila 4500
evrov, ali pa bi se v začetku nosečnosti (ko še lahko delaš) zaposlila in bi zamrznila status
študenta in prejemala starševsko nadomestilo. Lahko bi tudi uredila, da bi eden od staršev
ali njen partner dobival starševsko nadomestilo namesto njenega starševskega dodatka,
sama pa bi lahko delala preko študentskega servisa.
Tudi tretja hipoteza: razpon denarnih transferjev lahko sega od 200 evrov do 800 evrov,
je bila potrjena. Dokazana je bila pri finančni razliki med materjo študentko 1 in mater jo

60

študentko 2, kjer je bilo izračunano, da je razlika med njima lahko tudi do 300 evrov
mesečno. Denarni transferji, ki jih lahko mati študentka dobi, se začnejo pri skoraj 200
evrih (starševski dodatek) in seštevajo skoraj do 800 evrov (denarna socialna pomoč,
državna štipendija, starševski dodatek, otroški dodatek).
Informacije o pravicah si mora mati študentka poiskati sama, je bila naslednja hipoteza, ki
jo tudi potrjuje primer matere študentke 1 in matere študentke 2. S tem, ko sta poiskali
vsaka svoje informacije in uredili vsaka svoj status, se je prikazala razlika med njima. Obe
pa sta iskali informacije preko prijateljev, znancev, sorodnikov, interneta ter centra za
socialno delo. Informacije, ki sta jih dobili, niso bile celovite in popolne, zato je tudi prišlo
do razlike med njima in posledično do različnih finančnih prejemkov.
Opredelila sem tudi nova zakona v pripravi in dobre ter slabe strani le teh. S tem sem tudi
obrazložila svojo zadnjo hipotezo: zakona v pripravi bosta samo delno izboljšala situacijo.
Veliko lukenj bodo s tema zakonoma ukinili in zakona naj bi tudi skrajšala samo dolžino
postopkov. Tako naj bi pristrigla peruti tistim, ki priredijo realnost za višji znesek. Vendar
se kritiki že oglašajo s pripombami in dokazovanjem, da zakona v praksi niti ne moreta
zaživeti, saj nimata informacijske podpore. Prav tako pa so bile že odkrite nekatere luknje,
ki bodo lahko zvišale socialne prejemke tistih, ki bodo to ugotovili in zahtevali.
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