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POVZETEK

Vsak človek v življenju strmi k zadovoljevanju življenjskih potreb, če mu te ne nudijo in
zadovoljijo dostojnega življenja, poseže po zadovoljevanju potreb iz socialne varnosti.
Socialna varnost je pravica, ki jo zagotavlja vsaka država na podlagi sprejetih pravil. Te
pravice ima Slovenija zapisane v Ustavi Republike Slovenije in v mnogih področnih
zakonih, ki zadevajo posamezne socialne pravice. Država z zagotavljanjem pravice do
socialne varnosti omogoča svojim državljanom dostojno življenje, predvsem pa zmanjšuje
prag revščine državljanov.
Magistrska naloga povzema novo ureditev socialnih transferjev, ki jo je prinesla socialna
reforma iz leta 2010, z uveljavitvijo v praksi leta 2012. Predstavljene so ključne
spremembe med staro in novo zakonodajo za najbolj pogosto uveljavljene socialne
transferje.
Na začetku naloge so naprej pojasnjeni osnovni pojmi s socialnega področja, da je
tematika bolj in lažje razumljiva. Da se lažje sledi spremembam iz starega v nov socialni
sistem, sem eno poglavje namenila ključnim spremembam in novostim socialne reforme
ter razloge in cilje za njen začetek.
Osrednji del magistrskega dela analizira pogoje in pravila po stari in novi zakonodaji
najbolj pogosto uveljavljenih in upravičenih socialnih transferjev, to so otroškega dodatka,
denarne socialne pomoč, varstvenega dodatka in državne štipendije. S socialno reformo
se je sistem socialnih transferjev zelo spremenil in preoblikoval ter približal tujim socialnim
sistemom. Novi slovenski socialni sistem na podlagi primerjave socialnih sistemov v drugih
evropskih državah dokazuje, da se razvija in sledi evropskim smernicam in državam
članicam Evropske unije, kar sem potrjevala tudi s četrto postavljeno hipotezo.
Na podlagi teoretičnega dela nove socialne reforme sem izvedla raziskavo o socialnih
transferjih med podeljevalci pravic – Centri za socialno delo in upravičenci pravic.
Raziskava se je izvajala z anketnim vprašalnikom, za vsako populacijo svojim, na območju
celotne Republike Slovenije. Z analizo raziskave so se potrjevale prva, druga in tretja
delovna hipoteza. Raziskava je pokazala, da so podeljevalci pravic - CSD nekoliko bolj
zadovoljni s spremenjeno socialno zakonodajo, vendar še vedno ne najbolje. Medtem ko
so upravičenci pravic z novo zakonodajo zelo nezadovoljni.

Ključne besede: socialna varnost, socialno varstvo, socialna pravica, socialni transferji,
otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija.
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SUMMARY

The new regulation of the public funds rights in Slovenia and the comparison
to the foreign countries
Everyone strives to fulfill his or her own vital needs. If these rights do not provide a
decent lifestyle, a person can apply for the public funds rights. Social security is a right
provided by each state on the basis of the agreed rules. These rights are defined in the
Constitution of the Republic of Slovenia, and in many sectorial laws relating to the
individual social rights. The country provides a decent lifestyle with the ensuring the right
to the social security to its citizens and, in particular, reduces the poverty of the citizens.
The master's thesis summarizes the new regulations of social transfers, which were
passed in the social reform in 2010 (started being carried out in practice in 2012). The
key changes between the old and new legislation for the most commonly implemented
social transfers are presented in this thesis.
The basic concepts of the social sphere are explained in the beginning of the thesis in
order to make the theme easier to understand. A whole chapter is dedicated to the key
changes of the new social reform in order to follow the changes from the old to the new
social system more easily. I also presented the reasons and objectives for its beginning.
The main part of the thesis analyzes the conditions and rules of the old and the new
legislation of the most often established and legitimate social transfers such as child
allowance, social assistance, income support and national scholarships. The social reform
has changed and transformed the system of the social transfers and approached it to
foreign social systems. The new Slovenian social system (based on the comparison of
social systems in other European countries) has proved that it has developed and that it
follows the European guidelines and the Member States of the European Union, which I
also confirmed with the fourth hypothesis.
Based on the theoretical part of the new social reform I conducted a survey on social
transfers including those who award the supplementary benefits (Centres for social work)
and rightful claimants. The survey was conducted by a questionnaire (different one for
each population) throughout the Republic of Slovenia. With the analysis of the survey I
confirmed the first, second and third working hypothesis. The survey results have shown
that the Centres of social work are slightly more satisfied with the changed social
legislation whereas the claimants of the social transfers are very unsatisfied with the new
legislation.
Keywords: social security, social protection, social justice, social transfers, child
allowances, social assistance, income support, state scholarship.
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1 UVOD

Z magistrskim delom z naslovom »Nova ureditev pravic iz javnih sredstev in primerjava s
tujino« sem obravnavala novi socialni sistem transferjev v Republiki Sloveniji, ki je začel
veljati s 1. januarjem 2012. To je bila rdeča nit magistrske naloge in glavni predmet ter
problem naloge.
Osredotočila sem se na ključne razlike in novosti, ki jih je prinesla nova reforma socialnih
transferjev, to je bil tudi glavni predstavitveni namen naloge. Nova socialna reforma je
prinesla dva nova zakona, po katerih se ugotavlja upravičenost in višina socialnih
transferjev. Zakona, s katerima se izvaja politika socialnih transferjev, sta Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih. Z
omenjeno reformo pa je zaživel tudi projekt e-sociala. Ta je povezal različne baze
podatkov in združil v eno bazo evidence podatkov posameznikov in družin.
V nalogi so podrobno predstavljeni najbolj pogosto upravičeni socialni transferji družin po
novi zakonodaji ter njihove posebnosti, ki se razlikujejo od prejšnje zakonodaje. Glavni cilj
sprejete zakonodaje je bil vzpostaviti bolj pravičen in dolgoročno vzdržen socialni sistem
dodeljevanja pravic. Stari sistem podeljevanja socialnih transferjev je bil neenoten in med
seboj neprimerljiv. Merila za dodeljevanje posameznih socialnih transferjev družinam so
bila različna, prav tako tudi njihovi podeljevalci. Posledica tega je bilo večje zlorabljanje in
izkoriščanje sistema s strani upravičencev ter kopičenje pravic.
Nova reforma je bila oblikovana in postavljena ravno z namenom preprečevanja zlorab in
izkoriščanja pravic, razpršenih med institucijami in posledično preprečitev navajanja in
prikazovanja različnih podatkov družine na različnih inštitucijah. Na podlagi tega je
reforma socialnih transferjev vpeljala vrstni red uveljavljanja pravic preko enotne vstopne
točke, enotno opredelitev oseb, enotno definicijo dohodka in premoženja. Enotna vstopna
točka so postali Centri za socialno delo na območju celotne Republike Slovenije. Socialni
transferji se tako dodeljujejo na podlagi materialnega položaja posameznika in družine. Za
upravičence pravic naj bi tak sistem prinesel poenostavitev postopkov in tudi bolj pravičen
sistem dodeljevanja pravic.
V magistrski nalogi sem skušala priti do odgovora na naslednja vprašanja: Ali socialna
reforma prinaša upravičencem pravic in podeljevalcem pravic – CSD pozitivne spremembe
z uveljavitvijo novih zakonov v praksi? Ali je novi sistem bolj pravičnejši in enostavnejši ter
zmanjšuje socialno ogroženost? Ali so spremembe v želji po poenostavitvi postopka in
olajšanje postopka v korist strank – upravičencev pravic in ali tudi v korist podeljevalcev
pravic – CSD?
Namen magistrske naloge in raziskovane teme je bil ugotoviti, ali je nova socialna
zakonodaja prinesla učinke in rezultate, zaradi katerih so se snovale spremembe sistema
1

socialnih transferjev. Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali je nova ureditev pravic iz javnih
sredstev prinesla pozitivne učinke in odzive v očeh upravičencev kot tudi v očeh
podeljevalcev pravic – CSD. Skozi analiziranje in primerjanje prejšnje in nove zakonodaje
o podeljevanju pravic iz javnih sredstev sem skušala pridobiti dejstva in informacije, ki
narekujejo, da je novi sistem bolj pravičen in enostaven ter naravnan v zmanjšanje
socialne ogroženosti.
Ta zastavljena dejstva sem teoretično in raziskovalno preverila in analizirala. S teoretično
analizo primerjave prejšnje in nove socialne zakonodaje ter ostale literature sem orisala
bistvene spremembe in novosti med zakonodajama v primerjalni tabeli. Nova zakonodaja
je prinesla spremembe, katere vpliv imajo na upravičenost in na višino posameznega
socialnega transferja. Ena takih sprememb je upoštevanje premoženja družine in
prihrankov ter širokega spektra dohodkov družine.
Glavni cilj raziskave je bil pridobiti čim več mnenj in uporabnih podatkov ter informacij in
ocene prejšnje ter nove zakonodaje s strani obeh zadevanih strank v postopku, to so
upravičencev pravic in podeljevalcev pravic – CSD, ki so se v praksi spopadli s srečanjem
nove zakonodaje. Na podlagi pridobljenih mnenj in ocen se je izoblikovalo stališče učinka
socialne reforme ter preverb o uresničitvi zastavljenih ciljev nove socialne zakonodaje.
Problem in predmet magistrske naloge sta bila osnova za postavitev hipotez, ki sem jih v
raziskovalnem delu preverjala in dokazovala.
V nalogi sem postavila naslednje hipoteze:
- H1: Z uveljavitvijo in uporabo dveh novih zakonov s socialnega področja se zmanjša
zlorabljanje in kopičenje socialnih transferjev.
-

H2: Ena vstopna točka, enoten postopek in odločanje z eno odločbo poenostavijo
socialni sistem za upravičence in za podeljevalce pravic (mišljeno v zmanjšanju
stroškov, npr. administrativnih na obeh straneh).

-

H3: Socialna reforma je upravičencem prinesla zmanjšan obseg socialnih pravic
(mišljeno število pravic) – upravičeni so do manj pravic.

-

H4: Ureditev enotne vstopne točke pomeni, da je slovenski sistem postal bolj
primerljiv s tujino.

Postavljene hipoteze sem tekom vsebine naloge preverila in ugotavljala, ali postavljene
trditve držijo ali ne držijo.
Prvo hipotezo sem dokazovala na teoretično-analitičen način raziskovanja prejšnje in nove
socialne zakonodaje ter analiz izvedene ankete med populacijama. Na podlagi
teoretičnega vidika Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno
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varstvenih prejemkih ter analize prejetih anketnih vprašalnikom, je prva hipoteza
potrjena.
Drugo postavljeno hipotezo sem dokazovala in potrjevala s pomočjo izvedene ankete med
populacijama. Iz analize prejetih vprašalnikov je hipoteza deloma potrjena.
Tudi tretjo hipotezo sem preverjala in dokazovala s pomočjo izvedene ankete. Analiza
prejetih vprašalnikov je pokala, da se tretja hipoteza deloma potrdi.
Dokazovanje četrte hipoteze je temeljilo na teoretičnem raziskovanju domače in tuje
strokovne literature ter zakonodaje. Na podlagi preučitve literature sem hipotezo potrdila.
Raziskave na temo zlorab socialnih transferjev ali o nepravičnem podeljevanju oz.
dodeljevanju pravic na podlagi prekritih in zamolčanih podatkov niso bile izvedene.
Obstajajo statistike socialnih transferjev z numeričnim prikazom podatkov o številu
podeljenih pravic in njihovih vrednostih.
V teoretičnem delu naloge sem uporabila metodo deskripcije, s katero sem opredelila in
razložila pojme in postopke ter koncept sprememb socialnih transferjev. V aplikativnem
delu sem preučila koncept izvajanja novega socialnega sistema in njegov vpliv na
prejemnike socialnih transferjev in na podeljevalce le-teh. V raziskovalnem delu sem z
lastno anketo želela dobiti stališča o temeljnih spremembah reforme socialnih transferjev.
Anketirala sem populaciji upravičencev pravic in podeljevalcev pravic. Pri tem sem
uporabila metodo kvantitativnega raziskovanja – anketiranje s pomočjo vprašalnika.
Prednost te metode je hitro pridobivanje informacij z relativno nizkimi stroški ter
anonimnost. Pridobljene podatke sem statistično analizirala in obdelala z metodami
deskriptivne statistike.
Vsebina magistrske naloge se začne z uvodnim poglavjem, v katerem so predstavljeni
problem in predmet magistrske naloge ter hipoteze raziskovanja. V tem poglavju je
opredeljen namen naloge, cilji raziskovanja in metode, ki sem jih uporabljala pri
raziskovanju problema. Opisana je tudi struktura dela.
Za lažje razumevanje vsebine celotne magistrske naloge sem v drugem poglavju najprej
teoretično opredelila osnovne pojme s socialnega področja in opisala pomen države
blaginje, ki s socialnim sistemom zagotavlja blaginjo svojim državljanom.
V nadaljevanju sem v tretjem poglavju najprej opisala ureditev in lastnosti socialnih
transferjev po stari zakonodaji in nato lastnosti uveljavljanja pravic po novi zakonodaji. V
tem poglavju sem navedla tudi razloge in cilje za spremembo socialne zakonodaje in
njeno uveljavitev. Povzela sem glavne in ključne novosti, ki jih prinaša nova socialna
reforma na področju socialnih transferjev ter njene spremembe. Ena od novosti, ki jih je
prinesla reforma, je centralna zbirka podatkov, katero sem na kratko opisala skupaj s
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projektom e-sociala v tem podpoglavju. Z reformo se je ukinilo kar nekaj pravic, zato sem
njihovo ukinitev in vrsto ukinitev pravic na kratko povzela v podpoglavju, z namenom, da
je na enem mestu strjeno in pregledno predstavljena zadevana tema.
V četrtem poglavju, ki predstavlja jedro magistrske naloge in rdečo nit obravnavanega
problema naloge, sem podrobno predstavila primerjavo stare in nove ureditve socialnih
transferjev v Republiki Sloveniji. Podrobno sem predstavila in opisala razlike in
spremembe, ki jih prinaša nova zakonodaja v primerjavi s prejšnjo za vsak določen
posamezen socialni transfer posebej. O vsakem socialnem transferju sem potem nanizala
statistiko o upravičenosti pravice iz preteklih let in statistiko o pravici, ki se je začela
uveljavljati po novi ureditvi. Na koncu sem v posebnem podpoglavju posameznega
socialnega transferja navedla primer izračuna višine pravice po stari in novi ureditvi. Po
teh podpoglavjih sem obravnavala in opisovala pravice: otroški dodatek, denarno socialno
pomoč, varstveni dodatek, državno pokojnino in nadomestilo za invalidnost, državno
štipendijo. Na koncu tega poglavja sem naredila zbirno tabelo pregleda ključnih razlik med
» nekoč in danes« opisanih socialnih pravic.
V naslednjem poglavju (petem) sem predstavila ureditev socialnih transferjev v izbranih
državah Evropske unije. Pri vsaki izbrani državi sem povezala vrste socialnih transferjev
ter njihove značilnosti, pri čemer sem opisovala lastnosti tistih pravic, ki sem jih pri
Republiki Sloveniji, da sem lahko nato lastnosti in pogoje pravic države in pravic v RS
primerjala v naslednjem podpoglavju. Primerjavo pravic med državo in RS sem prikazala v
tabeli za lažji in hitri pregled razlik. Države, za katere sem opisovala pravice, so: Avstrija,
Nemčija, Švedska in Velika Britanija. S tem poglavjem se zaključi teoretični del magistrske
naloge.
S šestim poglavjem, ki je analitično – eksperimentalni del, sem predstavila dosežene
rezultate ankete upravičencev pravic in podeljevalcev pravic – CSD. To poglavje
predstavlja anketna vprašalnika za obe fokusni skupini, samo izvedbo in metodologijo
raziskave ter obdelavo podatkov in rezultate ugotovitve anketiranja.
V nadaljevanju sem v sedmem poglavju preverila potrditev oz. zavrnitev postavljenih
delovnih hipotez ter podala utemeljitve o potrditvi oz. zavrnitvi posamezne zastavljene
hipoteze.
Na podlagi preučitve osrednjega problema in analize rezultatov raziskave so v zaključku
magistrske naloge podane sklepne ugotovitve po poglavjih ter predlogi izboljšav.
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2 OPREDELITEV
PODROČJA

OSNOVNIH

POJMOV

S

SOCIALNEGA

2.1 SOCIALNA POLITIKA
Socialna politika je skupek vseh ciljev, ukrepov, postopkov in sredstev, ki jih družba
uporablja, da bi lahko vsak njen pripadnik zadovoljeval svoje osebne in skupne potrebe. Z
zadovoljevanje potreb pa bi lahko vsak član družbe funkcioniral kot polnopravni in
enakopravni član družbe (Glavaš in Rihter, 2010, str. 5).
Pomembna naloga socialne politike je zagotavljanje socialne varnosti. Glavni cilji socialne
politike so usmerjeni v ustvarjanje normalnih življenjskih razmer za vsakogar, za
posameznikovo in družbeno zdravje, za možnost osebnega in poklicnega razvoja, za polno
zaposlenost in za odpravljanje socialne napetosti in izključenosti (Bubnov Škoberne,
Strban, 2010, str. 30).
V evropskih državah se socialna politika oblikuje na nacionalni ravni in na ravni EU. Zadnja
desetletja se socialna politika preusmerja od pasivnih ukrepov, s katerimi se je
posameznikom brez sredstev zagotavljalo pravice do denarnih dajatev in storitev, k tretji
poti ukrepov, ki morajo temeljiti na primernem razmerju med pravicami subjektov
socialnih pravic ter obveznostmi upravičencev in socialnih služb za izvajanje reševanja
socialnih stisk (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 30).

2.2 SOCIALNA PRAVICA
Socialna pravica (ang. social rights) v ožjem pomenu besede je po svoji pravni naravi
osebna pravica, ki je uvrščena med temeljne človekove pravice. To je pravica do dajatev v
denarju ali v naravi, ki je določena v sistemih socialne varnosti, socialnih zavarovanj,
socialnih pomoči in zaščite. Temelji na določenem osebnem ali materialnem stanju in ni
plačilo za opravljeno delo (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 46).
V širšem pomenu besede pa se ob ožjem pomenu besede socialna pravica štejejo tudi
tiste, ki so zagotovljene zaposlenim osebam v razmerju do nosilcev kapitala. Torej za tiste
pravice zaposlenih s področja kolektivnih delovnih razmerij oz. industrijskih razmerij.
Določene so zaradi varovanja položaja in interesov delavcev v delovnem razmerju ter
pravic do dajatev in storitev iz sistema socialne varnosti in zaščite (Bubnov Škoberne,
Strban, 2010, str. 46). Te pravice ureja Ustava RS v poglavju o gospodarskih in socialnih
razmerjih.
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Pravice iz socialnega varstva sestavljajo storitve in ukrepe za preprečevanje in
odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikov, družin in družbe ter dajatve za tiste, ki
si materialne varnosti sami ne morejo zagotoviti iz okoliščin, na katere ne morejo vplivati.
Kot je razbrati, se izpostavita dva socialna primera, to sta stiske in težave ter materialna
ogroženost (Kavar Vidmar, 2003, str. 5).

2.3 SISTEM SOCIALNE VARNOSTI
Sistem socialne varnosti (ang. social security schemes) skrbi za prerazporeditev
ustvarjenega dohodka od skupin z večjimi dohodki in boljšim materialnim položajem k
socialno šibkejšim, ki so v ekonomsko slabšem in nezavidljivem položaju. Zaradi bolezni,
onemoglosti ali pa iz drugih razlogov ne morejo poskrbeti za svoj obstoj. Je javni sistem,
ki je namenjen urejanju ter lajšanju gmotnih in življenjskih razmer prebivalstva.
Sistem, ki se financira iz prispevkov bodočih upravičencev oz. zavarovanih oseb, se
imenuje prispevni – kontributivni sistem. Tisti sistem, ki se ne financira iz prispevkov,
temveč iz drugih virov, največkrat iz državnega proračuna, pa se imenuje neprispevni –
nekontributivni sistem (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 40).
V določen socialni sistem, ki ga organizira država, so vključeni (Bubnov Škoberne in
Strban, 2010, str. 40):
- zaposleni in drugih aktivni – evropski celinski sistemi socialnih zavarovanj,
- vsi prebivalci – skandinavski sistemi nacionalnega varstva,
- samo ogrožene skupine prebivalcev oz. prebivalci s slabšim ekonomskim in socialnim
položajem – anglosaški sistemi, zlasti ZDA.
V sistemu socialne varnosti se s pravicami zagotavljata varnost in kontinuiteta dohodka
delavcem in drugim aktivnim osebam ter njihovim družinskim članom v času, ko ne
morejo delati ali imajo povečane stroške (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 42).
Sistem socialne varnosti obsega poleg sistemov dajatev in prejemkov za devet socialnih
primerov tudi sistem socialnega varstva oz. socialnih pomoči. Zakon o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS št. 2/04, 10/04) socialnovarstveno dajatev uvršča med
socialne prejemke, pod pogojem, da je njen namen reševati socialno varnost upravičenca.
Iz tega izhaja, da vsi sistemi dajatev in prejemkov v Sloveniji, s katerimi se zagotavlja
dohodkovna varnost posamezniku ali družini, spadajo v sistem socialne varnosti (Bubnov
Škoberne in Strban, 2010, str. 43).
Vsak sistem socialne varnosti ima pogoj oz. cenzus (Kavar Vidmar, 2003, str. 2).
Sistem socialne varnosti s poudarkom na socialnem zavarovanju označujemo kot
Bismarckov sistem socialne varnosti. Sistem, ki je namenjen vsem prebivalcem, čeprav
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nudi le nujne pomoči, pa imenujemo Beveridgeve sistem socialne varnosti (Kavar Vidmar,
2003, str. 4).

2.4 SOCIALNA VARNOST
Socialna varnost (ang. social security) je družbena vrednota, ki zagotavlja človeško
varnost in stabilnost. Je sistem razmerij, s katerimi se ogroženim in prizadetim osebam
zagotavlja nujna pomoč na temelju socialnih pravic. To so pravice iz socialne varnosti, do
katerih je upravičena oseba po zakonu.
Socialna varnost je pomemben del socialne politike. Pravica do socialne varnosti je
človekova pravica.
Razvoj socialne varnosti (Kavar Vidmar, 2003, str. 5):
- Generalizacija – širjenje kroga upravičencev; za čas Bismarcka je bilo socialno
zavarovanje tipično delavsko zavarovanje, postopoma so se kasneje vključevali še
drugi sloji prebivalstva, dandanes krog zajema vso prebivalstvo.
- Ekspanzija – vsebinsko širjenje; socialni primeri, obseg dajatev in storitev s področja
socialne varnosti so postajali popolnejši, pogoji za upravičenost do dajatev so se
poostrili, njihova višina se je znižala. Zaznati je tudi vključevanje novih socialnih
primerov v sistem.
- Internacionalizacija – povzročilo jo je zaposlovanje delavcev izven matične države,
urejeno je bilo z dvostranskimi sporazumi, kasneje konvencije, ki jih je sprejela MOD1.
MOD št. 22 je mednarodni temelj pravne ureditve socialne varnosti.
V Evropi so se razvila tri temeljna načela oz. principi za zagotavljanje socialne varnosti
(Črnak-Meglič, 2005, str. 19):
- Princip preverjanja potreb – ta izhaja iz moralne obveze družbe, ki skrbi za svoje člane.
Usmerjen je v zagotavljanje minimalne ravni socialne varnosti in v zmanjševanje
revščine. Pomoč se redistribuira tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Inštrument, ki je
tipičen za upravljanje tega principa, je socialna pomoč.
- Princip enakovrednosti (equity) oz. reciprocitete – ta se izraža preko socialnega
zavarovanja in je najpomembnejša evropska različica zagotavljanja socialne varnosti.
Inštrument, ki je tipičen za upravljanje tega principa, je povezovanje plačil z višino
prejemkov.
- Princip enakosti (equality) oz. univerzalnosti – ta je usmerjen k zagotavljanju
določenega družbenega standarda za vse državljane. Za ta princip je tipičen inštrument
univerzalna pravica, tj. univerzalni denarni prejemek.

1
2

Mednarodna organizacija dela, ki je bila ustanovljena leta 1919.
Govori o minimalnih normah socialne varnosti; sprejeta leta 1952
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Uporaba teh principov je privedla do kar nekaj sprememb na področju socialne varnosti.
Na vseh področjih zagotavljanja socialne varnosti so se spremenili kriteriji za dostop in
upravičenost do posameznih pravic na področju zdravstva, zaposlovanja in pokojninskega
zavarovanja. S spremembo prejšnje, stare zakonodaje, se je povečal nadzor nad
implementacijo prejemkov – preverjanje upravičenosti, dolžnost upravičencev pa je bila,
da morajo aktivno sodelovati pri reševanju svojih problemov. Na pokojninskem področju
pa je bila uvedena nova pravica, tj. pravica do državne pokojnine3. Ta pravica ni izhajala
iz obveznega zavarovanja, ampak je bila prejemek, ki se je dodelil tistim, ki dopolnijo
določeno starost in ki niso upravičenci do drugih pokojnin. Nova zakonodaja uveljavlja bolj
natančno preverjanje upravičenosti do prejemkov, pravico do državne pokojnine pa
ukinja.
Leta 1991 je bil oblikovan socialni program, z njim naj bi bila osnovna odgovornost za
zagotavljanje socialne varnosti prenesena z države na posameznika. Država pa je morala
pri tem ustvariti ustrezne pogoje. S tem naj bi se zmanjšal pomen obveznega socialnega
zavarovanja in povečal pomen dodatnih zavarovanj.

2.4.1 SOCIALNO ZAVAROVANJE
Sistem socialne varnosti vsebuje dva organizacijska in pravna sistema, tj. socialno
zavarovanje in socialno varstvo (Glavaš in Rihter, 2010, str. 5).
Socialno zavarovanje je sklop ukrepov, ki zagotavljajo socialno in ekonomsko varnost v
najširšem pomenu besede pri začasni zadržanosti z dela, pri starosti, smrti ali invalidnosti
(Glavaš in Rihter, 2010, str. 5, 6). Za izvajanje teh ukrepov sredstva zagotavljajo
zavezanci ter druge z zakonom določene osebe. Pri tem nastane zavarovalno razmerje, ki
ni odvisno od volje zavarovanca. Pravice iz socialnega zavarovanja se lahko uveljavljajo
pod pogojem, da so plačani prispevki. Načeloma so te pravice sorazmerne prispevkom
(npr. pokojnina) (Kavar Vidmar, 2003, str. 3).
Sistem socialnih zavarovanj temelji na zaposlitvi in na delu.
Z osamosvojitvijo države Slovenije je bila dana državi naloga, da uredi sistem obveznih
socialnih zavarovanj in skrbi za njegovo delovanje. Sestavljajo ga zdravstveno,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter druga socialna zavarovanja, to sta zavarovanje
za primer brezposelnosti in starševsko zavarovanje (Ustave RS, 50. člen).

3

To je bila v bistvu socialna pomoč, ki se je dodelila tistim, ki so dopolnili 65 let in niso imeli
minimalnega zavarovalnega obdobja za priznanje pravice do pokojnine in niso imeli dovolj lastnih
dohodkov, poleg tega pa 30 let stalno prebivališče v RS. Višina državne pokojnine znaša 33,3%
najnižje pokojninske osnove.
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Po Bismarcku so poimenovani sistemi socialnih zavarovanj, saj so bila prva zavarovanja
uvedena v času njegove vladavine v Nemčiji (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 92).
V socialno zavarovanje so obvezno zavarovani (Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 93):
- zaposleni,
- samozaposleni,
- kmetje,
- druge aktivne osebe.
V okviru njihovega obveznega zavarovanja so obvezno zavarovani tudi njihovi ožji
družinski člani.

2.4.2 SOCIALNO VARSTVO
Socialno varstvo (ang. social assistance) je del področja socialne varnosti, ki ga dopolnjuje
področje socialnih zavarovanj. Sestoji iz ukrepov, s katerimi se pomaga ljudem, ki ne
morejo zadovoljevati svojih življenjskih potreb brez pomoči širše družbene skupnosti
(Glavaš in Rihter, 2010, str. 5). Pomaga se z dajatvami v denarju, storitvenih in stvarnih
dajatvah, ki imajo naravo socialne pomoči. Za pridobitev pravic iz socialnega varstva ni
potrebno poprejšnje plačevanje prispevkov (Kavar Vidmar, 2003, str. 4). Namenjene so
otrokom, starim in onemoglim, nesposobnim za delo ter duševno in telesno prizadetim.
Pomeni reševanje socialne problematike družin in posameznikov ter preprečevanje
nastanka revščine.
Glavni nosilec dejavnosti socialnega varstva je država, katera s predpisi ureja, nadzira,
organizira in financira to področje, saj se ne financira iz prispevkov. Dejavnost socialnega
varstva je sekundarne narave, saj se uveljavlja in zagotavlja šele potem, ko je
ugotovljeno, da socialnih tveganj ni mogoče odpraviti s socialnimi zavarovanji (Vodovnik,
2004 in 2006, str. 156).
Sistem socialnega varstva je univerzalne narave, saj je namenjen vsakomur, ki se znajde
v socialni stiski iz objektivnih razlogov. Podsistem socialnega varstva je sistem socialnih
pomoči. Pomoči so individualizirane, njihova potreba po pomoči se ugotavlja v vsakem
konkretnem primeru. Razlikujejo se od pravic iz socialnih zavarovanj, saj so
standardizirane in se potreba po dajatvi predpostavlja (Bubnov Škoberne in Strban, 2010,
str. 44).
Socialno varstvo je prvo in temeljno področje socialne varnosti v širšem smislu, kot
neformalen izraz solidarnosti med ljudmi. Socialno varstvo zavzema najširši krog ljudi. V
nekaterih državah so to vsi državljani, vse osebe s stalnim prebivališčem v državi. V
Sloveniji so nekatere storitve socialnega varstva zagotovljene vsakomur (Kavar Vidmar,
2003, str. 2).
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Pravice iz socialnega varstva postanejo subjektivne pravice, ko država vključi socialno
varstvo v javni sistem socialne varnosti (Kavar Vidmar, 2003, str. 2).
Razlika med pravicami iz socialnega zavarovanja in pravicami iz socialnega varstva je, da
so prve utemeljene z minulim delom, s prispevki zavarovancev, druge pa s potrebami
upravičencev. Gre za razliko med rizikom in potrebo, to je med Bismarckovim in
Beveridgevim konceptom. Oba koncepta se vedno bolj prepletata, vendar razlike obstajajo
(Kavar Vidmar, 2003, str. 2).
Nadzor se izvaja nad uporabniki pravic s področja socialnega varstva, nad uživalci pravic
iz socialnega zavarovanja pa praviloma ne. Nadzoruje se materialne razmere, prejemke iz
dela, namen uporabe prejete pomoči (Kavar Vidmar, 2003, str. 2).
Po nastanku in namenu je zadnja panoga socialne varnosti, socialno varstvo. Služi kot
nekakšna varovalna mreža, ki prestreže vse tiste, ki izpadejo iz drugih področij socialne
varnosti (Kavar Vidmar, 2003, str. 2).
Sistem socialnega varstva je glavni blažilec revščine in socialne izključenosti. Tisti, ki so
odvisni od dajatev in storitev socialnega varstva, praviloma živijo v revščini. Socialno
varstvo naj bi omogočalo in zagotovilo svobodo pred pomanjkanjem (Kavar Vidmar, 2003,
str. 3).
Krovni zakon, ki ureja področje socialnega varstva, je Zakon o socialnem varstvu.

2.5 DRŽAVA BLAGINJE
Socialna država (ang. Social state) s sprejeto zakonodajo in drugimi aktivnostmi skrbi in je
odgovorna za zadovoljevanje socialnih potreb in interesov prebivalstva oz. za socialno
zaščito prebivalstva in za uresničevanje človekovih socialnih pravic, to pomeni
zagotavljanje osnovne ravni blaginje.
V Ustavi iz leta 1974, pred osamosvojitvijo, je bila določena pravica »delavskega človeka«
do socialnega zavarovanja za socialne primere4. Med varovane osebe so bile vključene
tudi druge osebe, ki niso bile obvezno socialno zavarovane. Prednost te ustavne ureditve
je bila v tem, da je bila z Ustavo določena pravica do socialne varnosti za socialne
primere, ki so bili taksativno našteti, ter da je bila v njej določena podlaga za zakonsko
ureditev socialnega položaja zaposlenih, samozaposlenih ter njihovih družinskih članov in
druge osebe.

4

Bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, brezposelnost.
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Načelo socialne države je zapisano v Ustavah nekaterih evropskih držav (v nemški v 20.
členu, v španski v 1. členu), prav tako tudi v Ustavi RS. Slovenija ima v 2. členu Ustave
zapisano, da je pravna in socialna država. Načelo socialne države postavlja v ospredje
enakost in socialno pravičnost. To se uresničuje na podlagi človekovih pravic, ki so
socialne narave, in na temelju pravil za urejanje socialnih razmerij, urejenih z Ustavo
(Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 28).
Država blaginja skrbi in ustvarja razmere za blaginjo prebivalstva in je odgovorna za
zagotavljanje teh razmer. Mehanizmi, preko katerih država uresničuje vlogo blaginje, so
socialni transferji, socialne pomoči ter socialne in druge storitve (Črnak-Meglič, 2005, str.
17).
Država zagotavlja svojim državljanom pravico do socialne varnosti v okviru sistemov
socialnega zavarovanja. S pravicami iz socialnega zavarovanje se zagotavlja nadomestilo
za izpad dohodka ob bolezni, nesreči, starosti, smrti, invalidnosti in brezposelnosti. Z
različnimi socialnimi pomočmi pa država želi zavarovati in zagotoviti minimalno raven
socialne varnosti tistim, ki si jo sami ne morejo zagotoviti (Črnak Meglič, 2005, str. 17).
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3 ZNAČILNOSTI TRANSFERJEV PO STARI UREDITVI IN PO
REFORMI IZ LETA 2012

3.1 UREDITEV IN LASTNOSTI PRAVIC PO STARI ZAKONODAJI
V Sloveniji je socialno varstvo urejal Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/1992, v
nadaljevanju ZSV), ki je bil sprejet leta 1992, in je bil kasneje kar nekajkrat spremenjen in
dopolnjen. Ta zakon je bil temelj socialnega sistema skupaj še z vsemi ostalimi
»področnimi« zakoni. Omenjeni zakon je določal in urejal pravice do socialnih storitev in
pravice do denarnih socialnih pomoči. Njegov namen je bil preprečevati in odpravljati
socialne stiske in zagotavljati materialno varnost posameznikom. Poleg ZSV pa so socialne
transferje urejali tudi drugi krovni zakoni. Tako so slovenski socialni sistem urejali in
določali zakoni s posameznega področja pravic, ki bodo zavzete v nadaljevanju.
Pravice iz Zakona o socialnem varstvu so se uveljavljale po načelih enake dostopnosti in
proste izbire oblik za vse upravičence pod enakimi pogoji in po načelu socialne
pravičnosti. Upravičenci do socialnega varstva so bili slovenski državljani s stalnim
prebivališčem v RS, tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS ter upravičenci po
mednarodni pogodbi.
Pravice niso bile uvrščene med socialna zavarovanja, ker se zanj niso plačevali prispevki,
zaradi česar se ni oblikovalo dvostransko socialnopravno razmerje. Šlo je za neprispevni
sistem, ki se je ob izpolnjevanju določenih pogojev za pridobitev prejemka oblikovalo
enostransko socialno-pravno razmerje. Sistem socialnih pravic se je financiral iz državnega
proračuna. Tak sistem pa velja še danes.
Pravico do otroškega dodatka je urejal Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/2001, v nadaljevanju ZSDP), o njej pa je odločal Center za
socialno delo. Do njega so bili upravičeni zakonec, zunajzakonski partner, otroci, pod
določenimi pogoji tudi vnuki in starši vlagatelja, če so ga bili dolžni preživljati. Dohodek se
je upošteval v bruto znesku, upoštevali so se tudi drugi pridobljeni socialni transferji v
neto znesku, npr. denarna socialna pomoč, državna štipendija, premoženje se ni
upoštevalo.
Leta 2000 je bil sprejet Program boja proti revščini in socialni izključenosti, ki je prinesel
zvišanje nekaterih pravic, to sta socialna pomoč in otroški dodatek. Leta 2001 je nova
zakonodaja uvedla povečanje otroškega dodatka za otroka, ki živi v enoroditeljski družini,
za 10 %, in za otroka, če ne hodi v vrtec, za 20 %. Otroški dodatek je temeljil na principu
preverjene potrebe, prav tako socialna pomoč.
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Denarno socialno pomoč je urejal, kot je že omenjeno, Zakon o socialnem varstvu, o
pravici je odločal Center za socialno delo. Upravičenec pravice je bil zakonec,
zunajzakonski partner, otroci, pod določenimi pogoji tudi vnuki in druge odrasle osebe, če
jih je bila katera izmed navedenih oseb dolžna preživljati. Upošteval se je neto dohodek.
Omenjeni zakon iz leta 1992 je poenotil sistem socialnovarstvenih pomoči in zaostril
možnost dostopa do njih. Spremenil je definicijo dohodka, v katerega se nista več štela
otroški dodatek in štipendija. Kasneje se je še večkrat spremenil cenzus za pridobitev
pomoči - minimalni dohodek. Premoženje se je upoštevalo do z zakonom določene višine,
nad določeno mejo upravičenec ni bil upravičen do denarne socialne pomoči, pod višino
pa se je DPS zmanjševala (Črnak-Meglič, 2005, str 80).
Varstveni dodatek je urejal Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS,
št. 106/1999, v nadaljevanju ZPIZ-1). O pravici je odločal Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije. Upravičenci te pravice so bili uživalci starostnih,
invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin, katerih pokojnina ni dosegla mejnega zneska
(81,6 % najnižje pokojninske osnove) in če skupaj z družinskimi člani ni imel drugih
dohodkov in premoženja. Dohodek za uveljavljanje te pravice se je upošteval v bruto
znesku. Pri upravičenosti te pravice se je upošteval tudi dohodek, in sicer tisti, ki je
presegal 23.684,78 EUR.
Pravico o državni štipendiji je urejal Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/2007, v
nadaljevanju ZŠtip). O štipendijah so odločali Centri za socialno delo, pred njimi pa Zavodi
za zaposlovanje. Do štipendije so bili upravičeni dijaki in študentje ter udeleženci
izobraževanja odraslih. Družinski člani, ki so bili hkrati vlagatelji, so morali biti v razmerju
z upravičencem, to so oče, mati ali zakonec, s katerim živijo oče ali mati, bratje, sestre.
Za upravičenost do državne štipendije so se upoštevali neto dohodki na podlagi odločb
davčnih organov, upoštevali so se tudi otroški dodatki. Premoženje pri odmeri štipendije
ni bilo upoštevano.
O državni pokojnini je odločal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije po
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Dohodek, ki se je upošteval pri
odmeri te pravice, se je upošteval v bruto principu. V premoženje se ni štelo do 23.897,94
EUR obdavčljivega nepremičnega premoženja.
Problem, ki se vleče že iz 90. let prejšnjega stoletja, je, da se pri ugotavljanju
upravičenosti do otroškega dodatka v družinski dohodek šteje večina socialnih prejemkov,
vključno s štipendijo. Tako je bil otroški dodatek nižji za upravičence do republiške
štipendije kot tudi za druge dijake in študente iz družin z enakimi dohodki. Štipendija se
zato delno izniči z upravičenostjo do nižjega otroškega dodatka. Enako velja za
predšolskega otroka, ker je upravičen do nižjega otroškega dodatka, če njegov brat ali
sestra prejemata štipendijo (Stropnik, 2002).
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Po tej zakonodaji so bili različno opredeljeni družinski člani oz. člani družine, katerih
dohodek in premoženjsko stanje je vplivalo na odločitev o pravici. Tudi dohodek, ki se je
upošteval pri ugotavljanju upravičenosti do pravice, je bil opredeljen na različne načine.
Kot je iz zgornjih opisanih pravic razvidno, se pri nekaterih pravicah dohodki upoštevajo,
pri drugih ne, pri nekaterih se je upošteval dohodek na družinskega člana, določeni so bili
tudi drugačni vstopni cenzusi. Večina prejemkov se je upoštevalo v bruto znesku, ostali v
neto. Pri nekaterih pravicah na upravičenost niso vplivali le dohodki, ampak tudi
premoženje upravičenca. Poleg tega pa je bil pri teh pravicah premoženjski cenzus
opredeljen različno.
Torej se je pri ugotavljanju materialnega položaja, ki je bil pogoj za upravičenost do
posameznega transferja, upošteval različen krog oseb, različne vrste dohodkov in na
različne načine, enkrat bruto, drugič neto. Lastništvo premoženja se je ponekod
upoštevalo, vendar na različne načine, ponekod pa sploh ne. Pri uveljavljanju pravice do
nekega drugega transferja se v družinski dohodek ni štel že prejeti marsikateri socialni
prejemek, kar je vplivalo na upravičenost, predvsem pa na višino drugega transferja.
Možno pa je bilo tudi, da se ta pridobljena pravica ni štela v družinski dohodek pri
uveljavljanju še naslednjega transferja.
O različnih socialnih transferjih se je odločalo na različnih, med seboj nepovezanih
organih. To je opravičencem omogočalo, da so pri različnih organih prikazovali različne
socialno ekonomske položaje (neko pravico uveljavljajo kot enostarševska družina, neko
pa kot zunajzakonska zveza). Odločanje na različnih organih pa je pomenilo vodenje
postopkov, ugotavljanje okoliščin in izdajanje odločb hkrati na več mestih. Tako je bil
posameznik oz. družina upravičen po različnih predpisih do različnih pravic, ki so bile
neposredno odvisne od dohodkovnega in premoženjskega položaja upravičenca.
Ključne spremembe socialnih transferjev v obdobju 2007-2009 so bile (Čok in Kump,
2010):
- s 1. 1. 2008 se je otroški dodatek povečal za 8,4 %,
- od 1. 9. 2008 dalje je zagotavljala država sredstva za sofinanciranje plačil vrtcev
staršem, ki imajo v vrtcu hkrati vključenega več kot enega otroka iz iste družine,
- 50 % sofinanciranje plačil vrtca za starše, katerih otrok je dopolnil tri leta starosti,
se je uvedlo s 1. 1. 2011 (z enoletno zakasnitvijo zaradi Zakona o interventnih
ukrepih (Ur. l. RS, št. 94/2010, v nadaljevanju ZIU), zaradi gospodarske krize),
- uvedba subvencionirane dijaške prehrane s 1. 9. 2008, v višini 2,42 EUR za en
dnevni topli obrok,
- 13. 6. 2009 se je spremenil Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 40/2009, v
nadaljevanju ZŠtip), ki je predpisal višji vstopni dohodkovni cenzus za pridobitev
državne štipendije iz socialno bolj ogroženih in enostarševskih družin ter za
kandidate s posebnimi potrebami.
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3.2 UVELJAVLJANJE PRAVIC PO NOVI ZAKONODAJI
3.2.1 RAZLOGI ZA UVELJAVITEV NOVEGA ZAKONA
V Sloveniji je bil sistem socialnih transferjev pred socialno reformo 2012 obsežen,
zapleten in prebivalce ni spodbujal k delu. Pravice so se uveljavljale pri različnih organih,
dohodek, ki se je upošteval pri ugotavljanju upravičenosti do pravic, je bil opredeljen
različno. Premoženje se je upoštevalo le pri nekaterih pravicah. Družinski člani so bili
različno opredeljeni. Uporabniki so zato lahko različno predstavili lastne razmere in
nemalokrat lahko tudi zamolčali nekatere podatke. Sistem je bil kompleksen in je postajal
zaradi novih pravic neučinkovit in nepregleden tako za uporabnika kot za državo
(uradnike).
Zato se je z novo socialno reformo želel doseči cilj, oblikovati tak sistem, da bo bolj
motivacijski za delo in hkrati bolj socialno pravičen. Namen nove socialne reforme je bil
predvsem poenostaviti in poenotiti zelo razvejan sistem različnih pravic. Star sistem je
omogočal kopičenje pravic in zaradi morebitne izgube pravic posameznika ni silil k
zainteresiranosti za zaposlitev.
Ključni razlogi za sprejem novega zakona, glede na prejšnje stanje, so bili (Predlog
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Predlog Zakona o socialno varstvenih
prejemkih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno
varstvenih prejemkih, vsi 2010; Kump, 2011, str. 45):
- različno ugotavljanje materialnega položaja (različen krog populacije, različne vrste
dohodkov na različne načine – bruto, neto),
- različno upoštevanje premoženja v oceno materialnega položaja,
- možnost kopičenja socialnih transferjev (v družinski dohodek se niso upoštevali že
prejeti transferji, to je vplivalo tako na upravičenost kot na samo višino transferja),
- odločanje o transferjih na različnih, med seboj ne povezanih organih (možnost
prikazovanja različnih socialno ekonomskih razmer upravičencev).
Ti ključni razlogi so rezultat nepreglednega sistema, ki je omogočal zlorabe in kopičenje
transferjev.
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3.2.2 CILJI ZA SPREMEMBO NOVE ZAKONODAJI
Cilji za spremembe socialne zakonodaje so bili (Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, vsi 2010):
- razdelitev veljavnega Zakona o socialnem varstvu na dva samostojna dela:
socialno varstveno dejavnost in socialno varstvene prejemke;
- oblikovati bolj pravično in dolgoročno vzdržno socialno državo, vendar ne na račun
krčenja pravic;
- vzpostaviti preglednejši in poenostavljen sistem socialnih transferjev (za
uporabnika preprostejši sistem socialnih transferjev s poenostavljenimi postopki
uveljavljanja pravic v smislu »one stop shop« - ena vstopna točka in spodbujanja
posameznikov k lastnemu aktivnemu reševanju situacij);
- preprečiti izkoriščanje in zlorabo sistema;
- preprečevanje kopičenja socialnih pravic in odprava sistema povezanih pravic z
zagotovitvijo boljšega pregleda in evidenco vseh pravic (Čepin Čander, 2010);
- vzpostaviti večjo transparentnost in smotrnejšo porabe proračunskih sredstev;
- doseči učinek večje simulacije za delo in zmanjšati pasti revščine in brezposelnosti
na podlagi spremembe meril za posamezne pravice;
- vzpostaviti učinkovit in uporabnikom prijaznejši sistem socialnih transferjev;
- s prenosom pravic v socialni sistem vzpostaviti preglednejši sistem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
- da pomoč dobijo tisti, ki jo res potrebujejo.
Vse naštete cilje pa je mogoče doseči s spremembami, ki so bile predlagane s sprejetjem
novih zakonov in so opisane v naslednjem poglavju.

3.2.3 GLAVNE IN KLJUČNE NOVOSTI IN SPREMEMBE
Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je na novo urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev, ki je bil sprejet julija 2010 in se je začel uporabljati s 1. januarjem 2012
(Ur. l. RS, št. 62/2010, v nadaljevanju ZUJPS). Ta zakon ureja predvsem postopek
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, sama vsebina pravic pa je urejena v posameznih
področnih zakonih. Ključni cilj Izhodne strategije RS je bil zagotoviti večjo socialno
pravičnost in kohezivnost s premikom od pasivne k aktivni socialni politiki.
Posameznik oz. družina so bili po različnih predpisih upravičeni do različnih denarnih
pravic, subvencij in znižanj, ki so bile neposredno odvisne od dohodkovnega in
premoženjskega položaja upravičencev, torej so bila merila in pogoji za uveljavljanje
pravic različni, prav tako so bile različne opredelitve posameznih kategorij in parametrov.
Tak sistem pa je bil nepregleden in neučinkovit, dopuščal pa je možnost zlorab. Novi
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zakon ureja enotne pogoje in enotno določena pravila za uveljavljanje posameznih pravic.
To je procesni zakon, ki sistemsko ureja področje socialnih transferjev.
Zakon o socialno varstvenih prejemkih ureja institut denarne socialne pomoči in
varstvenega dodatka. Zakon izboljšuje staro ureditev instituta denarne socialne pomoči in
je prilagojen zakonom s sorodnih področij (ZUPJS, ZPIZ). To je vsebinski zakon, ki na
novo določa višino minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči.
Zakon ZUPJS ohranja načelo, ki je že uveljavljeno pri pravicah iz javnih sredstev v
obstoječi področni zakonodaji, zato ne posega v druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki
urejajo posamezno pravico. Prav tako ne posega v delovno področje posameznega
pristojnega ministrstva, niti ne posega v vir financiranja. Novi zakon določa (Predlog
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Predlog Zakona o socialno varstvenih
prejemkih, oba 2010):
1. vrstni red uveljavljanja pravic,
2. enoten način uveljavljanja materialnega položaja (krog oseb, dohodek,
premoženje),
3. meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju,
4. višino določenih pravic,
5. postopek uveljavljanja,
6. centralno evidenco pravic.
Prva novost, ki jo uvaja novi ZUPJS, je »enotna vstopna točka« v sistemu
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki so vezane na ugotavljanje materialnega položaja
(dohodkovnega in premoženjskega) posameznikov in ne temeljijo na socialnem
zavarovanju. Pri tem pa se spoštuje načelo enotnosti uveljavljanja pravic in načelo
ekonomičnosti, saj se vse pravice uveljavljajo »na enem mestu«, v enem postopku, o njih
pa je odločeno z eno odločbo. Enotna vstopna točka so Centri za socialno delo (v
nadaljevanju CSD).
To v praksi pomeni, da posameznik na krajevno pristojnem Centru odda enotno eno vlogo
za pridobitev v zakonu urejenih pravic do denarnih prejemkov, subvencij oz. znižanja
plačil, nato pa Center o vlogi odloči z eno odločbo. Tako stranki ni potrebno opravljati
zadev, ki se nanašajo na en življenjski dogodek na več mestih. Tako je za stranko
zagotovljen hiter in učinkovit postopek uveljavljanja pravic s čim manjšimi stroški (načelo
ekonomičnosti). S tem je bistveno poenostavljen postopek uveljavljanja socialnih pravic
(ZUPJS, 2. člen).
Druga novost, ki jo uvaja zakon, je vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.
Vlagatelj je dolžan v določenem vrstnem redu uveljavljati denarne prejemke, do katerih je
upravičen, nato lahko uveljavlja posamezne subvencije in znižana plačila. Vlagatelj
uveljavlja denarne prejemke po naslednjem vrstnem redu (Predlog Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, 2010):
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1. otroški dodatek,
2. denarna socialna pomoč,
3. varstveni dodatek in
4. državna štipendija.
To so pravice iz javnih sredstev.
Vrstni red uveljavljanja denarnih prejemkov temelji na načelu, da je potrebno družini
najprej zagotoviti osnovno preživetje. Z vzpostavitvijo vrstnega reda uveljavljanja pravic
sta spoštovana načelo pravične razdelitve javnih sredstev in načelo ciljne usmerjenosti. Iz
tega izhajata tudi načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev. Namreč,
zagotovi se pravična porazdelitev javnih sredstev glede na potrebe posameznika in glede
na namen posamezne pravice. Tako se pravice neupravičeno ne kopičijo in ne povečujejo,
saj zakon določa posledice ob neuveljavljanju posamezne pravice.
Center za socialno delo vlagatelja opozori na vrstni red uveljavljanja pravic in na posledice
njegovega neupoštevanja. Vlagatelj je tako na vrstni red že opozorjen v vlogi, ki je enotno
predpisana. Vlagatelj mora upoštevati vrstni red posamezne pravice, zato mora
uveljavljati vse pravice pred tisto pravico, ki jo uveljavlja. Če pa vlagatelj ne upošteva
vrstnega reda uveljavljanja pravic ali če jih ne uveljavlja, pa bi do njih bil upravičen, se
višina »izpuščenega« denarnega prejemka vseeno upošteva pri ugotavljanju materialnega
položaja, kot da bi ga uveljavljal (Kump, 2011, str. 49).
Za subvencije in oprostitve oz. znižana plačila vrstni red ne velja.
Subvencije in znižana plačila (ZUPJS, 6. člen):
- znižano plačilo vrtca,
- subvencija malice za učence in dijake,
- subvencija kosila za učence,
- subvencija prevozov za dijake in študente,
- oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevkov k plačilu pravic
družinskega pomočnika,
- subvencija najemnine,
- pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
- pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno
ogrožene osebe.
Tretja novost, ki jo uvaja novi zakon, so tudi enotna merila in pogoji za
uveljavljanje posameznih pravic (Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev I in II brošura, 2011; Zorko, 2010):
a) Enotna je opredelitev materialnega položaja vlagateljev z upoštevanjem
premoženja, pri čemer pa se zakon zgleduje po merilih in pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati upravičenci do denarne socialne pomoči. Z upoštevanjem premoženja
– enotna definicija premoženja, vlagateljev se omogoča pravičnejše razdeljevanje
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socialnih transferjev in zagotavljanje
(nepremičnin, vozil, denarnih sredstev).

pomoči

socialno

najbolj

ogroženim

b) Enotna je tudi definicija dohodka oz. vrste dohodkov, ki se upoštevajo pri
ugotovitvi dohodkovnega položaja upravičenca, in sicer je poenotena na »neto«
princip.
c) Prav tako je enotna opredelitev oseb, ki se štejejo poleg vlagatelja, ko ta uveljavlja
pravice do socialnih transferjev.
Enotna nova merila so podrobno opisana v nadaljevanju.
Vse omenjene novosti preprečujejo neupravičeno kopičenje socialnih pravic.
V ZUPJS je v 12. členu opredeljen dohodek kot:
- upoštevajo se vsi dohodki in prejemki, razen tistih, ki so namenjeni kritju posebnih
potreb oz. za poseben namen (npr. dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za
veliko družino, del otroškega dodatka, ki ima demografski pomen, dodatki k
državni štipendiji);
- upoštevajo se tako neposredni (npr. plača, najemnina) kot posredni dohodki (npr.
leasing), med drugim tudi:
o višino pravice iz javnih sredstev, do katere bi bila oseba upravičena, če bi
jo uveljavljala v predpisanem vrstnem redu pred uveljavljanjem pravice iz
javnih sredstev, ki jo sedaj uveljavlja;
o denarne socialne pomoči, katere bi prejemala oseba, če pri njej ne bi bil
ugotovljen krivdni razlog s področja socialnega varstva (neaktivnost);
- od dohodkov se odštejejo dohodki, ki jih je oseba prejemala, pa jih neposredno
pred uveljavljanjem pravice ne prejema več, in preživninske obveznosti (zaradi
izgube zaposlitve se plača ne upošteva);
- subvencije, znižana plačila in prispevki oz. oprostitve plačil se kot dohodek ne
upoštevajo, čeprav je z njimi družini olajšano preživljanje, pa z njim dejansko ne
razpolagajo.
ZUPJS izhaja iz neto razpoložljivega dohodka (dohodki in prejemki zmanjšani za davke in
obvezne prispevke), torej upoštevajo se dohodki, s katerimi družina dejansko razpolaga.
Ta novi princip se je že prej uporabljal pri odločanju o denarni socialni pomoči.
Novi zakon (ZUPJS) v 14. in 15. členu določa tudi način upoštevanja dohodka iz dejavnosti
in tudi, če je posameznik z dejavnostjo šele začel in je na tej podlagi tudi vključen v
obvezna zavarovanja. V takem primeru zakon predvideva, da posameznik razpolaga vsaj z
dohodkom v višini bruto minimalne plače, to pomeni vsaj v višini, od katere si je dolžan
plačati prispevke za socialno zavarovanje.
Med dohodke se upošteva tudi denarna socialna pomoč, ki se v prejšnji zakonodaji pri
nekaterih socialnih transferjih ni upoštevala. Sedaj se zaradi vrstnega reda uveljavljanja
pravic upošteva. Denarni prejemek, ki je po vrstnem redu uvrščen za pravico, ki jo
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vlagatelj uveljavlja, se ne upošteva. Npr. pri odločanju o denarni socialni pomoči se ne
upošteva državna štipendija. Prav tako se ne upošteva pravica, ki jo vlagatelj uveljavlja in
jo je prejemal v preteklem letu.
Dohodki, ki se upoštevajo (ZUPJS, 12. člen):
1. Obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine.
2. Ostali dohodki:
- pokojninske rente,
- dohodki, prejeti iz pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka,
- preživnina, družinska pokojnina,
- nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek,
- otroški dodatek, denarna socialna pomoč (razen izredna), varstveni dodatek,
državna štipendija (brez dodatka za bivanje, prevoz, učni uspeh, za posebne
potrebe in vrsto ter področje izobraževanja), dodatek na dohodek pri Zoisovi
štipendiji, dodatek za aktivnost po Zakonu o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št.
80/2010, v nadaljevanju ZUTD),
- rente, veteranski dodatek, invalidski in družinski dodatek,
- nadomestilo za invalidnost, sredstva za nego in pomoč,
- prejemki za delo pripornikov in obsojencev,
- drugi dohodki (dediščina, darila, volila, dobitki od iger na srečo, izplačila na podlagi
zavarovanja za primer bolezni, poškodbe).
Dohodki, ki se ne upoštevajo (MDDSZ, 2012):
- subvencije, znižana plačila in prispevki oz. oprostitve plačil (zaradi namenskega
kritja določenih storitev ali stroškov),
- enkratna denarna pomoč (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
- enkratna solidarnostna pomoč članu s strani sindikata,
- povračila škode za sredstva, dana na razpolago za obrambne zadeve in varstva
pred naravnimi nesrečami,
- dohodki, povezani s kmetijske dejavnosti in gozdarske dejavnosti, ki jih kot izjeme
določi minister s pravilnikom,
- štipendije in drugi prejemki, izplačani učencu/dijaku/študentu za polni
učni/študijski čas v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem iz proračuna ali
sklada, financ iz proračuna, s strani tuje države,
- prejemki za kritje šolnine in stroškov prevoza ter prebivanja, ki jih izplača pristojni
organ za zaposlovanje, delodajalec, ustanova z namenom štipendiranja,
- prejemki, namenjeni plačilu izobraževanja ali usposabljanja,
- stroški prehrane in prevoza med delom,
- pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij,
dobrodelnih ustanov in LS, namenjene za preživetje do višine cenzusa samske
osebe ali družine po ZSVarPre.

20

Med premoženje se po 17. členu ZUPJS upoštevajo vsa prevozna sredstva in
nepremičnine, lastniški deleži v različnih oblikah in denarna sredstva na računih.
Pri ugotavljanju materialnega premoženja (opredelitev premoženja) se upošteva vse
premično in nepremično premoženje, razen (ZUPJS, 18. člen):
- stanovanjske enote, v kateri vlagatelj in njegovi družinski člani živijo, in sicer do
vrednosti primernega stanovanja ali hiše;
- osebni avtomobil do 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka; s 1.
junijem 2012 (z začetkom veljavnosti ZUJF) se ne šteje osebni avtomobili do
vrednosti 8.060,00 EUR;
- premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače, manjše
pa ne;
- predmeti, ki so po predpisu izvzeti iz izvršbe, razen gotovine;
- poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga
vlagatelj ali družinski član uporablja za oz. pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti;
- kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek (se upoštevajo pri ugotavljanju
materialnega položaja).
Če je uporabna površina stanovanja oz. hiše večja od primerne velikosti, se kot
premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo in vrednostjo primernega
stanovanja oz. hiše. Vrednost primernega stanovanja = primerna velikost X povprečna
cena na m2 po občinah. Npr. za enočlansko družino je to 60 m2, za dvočlansko družino 90
m2, za šestčlansko pa 170 m2 (Švab, 2011).
Upoštevanje premoženja vlagateljev omogoča pravičnejše razdeljevanje socialnih
transferjev in zagotavljanje pomoči socialno najbolj ogroženim. Pri odločanju o pravicah
se bo bolj kot doslej upoštevalo premoženje, zaradi česar bo lahko znesek prejemka nižji
kot po prejšnjem zakonu, nekateri pa bodo lahko katero od pravic tudi izgubili.
V krog oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, se upoštevajo
zakonec oz. oseba, s katero vlagatelj živi v življenjski skupnosti, ter otroci in pastorki, ki so
jih vlagatelji oz. njihovi partnerji dolžni preživljati. Tudi če neko pravico uveljavlja
polnoletni otrok, ki si je že ustvaril svojo družino in so ga starši dolžni preživljati zaradi
šolanja, ostaja princip enak. Vlagateljeva družina se šteje kot samostojna družina, zato se
ne upošteva ne vlagateljevih staršev in ne bratov ne sester (ZUPJS, 10. člen).
Glavna novost in značilnost Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št.
61/2010, v nadaljevanju ZSVarPre) je dodatek za aktivnost, to je dejavnik stimulacije
za delo. Njegova višina je odvisna, ali je upravičenec delovno aktiven v obsegu od 60 do
128 ur na mesec (0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka) ali v obsegu več kot 128
ur na mesec (0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka). Pripada delovno aktivnim
prejemnikom denarne socialne pomoči (v nadaljevanju DSP), kar predstavlja višji
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minimalni dohodek, in sicer za dodatek za aktivnost v višini 161,73 EUR ali 80,86 EUR
(Lugarič, 2010).
Minimalni dohodek se je z 230,61 EUR zvišal na 288,81 EUR oz. 260,00 EUR z Zakonom o
uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2013, v nadaljevanju ZUJF).
Novost ZSVarPre je tudi zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, ki je
v lasti prejemnika trajne DSP, dolgotrajnega upravičenca do DSP in upravičenca do
varstvenega dodatka v korist Republike Slovenije (ZSVarPre, 36. člen in 53. člen).
Zaostrene so tudi sankcije v primeru zlorab, krivdnih razlogov za neupravičenost do DSP
in prikazovanja lažnih podatkov ali prekrivanja resničnega stanja (ZSVarPre, 28. člen in
45. člen). S sankcijami se upravičence do DSP prisili k navajanju resničnih podatkov in
njihovega stanja.
Denarna socialna pomoč je še vedno vračljiv dohodek, to pomeni, da jo za časa življenja
ni potrebno vračati, se pa upošteva pri omejitvi dedovanja. Pravica do varstvenega
dodatka pa je po novi zakonodaji podvržena omejitvi dedovanja, saj se pravica iz
pokojninskega sistema prenaša na področje socialnega varstva.
Na novo se uvaja tudi zakonska domneva obstoja zunajzakonske skupnosti in nova
definicija enostarševske družine (Marn, 2010). Zunajzakonska zveza obstaja med dvema
osebama, ki nista sklenila zakonske zveze, ne glede na čas trajanja take zveze in če se
jima je rodil skupni otrok ali sta ga posvojila. Enostarševska družina je skupnost enega
izmed staršev z otroki, kadar je drugi starš umrl, je neznan ali otrok prejemkov po
drugem staršu dejansko ne prejema (ZSVarPre, 9. člen, ZUPJS, 10. člen). Tako reforma
zmanjšuje možnost zlorab in izkoriščanje sistema s tega področja, saj so se nekateri pari
ločevali, da bi po stari zakonodaji dobili višje pravice in pomoči, sedaj tega ne bodo mogli
več početi (Balen, 2010).
Z novim zakonom se je preneslo odločanje o nekaterih pravicah iz pristojnosti enega
organa na drug organ, ki je enotna vstopna točka, tj. CSD. Med te pravice sodijo varstveni
dodatek in državna pokojnina iz pristojnosti ZPIZ-a ter pravica do nadomestila za
invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo, katera je urejal Zakon o družbenem varstvu
duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. RS, št. 41/1983, v nadaljevanju ZDVDTP), sedaj
pa bosta spadali ti dve pravici v sistem socialno varstvenih prejemkov.

3.2.4 CENTRALNA ZBIRKA PODATKOV
Novo veljavni zakon je vzpostavil centralno zbirko podatkov pravic iz javnih sredstev,
katere upravljavec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
centri pa v to zbirko vnašajo podatke in osebne podatke iz te zbirke obdelujejo. Obe
inštituciji podatke pridobivata neposredno od posameznika in iz uradnih zbirk podatkov
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pooblaščenih organov. V ta namen se je oblikoval tudi enotni informacijski sistem, ki
vsebuje podatke, ki so potrebni za odločanje o vseh pravicah iz javnih sredstev.
Informacijski sistem omogoča lažje odločanje, lažje načrtovanje politike, povečanje
socialne vključenosti, spremljanje stanja ter izvajanje znanstvenoraziskovalne in
statistične dejavnosti.
Centralna evidenca pravic vsebuje podatke o vlagateljih, družinskih članih in o
uveljavljanju njihovih pravic iz javnih sredstev, njihove dohodke in materialni položaj
(Kodrič, 2010, str. 34).
S sprejetjem ZUPJS je bilo potrebno povezati obstoječe informacijske sisteme z vsemi viri,
ki jih je potrebno upoštevati pri odločanju o pravicah. Zaradi informatizacije vsebin je bil
zasnovan projekt e-sociala. Pri povezovanju sistemov so se pojavljale težave pri virih
podatkov, saj nekateri viri sploh niso obstajali oz. tehnološke rešitve na strani vira niso
zagotavljale ustrezne zmožnosti povezovanja sistemov.
Spremembe sistema socialnih transferjev naj bi zagotovile racionalizacijo in izboljšano
delovanje sistema, ob kumulativnem pogoju ohraniti doseženo raven socialne varnosti v
Sloveniji. Spremembe naj bi prinesle (Akcijski načrt programa projektov eSociala, 2009):
• prenovo sistema socialnih transferjev, z informacijsko podporo ugotavljanje
materialnega položaja oseb, med katerimi obstajajo določene relacije,
• večjo stopnjo sledljivosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev za namene
socialnih transferjev,
• zagotovitev infrastrukture za samostojno vlaganje zahtevkov,
• spodbujanje posameznikov za večjo samostojno aktivnost pri uveljavljanju pravic,
• zmanjšale naj bi se možnosti zlorab sistema z navzkrižnim povezovanjem oseb in
pravic.
Enotni
-

sistem naj bi zagotovil tri pomembne prednosti (Belovič, 2009):
uradnikom hitro dostopnost do informacij,
preprečil bi zlorabo socialnih pomoči,
neupravičeno kopičenje socialnih transferjev,
uporabnikom pa olajšati pot urejanja svojih pravic.

Do sedaj večina evidenc v javni upravi ni bilo povezanih, zato skupen nadzor nad
upravičenostjo izplačil ni bil mogoč. Sistem povezuje 37 podatkovnih baz in 22 institucij.
Pri takem sistemu je potrebno paziti, da so osebni podatki ustrezno varovani. Po besedah
informacijske pooblaščenke Nataše Pirc Musar lahko »tisti, ki bodo zakonito imeli dostop
do podatkov, bodo lahko vanje vpogledali le, ko bo prisotna stranka«. Informacijska
pooblaščenka bo s svojim nadzorom spremljala varovanje osebnih podatkov (Centri za
socialno delo že prehajajo na nov informacijski sistem, 2012).
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Kot zanimivost se lahko omeni, da projekt e-sociala predstavlja pionirski korak, ki bi lahko
bil zgled tudi drugim državam, saj je v evropskem prostoru prvi in unikaten.

3.3 UKINITEV PRAVIC
ZUPJS omejuje pravico do otroškega dodatka, saj so do njega upravičeni le še otroci do
18. leta starosti. Ukinja se otroški dodatek za otroke, ki so stari 18 let in več, slednji bodo
upravičeni le do državne štipendije, če bodo za njo izpolnjevali določene pogoje in cenzus.
Pravica do državne štipendije se z uveljavitvijo nove zakonodaje ukinja, in sicer za dijake,
mlajše od 18 let. Otroški dodatek za dijake do 18. leta starosti se zvišuje, prav tako tudi
denarna socialna pomoč in varstveni dodatek (Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, vsi 2010).
Prav tako se z uveljavitvijo nove zakonodaje ukinja državna pokojnina5. Slovenija je
državno pokojnino uvedla leta 1999 in s tem dvignila raven civilizacije. To je bila
državljanska pravica in ne socialna pomoč, za katero bi bilo potrebno prositi in preverjati
upravičenost. Glavna značilnost državne pokojnine je bila spoštovanje človekove osebnosti
in njegovega dostojanstva, tako pravi 21. člen Ustave RS. Pravica se je financirala
direktno iz državnega proračuna in ni obremenjevala pokojninske blagajne.
Dosedanji prejemniki omenjene pravice lahko, če izpolnjujejo pogoje, prejemajo denarno
socialno pomoč in / ali varstveni dodatek, kar skupaj znaša okoli 450 evrov na mesec in je
precej več kot je znašala državna pokojnina, tj. 200 evrov. Torej, državno pokojnino
nadomešča socialna pomoč, za katero morajo osebe zaprositi, nanaša pa se na
premoženje gospodinjstva in ni več pravica posameznika.
V rubriki »Pisma bralcev« časopisa Večer bo ukinitev državne pokojnine po desetih letih
pomenilo (Jereb, 2010):
- korak nazaj v prizadevanju postati bolj civilizirana družba;
- v nasprotju z Ustavo RS, ki narekuje spoštovanje človekovega dostojanstva v
uradnih postopkih, saj se je dotedanja pravica spremenila v eventualno
upravičenost do socialne pomoči, za katero je potrebno prositi;
- stroški preverjanja premoženjskega stanja ne bodo nizki, morda celo večji od
zneska za državno pokojnino, zato je ta ukinitev potratna.

5

Upravičenec do državne pokojnine je bila oseba, ki ni imela pravice do druge pokojnine po ZPIZ
in je dopolnila 65 let ter je imela najmanj 30 let prijavljeno stalno prebivališče v RS. Za dodelitev te
pokojnine je bil določen tudi premoženjski cenzus.
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4 PRIMERJAVA IZBRANIH SOCIALNIH TRANSFERJEV PO
STARI TER NOVI UREDITVI V REPUBLIKI SLOVENIJI

4.1 OTROŠKI DODATEK
4.1.1 PRIMERJAVA MED STARO IN NOVO UREDITVIJO

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka.
Pravico do otroškega dodatka ima eden izmed staršev oz. druga oseba za otroka s
prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti otroka, če
izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu (ZSDP, 65. člen in ZUPJS, 22. člen).
Do otroškega dodatka po prejšnji stari zakonodaji je bil upravičen starš, kadar dohodek na
družinskega člana ni presegal 99 % povprečne plače v RS v preteklem koledarskem letu
oz. v predpreteklem koledarskem letu, če se je otroški dodatek uveljavljal v mesecu
januarju, februarju ali marcu.
Pravica do otroškega dodatka je bila selektivna, saj je bila odvisna od dohodkov družine.
Pravica se je lahko uveljavljala kadarkoli do dopolnjenega 18. leta starosti otroka, prav
tako tudi za starejše otroke od 18 let, vendar pod pogojem, da so se šolali, da so imeli
status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta
starosti. Izjemoma pa se je za otroka štela oseba po 26. letu starosti in je morala
izpolnjevati pogoje glede »podaljšanja« študija zaradi bolezni, poškodbe ali služenja
vojaškega roka. V tem primeru je otroški dodatek pripadal do zaključka šolanja.
Višina otroškega dodatka je bila odvisna glede na uvrstitev družine v posamezni
dohodkovni razred. Upošteval se je povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v
preteklem koledarskem letu oz. v predpreteklem koledarskem letu (če se uveljavlja v
januarju, februarju ali marcu). Premoženje družine ni vplivalo na upravičenost do
otroškega dodatka. Glede na število otrok se je skupna višina otroškega dodatka določila
za vse otroke, ki so bili upravičeni do te pravice tako, da so se sešteli posamezni zneski
otroških dodatkov za vsakega otroka.
Posamezni znesek otroškega dodatka pa se je lahko povečal za 10 %, če je otrok živel v
enostarševski družini6. Do izjemne višine niso bili upravičeni vlagatelji, katerih otrok ni
živel z obema staršema oz. nista imela oba varstva in vzgoje, oba pa sta skladno z

6

Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar roditeljsko pravico, skladno z
zakonom, izvršuje sam.
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Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 69/2004, v nadaljevanju
ZZZDR) izvrševala roditeljsko pravico. Znesek otroškega dodatka se je lahko povišal tudi
za 20 %, ko je šlo za predšolskega otroka, ki ni bil vključen v predšolsko vzgojo v skladu s
predpisi o vrtcih. Otroški dodatek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (Ur. l. RS, št. 97/2001, v nadaljevanju ZSDP) ni bil univerzalen in je predstavljal
velik socialni korektiv (ZSDP, 66. člen).
Na višino otroškega dodatka je poleg dohodka družine vplivalo tudi število otrok, njihova
starost pa ni imela vpliv na odmero pravice.
Za družinske člane so se šteli vsi člani gospodinjstva, ki so bili v odnosu do vlagatelja, tj.
zakonec ali zunajzakonski partner, otrok, pastorek, otrok zunajzakonskega partnerja ali
posvojenec, vnuk, nečak varovanec, kadar živijo z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu,
starši vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če sta ga dolžna preživljati
(ZSDP, 74. člen).
V skupni dohodek družine se ni upoštevala pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, dodatek za pomoč in postrežbo ter varstveni dodatek, dohodek iz
naslova rejništva, dohodek dela invalida ter solidarnostna pomoč (ZSDP, 72. člen).
V skupni dohodek družine so se šteli vsi bruto dohodki vseh družinskih članov za isto
koledarsko leto. To so bili (ZSDP, 73. člen):
a) vsi dohodki, ki so vir dohodnine (plače, pokojnine, avtorski honorarji,…);
b) transferni dohodki (nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč za
brezposelnost, štipendije, starševski dodatek s prispevki, delno plačilo za izgubljeni
dohodek s prispevki, nadomestila preživnin, denarne dajatve vojnim invalidom,
veteranom in žrtvam nasilja in drugi transferni dohodki);
c) drugi dohodki (nagrade vajencev, prejemki za delo preko študentskega servisa,
dediščine in darila, dohodki od iger na srečo, rente od zavarovanj, odškodnine pri
nezgodnem zavarovanju in drugi dohodki).
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Tabela 1: Lestvica zneskov otroškega dodatka od 01. 07. 2011 dalje

Raz.

1

Dohodek na družinskega člana v znesku
oziroma odstotku povprečne plače RS7
0,00 € - 224,23 € do 15%

Znesek otroškega dodatka za
posameznega otroka
1. otrok
2. otrok
3. in
naslednji
otrok
114,85 € 126,33 € 137,83 €

2

224,23 € - 373,72 € nad 15% do 25%

98,19 €

108,55 €

118,84 €

3

373,72 € - 448,46 € nad 25% do 30%

74,83 €

83,65 €

92,42 €

4

448,46 € - 523,21 € nad 30% do 35%

59,03 €

67,35 €

75,83 €

5

523,21 € - 672,70 € nad 35% do 45%

48,27 €

56,33 €

64,33 €

6

672,70 € - 822,18 € nad 45% do 55%

30,58 €

38,28 €

45,93 €

7

822,18 € - 1.121,16 € nad 55% do 75%

22,94 €

30,58 €

38,28 €

8

1.121,16 € - 1.479,93 € nad 75% do 99%

19,97 €

27,63 €

35,28 €

Vir: CSD Ljubljana Šiška (2012)
Otroški dodatek se je uveljavljal pri CSD v kraju otrokovega stalnega prebivališča. Pravica
se je priznala za obdobje enega leta, zato se je morala vsako leto vložiti nova zahteva.
Otroški dodatek je ukrep s področja družinske politike za ohranjanje oz. blažitev
poslabšanja materialnega položaja družin z otroki.
Z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se otroški dodatek uveljavlja kot prvi v
vrstnem redu uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, zato vpliva na upravičenost do višine
ostalih pravic. Zaradi njegovega vštevanja v dohodek družine lahko družina preseže
dohodkovni cenzus in posledično niso upravičeni do ostalih socialnovarstvenih prejemkov.
Pomembni novosti, ki ju prinaša ZUPJS za otroški dodatek, sta, da je do njega upravičen
le še otrok do 18. leta starosti (ne glede na status) oz. njegov starš in da je razdeljen na
dve višini glede na starost otroka, in sicer do 15. leta oz. do 18. leta, do konca osnovne
šole in od 15. do 18. leta oz. do zaključka srednje šole. Slednji, dijaki, dobijo višji dodatek.
Novo oblikovana lestvica je enotna lestvica za dodeljevanje vseh pravic iz javnih sredstev.
Otroški dodatek se pri uveljavljanju drugih pravic šteje v dohodek posameznika oz.
družine.

7

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–december 2010 je znašala 1.494,88 EUR
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Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki (ZSDP, 69. člen):
- je v delovnem razmerju oz. opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost,
- je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni,
- je v rejništvu,
- je sklenil zakonsko zvezo oz. živi v zunajzakonski skupnosti,
- ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
- ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo
eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena pri CSD ali določena s sodbo
sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.
Med družinske člane se po prejšnji in novi zakonodaji štejejo iste osebe, ki imajo dolžnost
preživljanja in s tem upoštevanje njihovega dohodka. ZUJPS na novo natančno definira
pojem enostarševske družine, ki je za odločanje o upravičenosti in višini otroškega
dodatka pomembna, z vidika upoštevanja dohodkov in premoženja ter višine otroškega
dodatka za enostarševske družine za 10 % (Vovk, 2010, str. 40).
Novost, ki jo prinaša novi zakon, je tudi že prej opisana domneva o obstoju
zunajzakonske skupnosti. Do pričetka uveljavitve te novosti so stranke lahko navajale
napačne podatke in informacije o statusu družine, zaradi zamolčane zunajzakonske
skupnosti pa so bile upravičene do dodatka za življenje v enostarševski družini.
Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je
določen v odstotku od povprečne neto mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Glede na število otrok se skupna višina otroškega
dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka, tako da se seštejejo
posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka (ZUPJS, 22. člen).
Obstajata dve izjemi za določitev višine otroškega dodatka, tako kot sta že v prejšnji
zakonodaji (ZSDP, 66. člen):
1. Za otroke, ki živijo v enostarševski družini8 – pri njih se upošteva 10-odstotno
povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je
upravičen do otroškega dodatka.
2. Za predšolske otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki
urejajo vrtce – pri njih se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 %.

8

Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in
otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi zmed staršev neznan ali kadar
otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživetje
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Tabela 2: Lestvica višine otroškega dodatka glede na starost oz. vrsto šolanja
otroka (po ZUPJS)
Znesek otroškega dodatka
za otroka do konca
Povprečni mesečni
Dohodk dohodek na osebo osnovne šole ali do 18 leta
(v evrih)
v
ovni
% od neto
razred
3. in
povprečne plače
1.
2. otrok naslednji
otrok
otrok
1
do 18 %
114,31 125,73
137,18
2
nad 18 % do 30 % 97,73 108,04
118,28
3
nad 30 % do 36 % 74,48
83,25
91,98
4
nad 36 % do 42 % 58,75
67,03
75,47
5
nad 42 % do 53 % 48,04
56,06
64,03
6
nad 53 % do 64 % 30,44
38,10
45,71
7
nad 64 % do 82 % 22,83
30,44
38,10
8
nad 82 % do 99 % 19,88
27,50
35,11

Znesek otroškega
dodatka za otroka v
srednji šoli, vendar
najdlje do 18 leta (v
evrih)
3. in
1.
2.
naslednji
otrok otrok
otrok
168,31 179,73
243,55
142,73 153,04
206,88
110,48 119,25
162,89
85,75 94,03
128,58
68,04 76,06
103,27
43,44 51,10
71,17
28,83 36,44
49,65
19,88 27,50
34,69

Vir: MDDSZ (2012)
S sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012, v nadaljevanju
ZUJF), ki je začel veljati s 1. junijem 2012, pa se je spremenila lestvica za odmero
otroškega dodatka(144. člen, ZUJF). Zakon tako ukinja 7. in 8. dohodkovni razred, torej
povprečni mesečni dohodek na osebo nad 64 % od neto povprečne plače. Zato je z
uveljavitvijo interventnega zakona ostalo veliko upravičencev brez otroškega dodatka, to
so tisti, ki so uvrščeni v zgornja dva dohodkovna razreda (7. in 8. razred) oz. imajo več
kot 64 % neto povprečne mesečne plače na osebo (966,62 EUR v letu 2010).
Interventni zakon pa spreminja oz. niža tudi zneske otroških dodatkov za vse otroke
osnovne in srednje šole do 18. leta, katerih povprečni mesečni dohodek družine na osebo
znaša nad 42 % do 64 % od neto povprečne plače.

4.1.2 PRIMERJAVA PODATKOV O DODELJENIH PRAVICAH

Iz Tabele 3 je razvidno, da se število prejemnikov otroškega dodatka v zadnjih šestih letih
zmanjšuje, med tem ko so se izplačana sredstva povečevala vse do leta 2011. Leta 2012
pa so se izplačana sredstva zmanjšala za približno 44 milijonov evrov glede na leto 2011.
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Tabela 3: Povprečno število upravičencev do otroškega dodatka in izplačana
sredstva
Leto
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Povprečno število
upravičencev
283.361
367.525
374.466
378.348
376.802
379.108

Izplačana sredstva
v EUR
249.535.863
293.890.552
289.642.826
287.265.255
275.828.480
246.012.095

Vir: MDDSZ (2013)
Z uveljavitvijo nove zakonodaje je drastično upadlo število upravičencev otroškega
dodatka za približno sto tisoč upravičencev. To je posledica dodelitev otroškega dodatka
samo mladoletnim otrokom. Velik del te razlike predstavljajo polnoletni otroci, ki jim je
bila pravica z novo zakonodajo ukinjena.
Nova zakonodaja je poskrbela tudi, da se v odločbi za socialne transferje upoštevajo vsi
dohodki in nepremičnine. Vsi prihranki na bančnem računu se upoštevajo, čeprav so to
privarčevana sredstva skozi vso leto. Prav ta širok spekter upoštevanja dohodkov in
premoženja vpliva na višino izplačanih sredstev s strani države za otroški dodatek, kar je
tudi razvidno iz statistike. Z nižje dodeljenim otroškim dodatkom pa se poslabša položaj
prosilcev socialnih transferjev.

4.1.3 PRIMERJALNI IZRAČUN VIŠINE OTROŠKEGA DODATKA
Na razliko višine otroškega dodatka po stari in novi zakonodaji vpliva opredelitev višine
povprečnih mesečnih dohodkov na družinskega člana, saj ZUPJS opredeljuje, da gre za
neto plačo. Prav tako so se spremenile višine povprečnih mesečnih dohodkov na
družinskega člana, na podlagi katerih se upravičenci pravice uvrščajo v posamezne
dohodkovne razrede.
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Tabela 4: Dohodkovni razredi otroškega dodatka po prejšnji in novi zakonodaji
Dohodki po ZSDP
Dohodek na družinskega člana v
bruto % povprečne plače
do 15 %
nad 15 % do 25 %
nad 25 % do 30 %
nad 30 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 75 %
nad 75 % do 99 %

Dohodki na družinskega člana
po ZUPJS
Povprečni mesečni dohodek na
osebo v % od neto povprečne plače
do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
nad 64 % do 82 %
nad 82 % do 99 %

Vir: ZSDP (65. člen), ZUPJS (22. člen)
V prvi dohodkovni razred so se uvrščali upravičenci, katerih povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana v % od bruto povprečne plače je bil po prejšnji zakonodaji nižji od
15 %, medtem ko je po novi zakonodaji ta prag 18 %. Višinske razlike dohodkovnih
razredov se nadaljujejo tudi med ostale razrede. Dodatni interventni zakon je prag za
upravičenost do otroškega dodatka znižal na do 64 % (povprečni mesečni dohodek na
družinskega člana od neto povprečne plače), po novem zakonu je bil ta prag enak
prejšnjemu do 99 %.
Tabela 5: Primerjava višin otroških dodatkov po razredih med ZSDP in ZUPJS
Znesek otroškega
dodatka za posameznega
otroka v € po ZSDP

Znesek otroškega dodatka za otroka v € po ZUPJS
Otrok do konca osnovne
Otrok v srednji šoli, vendar
šole ali do 18. leta
najdalj do 18. leta

1. otrok

2. otrok

3. in
nasledn
ji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in
nasledn
ji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in
nasledn
ji otrok

102,37
87,53
66,72
52,62
43,02
27,26
20,44
17,80

112,62
96,77
74,56
60,04
50,21
34,12
27,26
24,62

122,86
105,94
82,38
67,60
57,35
40,94
34,12
31,44

114,31
97,73
74,48
58,75
48,04
30,44
22,83
19,88

125,73
108,04
83,25
67,03
56,06
38,10
30,44
27,50

137,18
118,28
91,98
75,47
64,03
45,71
38,10
35,11

168,31
142,73
110,48
85,75
68,04
43,44
28,83
19,88

179,73
153,04
119,25
94,03
76,06
51,10
36,44
27,50

243,55
206,88
162,89
128,58
103,27
71,17
49,65
34,69

Vir: ZSDP-C (1. člen), ZUPJS (22. člen),
Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje (2013, str. 34)
Z novim zakonom so višji zneski dodatkov za predšolske in osnovnošolske otroke, kar je
razvidno tudi iz Tabele 5. S 1. junijem 2012 je interventni ZUJF znižal znesek otroškega
dodatka za peti in šesti razred, medtem ko je sedmi in osmi razred začasno ukinil. Po
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ocenah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi država z
uveljavitvijo interventnega zakona privarčevala 3,4 milijone EUR, leta 2013 pa kar 19,5
milijona EUR na ta račun. Upravičenci pravic pa opozarjajo, da so v višji razred
napredovali zaradi svojih prihrankov (Sašek Kocbek, 2012).

4.1.4 PRIMERJALNI IZRAČUN VIŠINE OTROŠKEGA DODATKA

Družine, ki prejemajo nižji otroški dodatek glede na prejšnjo zakonodajo, ga prejemajo iz
razloga upoštevanja prihrankov in premoženja družine (Merše, 2010). Spodnji primer
prikazuje, kako premoženje in prihranki vplivajo na višino otroškega dodatka.
4–članska družina z dvema šoloobveznima otrokoma, starša prejemata oba minimalno
plačo 584,29 €: skupni mesečni dohodek: 1.168,58 EUR, dohodek na člana/mesec:
292,15 EUR; drugi dohodkovni razred (brez upoštevanja premoženja in prihrankov):
- 97,73 EUR za prvega otroka,
- 108,04 EUR za drugega otroka.
Maksimalen mesečni dohodek oz. zgornja meja, ki ga lahko obravnavana družine prejme,
da bo še prejemala zgoraj omenjena otroška dodatka, je 1184,88 EUR (zgornja meja
dohodka razreda * št. članov / 296,22*4).
Višina premoženja (da ostane otroški dodatek enak) = (zgornja meja dohodka – skupni
mesečni dohodek družine) * 12 / 0,0386 (povprečna obrestna mera).
Obravnavana družina ima lahko za 5067,36 EUR prihrankov in premoženja, da ohrani
izračunano vrednost otroškega dodatka.
Za 4-člansko družino se stanovanje, površine do 130 m2, ne upošteva, prav tako ne
avtomobil do vrednosti 8.060 EUR, denarna sredstva na računih pa bodo upoštevana kot
fiktivni mesečni dohodek, po letni obrestni meri 3,41 %.
Tabela 6 prikazuje primer 4-članske družine – 2 odrasli osebi in 2 otroka – dijak in
osnovnošolec z različnimi vrstami dohodka.
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Tabela 6: Primeri izračuna transferjev za 4-člansko družino v €

Minimalni
dohodek prej 229,52 EUR

DRUŽINA NIMA
LASTNEGA
DOHODKA

Minimalni dohode Po prejšnji
ZUPJS - 260 EUR zakonodaji

Minimalni
dohodek družine
Plača
Plača
Plača v višini
minimalne plače

Po
ZUPJS

DRUŽINA IMA
MINIMALNO PLAČO

DRUŽINA IMA
DVAKRAT 70%
POVPREČNE PLAČE
966,62 EUR oz.
1494,88 EUR bruto

Po
prejšnji
Po prejšnji
zakonod Po ZUPJS,
zakonodaji
minimalni
aji,
/ plača
minimal dohodek
bruto
ni
dohodek

Po ZUPJS

527,90

777,40

527,90

923,00

527,90

923,00

0
0

0
0

0
0

0
0

1.046,42
1.046,42

676,63
676,63

0

0

599,73

599,73

0

0

Denarna socialna
pomoč

527,90

483,36

Presegajo
min.
dohodek

29,23

Presegajo
min.
dohodek

Štipendija z
dodatki 38,79+

54,96=
93,75

Ni za
dijake
0,00

+44,18=
82,97

Ni za
dijake
0,00

Presegajo
min.
dohodek
Doh. razred
50-60%
21,56
60,35

Otroški dodatek
1

114,85

Otroški dodatek
2 (osnovnošolec)

126,33

Doh.
razred
do 18%
168,31
Doh.
razred
do 18%
125,73

114,85

126,33

Doh.
razred do
18 %
168,31
Doh.
razred do
18%
125,73

Ni za dijake
0,00

Doh.
Doh. razred
razred 30%
30-35 %
- 36%
59,03
110,48
Doh.
Doh. razred
razred 30%
30-35 %
- 36%
67,35
83,25

Vir: lasten
Iz izračuna je razvidno, da dobijo upravičenci višje zneske otroških dodatkov, izračunanih
po novi zakonodaji. Skupna izračunana vrednost pripadajočih transferjev (otroški dodatek
+ štipendija) po prejšnji zakonodaji je občutno nižja, predvsem za tiste brez ali z
minimalnimi dohodki. Pri tem je potrebno poudariti, da je izračun narejen na podlagi
dohodkov – plače. Če družina prekorači meje dohodka in premoženja gospodinjstva, pade
za en ali celo dva razreda višje.
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4.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ
4.2.1 PRIMERJAVA MED STARO IN NOVO UREDITVIJO
Sistem socialnih pomoči je bil subsidiarne9 pravne narave. To pomeni, da so morali
posamezniki in družina izčrpati vse možnosti preživetja iz lastnih sredstev, sprejeti vsako
delo (aktivno reševati svoj problem) in uveljaviti vse pravice iz nadrejenega sistema
socialnega zavarovanja (denarna socialna pomoč je zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že
bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje), preden so lahko bili upravičeni do socialne
pomoči. To naj bi bila zadnja varovalna postavka širšega sistema socialne varnosti, ki bi
omogočila človeško dostojno življenje. Tudi ta sistem se je financiral iz državnega ali
občinskega proračuna, v njem se je oblikovalo enostransko socialno pravno razmerje
(Bley et al., 2007, str. 295).
Denarno socialno pomoč je urejal Zakon o socialnem varstvu. Zakon je določal štiri vrste
denarnih socialnih pomoči, in sicer (ZSV, 31.b člen in 33. člen):
- DSP za obdobje – pravica se je dodelila za določen čas, maksimalno eno leto,
- trajna DSP – pravica se je dodelila upravičencu nad 60 let starosti in tistemu, ki je
trajno nezmožen za delo in brez vsakršnih dohodkov in nima nikogar, ki bi ga bil
po zakonu dolžan preživljati, in živi doma,
- izredna DSP za obdobje – pravica se je dodelila v izrednih okoliščinah tudi
posameznikom, ki so presegali dohodkovni cenzus,
- enkratna izredna DSP – pravica se je dodelila v enkratnem znesku.
DSP se dodeli (ZSV, 33. člen):
- prvič za največ tri mesece,
- ponovno za največ šest mesecev,
- za obdobje enega leta, ko ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja
upravičenca (nad 60 let starosti, bolezen ali invalidnost),
- trajno, tistim nad 60 let in so trajno nezmožni za delo in brez dohodkov in
prejemkov, brez premoženja in nimajo nikogar, ki bi jih bil dolžan preživljati, in
živijo doma.
To pa je možno ob izpolnitvi pogoja, da je upravičenec vse čas aktivni iskalec zaposlitve.
V skladu z načelom subsidiarnosti so morali upravičenci najprej izčrpati vse druge
možnosti za preživljanje, šele nato so bili upravičeni do DSP.
DSP za obdobje in trajna sta bili določeni kot razlika med minimalnim dohodkom in
povprečnim dohodkom posameznika/družine. Za posameznika, ki ni imel lastnih

9

Glej: Bley in drugi, 2007, str. 295.
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dohodkov, se je določila v višini minimalnega dohodka. Za upravičenca, ki je imel lastne
dohodke, se je določila kot razlika med minimalnim dohodkom, ki je pripadal upravičencu,
in njegovimi dohodki, ki so bili ugotovljeni, kot določa ZSV. Za družino se je določila kot
razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki so pripadali posameznim upravičencem
oz. družinskim članom, in dohodkom vseh družinskih članov, ugotovljenimi po zakonu.
Upravičenost in višina DSP sta bili poleg dohodkovnega cenzusa odvisna tudi od
premoženja, s katerim bi se lahko posameznik ali družina preživljala (ZSV, 23. člen).
Denarna socialna pomoč pa se lahko poveča za dodatek za pomoč in postrežbo, če je
upravičencu za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in te
pomoči ni prejemala iz drugega naslova (ZSV, 31.a člen).
Tabela 7: Višina denarne socialne pomoči
od 1.8.2010

Osnovni minimalni dohodek se spreminja 1. januarja za tekoče leto

229,52 EUR

Samska oseba

229,52 EUR

Družina - prva odrasla oseba

160,66 EUR

Vsaka naslednja odrasla oseba, razen otrok

68,86 EUR

Otrok, ki so ga starši dolžni preživljati

68,86 EUR

Dodatek za enostarševsko družino

Vir: CSD LJ Šiška (2012)
Minimalni dohodek za posameznega družinskega člana je bil v razmerju do osnovnega
zneska minimalnega dohodka določen (ZSV, 25.a člen):
- prva odrasla oseba v družini: 1;
- vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7;
- otrok do 18. leta in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati zaradi rednega
študija: 0,3,
Znesek minimalnega dohodka je v začetku leta 2010 znašal 226,80 evra.
Za enostarševsko družino se je višina minimalnega dohodka povečala za 30 % osnovnega
zneska minimalnega dohodka.
DSP se pa ni dodelila samski osebi ali družini, katera je imela prihranke in premoženje, ki
so dosegali oz. presegali 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. V to se pa ne
štejejo zakonsko določeni pogoji (npr. stanovanje, v katerim živijo, osebno vozilo do višine
35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, itd.). DSP se prav tako ni dodelila, če je bil
prosilec brez sredstev za preživljanje po svoji krivdi10 ali pa si ni prizadeval rešiti svojega
položaja (odklanja zaposlitev) (Bubnov Škoerne, 2010, str. 370).

10

Subjektivni razlog – torej bi na razlog lahko oseba vplivala
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Namen te pravice je bil preprečevanje in odpravljanje revščine in socialne izključenosti.
Vrsta, oblika in obseg pomoči so se prilagajali posebnostim in potrebam posameznika,
zato je bila pravica individualizirana, prirojena potrebam posameznika in njegove družine.
Tudi z novo zakonodajo je sistem socialnih pomoči po svoji pravni naravi subsidiaren. To
pomeni, da morajo posameznik in družina izčrpati vse možnosti zagotavljanja preživetja z
lastnimi močmi, preden bi bili upravičeni do socialne pomoči države. Posameznik mora
uveljaviti vse pravice iz nadrejenega sistema socialnega zavarovanja, izterjati dolgove,
sprejeti vsako zaposlitev oz. delo ter zmanjšati razpoložljivo premoženje. Sistem socialne
pomoči je zadnja varovalna mreža, ki naj bi omogočila življenje, vredno človekovega
dostojanstva.
Institut denarne socialne pomoči je na novo urejen v Zakonu o socialnovarstvenih
prejemkih, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2012 in je prilagojen zakonskim
spremembam na drugih sorodnih področjih. S tem zakonom se je določil nov znesek
minimalnega dohodka za odpravo razkoraka med višino socialnih transferjev, ki so bili
indeksirani na podlagi splošne rasti cen življenjskih potrebščin in cenami osnovnih
življenjskih potrebščin, ki jih kupuje prebivalstvo z dna dohodkovne lestvice za
zadovoljevanje svojih potreb. Z zakonom se je želela doseči tudi večja stimulativnost
sistema dodelitve DSP, saj bi na tak način posamezna gospodinjstva, ki delno poskrbijo za
svoje preživetje z lastnimi sredstvi, bila v boljšem položaju kot gospodinjstva, katera se
preživljajo samo s sredstvi dodeljenih pravic iz javnih sredstev.
Upravičenec po tem zakonu je tisti, ki biva v Republiki Sloveniji in je (ZSVarPre, 3. člen):
- državljan RS s stalnim prebivališčem v RS;
- tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in s stalnim prebivališčem v RS;
- oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi
mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS.
Poleg tega pa oseba nima dovolj sredstev za preživetje, nima premoženja in prihrankov, ki
bi omogočali preživetje in so aktivni pri reševanju svoje socialne problematike.
Zakon denarno socialno pomoč prilagaja posameznim upravičencem, glede na:
a) trajanje prejemanja,
b) zmožnost upravičencev za delo,
c) starost,
d) delovno aktivnost.
Upravičenec do denarne socialne pomoči je (ZSVarPre, 6. člen):
- kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami iz dela ali
zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oz. z nadomestili ali
prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na
drug način, ki ga določa zakon,
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-

kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini
minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavljal
pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitve in
olajšav po tem zakonu.

ZSVarPre v 12. členu natančno navaja vrste dohodkov, ki se upoštevajo pri upravičenosti
in odmeri denarne socialne pomoči, to so plača, bolniško nadomestilo, starševsko
nadomestilo, pokojnina, dohodki iz študentskega servisa, avtorsko delo, dohodki iz
premoženja, dohodki iz kmetijske dejavnosti in iz dejavnosti, preživnina, invalidnina in
varstveni dodatek, državna štipendija, otroški dodatek, katastrski dohodek in drugi. Višina
DSP je odvisna tudi od števila družinskih članov.
Poleg lastnega dohodka pa se upošteva še:
- premoženje (ne šteje se stanovanje v katerem posameznik oz. družina živi, do
vrednosti primernega stanovanja, osebni avtomobil v določeni vrednosti, poslovni
prostori in stavbe pod določenimi pogoji),
- prihranke (za samsko osebo v višini nad 500,00 evrov, za družino v višini nad
1.500,00 evrov) in
- zagotovljena oskrba (najmanj 30 dni v bolnišnici ali pomaga druga oseba oz. je za
preživetje preskrbljeno, npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju).
Podlaga za določitev višine denarne socialne pomoči je lastni dohodek samske osebe, v
katerega se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki samske osebe za obdobje
treh koledarskih mesecev pred vložitvijo vloge. Za družino se upoštevajo povprečni
mesečni dohodki in prejemki družine, prejeti v obdobju treh mesecev pred mesecem
vložitve vloge.
Zakon višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je podlaga za izračun denarne
socialne pomoči, prilagaja novo izračunanim minimalnim življenjskim stroškom. Od 1.
februarja 2013 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 261,56 EUR.
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Tabela 8: Višina denarne socialne pomoči (cenzus)

Višina denarne socialne pomoči (cenzus), je za:
Status

Po ZSVarPre

1

Znesek
(v EUR)
288,81

1

Znesek
(v EUR)
260,00

1,28

369,68

1,28

332,80

1,56

450,54

1,56

405,60

0,7

202,17

0,7

182,00

0,7

202,17

0,8

208,00

0,5
0,78

144,41
225,27

0,5
0,78

130,00
202,80

0,64

184,84

0,64

166,40

0,89
0,79
0,7
0,6
0,1

257,04
228,16
202,17
173,29
28,88

0,99
0,89
0,8
0,7
0,1

257,40
231,40
208,00
182,00
26,00

Utež

Prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki
je v institucionalnem varstvu
Prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec
Prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno
aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec
Samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26.
letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v
evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev
zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem
naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi
Samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno
nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska)
oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali
začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso
družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih
sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z
njimi
Vsako naslednjo odraslo osebo
Vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v
obsegu več kot 128 ur na mesec
Vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v
obsegu od 60 do 128 ur na mesec
Prvega otroka, ki je najstarejši in ima status dijaka
Vsakega naslednjega otroka, ki ima status dijaka
Prvega otroka, ki je najstarejši in nima statusa dijaka
Vsakega naslednjega otroka, ki nima statusa dijaka
Povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini,
kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne
dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar
otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje
dejansko ne prejema

Po
interventnem
zakonu
(v letu 2012)
Utež

Vir: MDDSZ (2013)
Z interventnim zakonom se je spremenila višina DSP glede na posameznega upravičenca.
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Novi zakon ureja na novo starostno mejo upravičencev dodelitve denarne socialne pomoči
za določeno obdobje, ki je odvisno od okoliščin11, in so podlaga za njeno dodelitev in
višino, in sicer (ZSVarPre, 36. člen):
- od 1 do 3 mesecev, ko je vloga vložena prvič,
- od 1 do 6 mesecev, v primeru ponovne vloge in ob nespremenjenih okoliščinah, ki
so podlaga za dodelitev in določitev višine,
- za 1 leto, zaradi starosti (nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške), bolezni ali
invalidnosti ali drugih okoliščinah ni za pričakovati izboljšanje socialnega položaja
upravičenca,
- trajno, za upravičenca, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo, brez
dohodkov, ali je brez premoženja.
DSP se posameznim upravičencem prilagaja skladno s trajanjem prejemanja, zmožnostjo
za delo, starostjo in delovno aktivnostjo. Višina minimalnega dohodka zakon prilagaja
novim izračunanim minimalnim življenjskim stroškom.
Nova zakonodaja pa prinaša tudi omejitev dedovanja. Prepoved razpolaganja z
nepremičnino upravičenca je dopustna pri trajnem ali trajnejšem prejemanju denarne
socialne pomoči. V izreku odločbe o denarni socialni pomoči je klavzula o prepovedi
obremenitve in odsvojitve nepremičnine v korist države (ZSVarPre, 36. člen).
Novost je tudi pri pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in
pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, saj morajo CSD po
uradni dolžnosti odločiti o teh dveh pravicah skupaj s pravico o denarni socialni pomoči,
razen če oseba izjavi, da želi uveljavljati samo DSP, teh dveh pravic pa ne.
Tako je na novo urejena zakonska domneva obstoja zunajzakonske skupnosti, nova
definicija posredno ugotovljenega dohodka, nov način upoštevanja premoženja in
ugotavljanja dohodka iz dejavnosti. Zaostrile so se sankcije v primeru zlorabe, krivdnih
razlogov za neupravičenost do DSP ter za prikazovanje lažnih podatkov ali prekrivanja
resničnega stanja.

4.2.2 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Izredna denarna socialna pomoč se je po prejšnji zakonodaji lahko dodelila zaradi izrednih
okoliščin za materialno ogroženost za obdobje, ki je trajalo več kot dva meseca, lahko pa
enkratno v enkratnem znesku zaradi trenutne materialne ogroženosti. Mesečno ni smela
presegati višine minimalnega dohodka, letno pa ne višine dveh minimalnih dohodkov
11

Objektivna okoliščina – starost ali trajna nezmožnost za delo. Subjektivna okoliščina – pri mlajših
osebah, ki sicer so usposobljene za delo, je potrebno ugotavljati subjektivne razloge in pri tem
upoštevati okoliščine, na katere posameznik nima vpliva.
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posameznika ali družine, po novem ne sme presegati višine petih minimalnih dohodkov
samske osebe ali družine.
Tako DSP kot izredna DSP se financirata iz državnega proračuna.
Po novi zakonodaji je do nje upravičena samska oseba ali družina, ki se je iz objektivnih
razlogov, na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti
ali so nastali izredni stroški, vezani na preživetje, ki pa jih oseba ali družina z lastnim
dohodkom ne more pokriti (upravičenec sicer presega cenzus za dodelitev DSP)
(ZSVarPre, 33. člen).
Dodeli se v enkratnem znesku ali za obdobje (ZSVarPre, 33. člen).
Samski osebi, ki je upravičena do varstvenega dodatka, ali družini, v kateri sta dva
družinska člana upravičena do varstvenega dodatka, se izredna denarna socialna pomoč
dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka (ZSVarPre,
33. člen).
Višina izredne denarne socialne pomoči (ZSVarPre, 33. člen):
- mesečno: največ 288,81 EUR za samsko osebo (cenzus za samsko osebo) ali
največ 808,67 EUR za družino (štiričlansko družino z dvema šoloobveznima
otrokoma in brez zaposlitve), vendar od 1. junija 2012 z veljavnostjo Zakona za
uravnoteženje javnih financ in po uskladitvi osnovnega zneska minimalnega
dohodka (od 1. 2. 2013) je največ 261,56 EUR za samsko osebo (cenzus za
samsko osebo) ali največ 784,68 EUR za družino (na primer za štiričlansko družino
z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve),
- v koledarske letu: največ 1.444,05 EUR za samsko osebo (5-kratnik cenzusa
samske osebe) ali največ 4.043,34 EUR za družino (štiričlansko z dvema
šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve), od 1. junija 2012 z začetkom
veljavnosti Zakonu za uravnoteženje javnih financ in po uskladitvi osnovnega
zneska minimalnega dohodka pripada največ 1.307,80 EUR za samsko osebo (5kratnik cenzusa) ali največ 3.923,40 EUR za družino (na primer za štiričlansko
družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
Novost, ki jo prinaša zakon, je tudi ta, da se od višine petih minimalnih dohodkov samske
osebe ali družine, lahko višina treh minimalnih dohodkov dodeli za namen, ki mora biti
različen od namena dodelitve varstvenega dodatka (ZSVarPre, 33. člen).
Po prejetju izredne denarne socialne pomoči je upravičenec dolžan predložiti dokazilo o
namenski porabi v roku 45 dni po prejetju pomoči oz. najkasneje do vložitve nove vloge
za izredno denarno socialno pomoč. To je bistvena novost novega zakona, po starem je
veljalo 15 dni od prejema pomoči. Pomoč je potrebno porabiti za namen, za katerega mu
je bila dodeljena, v 30 dneh od prejema, po starem zakonu je veljalo v 15 dneh. Če
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upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v predpisanem roku ali se iz
predloženih dokazil ugotovi, da pomoč ni bila porabljena za zaprošen namen ali ni bila
porabljena v roku, upravičenec ne more uveljavljati nove pomoči 14 mesecev po mesecu
prejema izredne DSP. Po prejšnjem zakonu je ta rok znašal 18 mesecev, če upravičenec ni
dokazal namena porabe pomoči. Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za
namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v 15 dneh po
porabi sredstev (ZSVarPre, 34. člen).
Upravičenec trajne DSP ali upravičenec izredne DSP, ki je v zadnjih treh letih pred
vložitvijo nove vloge prejel DSP najmanj štiriindvajsetkrat in je lastnik nepremičnine, se z
odločbo o upravičenosti do DSP prepove odtujitev in obremenitev lastniške nepremičnine
v korist RS (ZSVarPre, 36. člen).
Vlagatelj, ki je lastnik stanovanja, katerega vrednost presega 53 osnovnih zneskov
minimalnega dohodka in je v zadnjih 18 mesecih več kot dvanajstkrat prejel denarno
socialno pomoč, je do nje upravičen le, če soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in
obremenitve svoje nepremičnine v zemljiški knjigi v korist Republike Slovenije, ki
zagotavljala sredstva (ZSVarPre, 27. in 24. člen).
Dedovanje premoženja osebe, ki je uživala denarno socialno pomoč, se omeji do višine
vrednosti prejete pomoči, to določa 128. člen Zakona o dedovanju. To pomeni, da
postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina
Republike Slovenije. Če pa se dediči zavežejo povrniti vrednost dane pomoči državi, se
premoženje ne omeji in se deduje v celoti (ZSVarPre, 36. člen). V prejeto pomoč se
štejejo vse oblike denarne socialne pomoči (redna, trajna in izredna) in varstveni dodatek.
Štejejo se tudi sredstva, ki jih je lokalna skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih
storitev za svoje občane in občinske denarne pomoči.
Nova socialna zakonodaja je v okviru spodbud zaposlovanja upravičencev do DSP uvedla
dodatek za delovno aktivnost. Namen tega dodatka je spodbujanje k delu ali ohranjanje
motivacije za delo brezposelnih oseb. Pri uvedbi tega dodatka v prakso je pomembno tudi
dobro sodelovanje med Zavodom za zaposlovanje in CSD. Na podlagi tega dodatka so se
spremenila merila določanja višine minimalnega dohodka za posameznega družinskega
člana v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka (ZSVarPre, 26. člen).

41

4.2.3 PRIMERJAVA PODATKOV O DODELJENIH PRAVICAH
Tabela 9 prikazuje povprečno gibanje števila prejemnikov DSP in izredne DSP od leta
2005 do 2010 in povprečno višino le-teh.
Tabela 9: Povprečno mesečno število prejemnikov denarne socialne pomoči in
povprečna višina denarne socialne pomoči
Denarne socialne pomoči
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Denarna socialna pomoč - za obdobje
Povprečno mesečno število prejemnikov
55696 52910 43197 36355 41286 48255
Povprečna višina v EUR
194
197
204
218
223
227
Denarna socialna pomoč - trajna
Povprečno mesečno število prejemnikov
Povprečna višina v EUR

472
195

468
200

446
206

439
217

425
224

411
228

Izredna denarna socialna pomoč - za
obdobje
Povprečno mesečno število prejemnikov
Povprečna višina v EUR

1074
191

1173
196

821
216

969
254

1014
255

979
253

Izredna denarna socialna pomoč enkratna
Povprečno mesečno število prejemnikov
Povprečna višina v EUR

3735
198

3513
203

2764
219

2638
239

3952
257

4079
252

Vir: Statistični urad RS (2012)
Tabela 10 pa prikazuje število prejemnikov DSP in izredne DSP za leto pred uveljavitvijo
Zakona o socialnovarstvenih prejemkih in leto, s katerim je novi zakon začel veljati. Iz
statistike je razvidno, da se je z uveljavitvijo novega zakona zmanjšalo število prejemnikov
obeh DSP.
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Tabela 10: Število prejemnikov redne in izredne denarne socialne pomoči v letu
2011 in 2012

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Povprečno na
mesec v letu 2011

Število prejemnikov DSP – redne
in izredne v posameznem mesecu;
za leto 2011 izplačane DSP, za leto
2012 odločbe o upravičenosti
2011
54.104
55.201
54.645
54.550
52.608
51.591
50.508
49.362
48.674
48.832
49.604
50.131
51.651
2012

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
Povprečno na
mesec v prvih
osmih mesecih
2012

46.626
48.846
49.588
49.300
48.172
48.180
45.861
46.286
47.857

Vir: MDDSZ (2012)
4.2.4 PRIMERJALNI IZRAČUN VIŠINE DENARNE SOCIALNE POMOČI
Z uvedbo nove socialne zakonodaje se je zmanjšalo število odobrenih DSP. Razlogi za ta
upad so v upoštevanju premoženja, dohodkov in otroškega dodatka v lastni dohodek
družine. Obenem se je spremenil način dostopanja do teh podatkov, kar pomeni, da ne
morejo biti neverodostojni. Verjetno je upoštevanje otroškega dodatka v lastni dohodek
družine bistveno vplivala tako na upravičenost do DSP kot tudi na njeno višino, še posebej
pri enostarševskih družinah in družinah s tremi ali več otroki (Narat et al., 2011).
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Tabela 11: Primeri izračuna v € za 4-člansko družino – 2 odrasla + 1 dijak + 1
osnovnošolec

Minimalni
dohodek prej 229,52 EUR

DRUŽINA NIMA
LASTNEGA
DOHODKA

Minimalni dohode Po prejšnji
ZUPJS - 260 EUR zakonodaji

Minimalni
dohodek družine
Plača
Plača
Plača v višini
minimalne plače

Po
ZUPJS

DRUŽINA IMA
MINIMALNO PLAČO

DRUŽINA IMA
DVAKRAT 70%
POVPREČNE PLAČE
966,62 EUR oz.
1494,88 EUR bruto

Po
prejšnji
Po prejšnji
zakonod Po ZUPJS,
zakonodaji
aji,
minimalni
/ plača
minimal dohodek
bruto
ni
dohodek

Po ZUPJS

527,90

777,40

527,90

923,00

527,90

923,00

0
0

0
0

0
0

0
0

1.046,42
1.046,42

676,63
676,63

0

0

599,73

599,73

0

0

Denarna socialna
pomoč

527,90

483,36

Presegajo
min.
dohodek

29,23

Presegajo
min.
dohodek

Štipendija z
dodatki 38,79+

54,96=
93,75

Ni za
dijake
0,00

+44,18=
82,97

Ni za
dijake
0,00

Presegajo
min.
dohodek
Doh. razred
50-60%
21,56
60,35

Otroški dodatek
1

114,85

Otroški dodatek
2 (osnovnošolec)

126,33

Doh.
razred
do 18%
168,31
Doh.
razred
do 18%
125,73

114,85

126,33

Doh.
razred do
18 %
168,31
Doh.
razred do
18%
125,73

Ni za dijake
0,00

Doh.
Doh. razred
razred 30%
30-35 %
- 36%
59,03
110,48
Doh.
Doh. razred
razred 30%
30-35 %
- 36%
67,35
83,25

Vir: lasten
Iz izračuna je razvidno, da družina brez lastnega dohodka po novi zakonodaji dobiva
manjši znesek DSP kot po prejšnji zakonodaji, zato ker se vsi transferji štejejo v minimalni
dohodek družine, medtem ko, se v prejšnji zakonodaji niso.
Družina, kjer oba starša prejemata minimalno plačo, pa dobi z novo zakonodajo DSP, ker
s plačo in otroškim dodatkom ne doseže minimalnega dohodka družine. Družina s 70 %
povprečno plačo po prejšnji in novi zakonodaji ni upravičena do DSP. Na višino DSP pa
vplivajo tudi premoženje in prihranki upravičenca. S tem se znesek pomoči le še zniža.
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4.3 VARSTVENI DODATEK, DRŽAVNA POKOJNINA IN NADOMESTILO ZA
INVALIDNOST
4.3.1 PRIMERJAVA MED STARO IN NOVO UREDITVIJO

Državna pokojnina je bila uvedena z ZPIZ-1. Z njo so se zagotavljala sredstva za preživetje
tistim osebam, ki niso imele pravice do pokojnine niti iz slovenskega niti iz tujega sistema
zavarovanja. Zagotavljala se je osebam, ki niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za
priznanje pravice do pokojnine in so izpolnjevale pogoje zanj. Pravico do državne pokojnine
je imela oseba, stara nad 65 let in je imela stalno prebivališče v RS ter ni prejemala druge
pokojnine in zato posledično ni imela lastnih dohodkov oz. jih je imela, ki pa so bili nižji od
določenega cenzusa (cenzus za varstveni dodatek) (ZPIZ-1, 59. člen).
Upravičenci te vrste pokojnine so bili zlasti kmetje, ki niso bili vključeni v zavarovanje,
gospodinje in druge osebe, ki niso imele pravice do pokojnine. Ta pravica je upravičencem
zagotavlja socialno varnost in ni bila vezana na status zavarovanca, ki bi ga ta pridobil na
podlagi dela in vplačanih prispevkov, zato se je financirala iz sredstev državnega proračuna.
Glede na naravo pravice se je s socialno reformo omenjena pravica prenesla v sistem
uveljavljanja socialnovarstvenih prejemkov. Novi zakon omenjeno pravico ukinja.
Upravičencem, ki državno pokojnino potrebujejo za preživetje, se bo ta znesek povišal v
okviru DSP. Država pa te pravice ne bo zagotavljala tistim, ki je ne potrebujejo za
preživetje, čeprav bi pogoje za državno pokojnino izpolnjevali.
Pravico do varstvenega dodatka je sprva urejal Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-1), od leta 2008 pa je bil sprejet posebni Zakon o varstvenem dodatku
(ZVarDod). Ta pravica po svoji naravi ni spadala v sistem zavarovanja, ker je imela naravo
pomoči, tako kot jo ima še danes. Financirala se je iz proračuna Republike Slovenije
(Bubnov Škoberne, Strban, 2010, str. 236-237; Kersnik, 2008, 2009, str. 8).
Varstveni dodatek je bil namenjen upokojencu, ki je imel krajšo pokojninsko dobo od 40 let
(moški) in 38 let (ženska), in njegova pokojnina ni dosegla mejnega zneska, poleg tega pa,
da nima skupaj z ostalimi družinskimi člani drugih dohodkov in premoženja12, s katerim bi
se lahko preživljal. Ta pravica ni bila samostojna pravica v pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ampak kot socialna dajatev, saj je bila namenjena za izboljšanje materialnega
položaja upravičenca. Varstveni dodatek je bil denarni dodatek k starostni, invalidski,
vdovski ali družinski pokojnini, zato so bili do njega upravičeni upravičenci teh pokojnin
(ZVarDod, 4. člen).

12

Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka UL
RS 25/01
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Upravičenost do varstvenega dodatka je bila odvisna od dohodkovnega in premoženjskega
stanja upokojenca in družinskih članov, s katerimi je prebival upokojenec v skupnem
gospodinjstvu. Upoštevalo se je stanje v koledarskem letu pred letom ugotavljanja
upravičenosti do varstvenega dodatka (ZVarDod, 5. člen).
V dohodek o upravičenosti do varstvenega dodatka so se šteli (ZVarDod, 8. člen):
- prejemki iz delovnega razmerja,
- dohodek iz samostojne dejavnosti,
- dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč,
- dohodek od premoženja in drugi dohodki, od katerih se plačuje davek,
- pokojnine in dodatki k pokojnini,
- vojaška invalidnina iz tujine, invalidnine in druge dajatve po predpisih o vojaških
invalidih in civilnih invalidih vojne,
- prejemki iz prostovoljnega zavarovanja,
- prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov,
- preživnine in drugi prejemki (razen določeni s predpisi, da se pri ugotavljanju
premoženjskega stanja ne upoštevajo).
Med skupne dohodke se niso vštevali:
- dodatek za pomoč in postrežbo,
- invalidnina in
- letni dodatek k pokojnini.
Premoženje posameznika ali družine, ki se je upoštevalo pri upravičenost do varstvenega
dodatka, je bilo sledeče (ZVarDod, 9. člen):
- stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni prostori, razen
stanovanjske hiše ali stanovanja, ki služi kot stalno prebivališče uživalca pokojnine in
njegovih družinskih članov;
- prostori za počitek in rekreacijo;
- kmetijska in gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom nad višino, ki je v tekočem
letu določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje;
- drugo obdavčljivo nepremično premoženje.
Upoštevalo se je premoženje nad 23.684,78 EUR.
Višina pravice pa je bila odvisna od osnove za odmero in od dolžine dopolnjene pokojninske
dobe. Osnova za odmero pravice je bila razlika med pokojnino upravičenca in mejnim
zneskom, odstotek za odmero od osnove pa je bil odvisen od trajanja pokojninske dobre
upravičenca. Daljša kot je bila pokojninska doba, višji je bil odstotek odmere (ZVarDod, 7.
člen). Pravica do varstvenega dodatka je prenehala, ko so prenehali obstajati pogoji za
priznanje te pravice (npr. povečanje dohodkov ali pa premoženja upravičenca) (ZVarDod,
15. člen).
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Tabela 12: Delež osnove za odmero varstvenega dodatka
Pokojninska doba
15 let
16 let
17 let
18 let
19 let
20 let
21 let
22 let
23 let
24 let
25 let
26 let
27 let
28 let
29 let
30 let
31 let
32 let
33 let
34 let
35 let

Delež osnove (%)
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100

Vir: ZVarDod (10. člen)
Nadomestilo za invalidnost je denarni prejemek, ki je namenjen preživetju oseb, ki imajo
status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Omenjeni zakon je bil z ustavno odločbo razveljavljen. Zato se je ta prejemek tudi
prenesel v sistem socialnovarstvenih prejemkov, pravice invalidov pa so urejene s predpisi
s področja varstva invalidov. CSD so morali ugotoviti izpolnjevanje pogojev za
preoblikovanje te pravice v pravico do socialnovarstvenih prejemkov po novem zakonu in
o tem izdati novo odločbo.
Z uporabo novo sprejetega Zakona o socialnovarstvenih prejemkih s 1. januarjem 2012 se
državna pokojnina in varstveni dodatek prenašata med socialnovarstvene prejemke. Za
odločanje o pravici so pristojni Centri za socialno delo. Državne pokojnine kot samostojnega
prejemka po novem ni več. To sta nadomestila socialna pomoč in varstveni dodatek, ki
skupaj znašata okoli 450 EUR na mesec, kar pa je več kot prej 200 EUR, kolikor je znašala
državna pokojnina. Omenjeni znesek prejme tista oseba, ki se je zaradi osebnih okoliščin
trajno znašla v slabem socialnem položaju (osebe, stare nad 65 let, trajno nezmožne za
delo in trajno nezaposljive osebe). Za varstveni dodatek lahko oseba zaprosi tudi, če ne
prejema DSP.
Prejemniki državne pokojnine ali varstvenega dodatka po stari zakonodaji lahko, če
izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in prejemek potrebujejo v bodoče za preživetje,
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prejemajo denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek. Država pa ne bo več
zagotavljala sredstev tistim, ki bi sicer pogoje za državno pokojnino po prejšnji zakonodaji
izpolnjevali, vendar je ne potrebujejo za preživetje.
Tako denarna socialna pomoč kot tudi varstveni dodatek se z novim zakonom zvišujeta, ob
tem pa je treba poudariti, da se skladno z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev pri odločanju o vseh pravicah poleg dohodka posameznika ali njegovih družinskih
članov upošteva tudi premoženje. Po novem to ni več pravica posameznika, saj se upošteva
premoženje celotnega gospodinjstva. To pa pomeni, da bodo nekateri upravičenci lahko po
novem prejemali višji varstveni dodatek ali denarno socialno pomoč, lahko bosta ta
prejemka nižja, lahko pa do teh pravic po novem zakonu ne bodo več upravičeni.
Nova zakonodaja pa prinaša tudi druge posledične novosti. Preoblikovanje pravice do
varstvenega dodatka oz. državne pokojnine v pravico do denarni socialne pomoči oz. do
varstvenega dodatka po ZSVaPre s 1. januarjem 2012 ima za posledico omejitev
dedovanja. Dedovanja premoženja te osebe, ki je ali uživa varstveni dodatek, se omeji do
višine vrednosti prejete pomoči.
Torej je varstveni dodatek tudi prejemek, ki se upošteva pri dedovanju. V času njegovega
prejemanja lastnik nepremičnine ne sme le te odtujiti ali obremeniti, saj se mu z odločbo
o upravičenosti do dodatka prepove odtujitev ali obremenitev nepremičnine v korist RS
(ZSVarPre, 53. člen).
Npr., da bo upravičenec denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po smrti
zapustil določeno premoženje, bodo morali dediči premoženja, ki ne bodo socialno
ogroženi, ta prejemek po ZSVarPre vrniti oziroma se bo zapuščina za ta znesek zmanjšala.
Lahko pa upravičenci teh pravic izrazijo željo, da ne želijo prejemati varstvenega dodatka
oz. ne želijo preoblikovanja varstvenega dodatka oz. državne pokojnine v pravice po
ZSVarPre.
Z varstvenim dodatkom se zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, ki
nastanejo v daljšem časovnem obdobju (npr. stroški z vzdrževanjem stanovanja) in niso
stroški za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb (oseba, ki je vključena v
celodnevno institucionalno oskrbo zato ni upravičena). Namenjen je osebam, ki si
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo
vplivati.
Glavna novost novega zakona je v opredelitvi upravičencev do varstvenega dodatka.
Upravičenec do varstvenega dodatka je tisti, ki izpolnjuje pogoje po 3. členu ZSVarPre in
tisti (ZSVarPre, 49. člen), ki:
- so trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali so starejši od 63 (ženske) oz.
65 (moški) let,
- so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. bi lahko bili ali
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-

če njihov dohodek oz. skupni dohodek družine presega cenzus za pridobitev
denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Po novi zakonodaji je upravičenost do varstvenega dodatka pogojena z nezaposljivostjo
oz. z nezmožnostjo za delo. Vlagatelj mora to dokazati z odločbo organa ali pa z
dopolnjeno starostjo 63 oz. 65 let. Tako ženske oz. moški pod to določeno mejo starosti
niso upravičeni do dodatka, razen če imajo status invalida ali so nezmožni za delo, ne
glede na to, ali prejemajo pokojnino ali ne (ZSVarPre, 49. člen).
Do dodatka so po novi zakonodaji upravičeni tudi kmečki upokojenci in obrtniki z nizkimi
pokojninami in druge osebe v materialni stiski, ki so nezaposljive ali nezmožne za delo. Ta
populacija po stari zakonodaji ni bila upravičena do dodatka.
Po stari zakonodaji je bila višina dodatka k starostni in invalidski pokojnini odvisna od
dopolnjene pokojninske dobe, k vdovski in družinski pokojnini pa od števila uživalcev teh
pokojnin (ZVarDod, 7. člen). Po novi zakonodaji pa je višina dodatka odvisna od osnovne
višine minimalnega dohodka (enaka kot pri DSP). Zakonodaja na novo definira enotno
definicijo dohodkov in prejemkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic. Med dohodke
se med drugim upoštevajo otroški dodatek, DSP, varstveni dodatek ter državna štipendija,
invalidnina, sredstva za nego in pomoč, prejemki za delo pripornikov in obsojencev,
pomoči namenjene za preživetje,…
Novosti so tudi pri upoštevanju dohodka iz dejavnosti in iz kmetijske in gozdarske
dejavnosti (kot dohodek se upošteva dohodek višine 75 % bruto minimalne plače). Lastni
dohodek se upošteva iz obdobja treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge
za varstveni dodatek, medtem ko se za ostale dohodke upošteva stanje na letni ravni. Tak
način upoštevanja dohodkov za upravičenost pravice je novost (ZSVarPre, 20. člen).
Višina varstvenega dodatka (cenzus) (MDDSZ, 2013):
a) 161,73 EUR oz. 190,93 EUR (ZUJF): za samsko osebo ali edina odrasla oseba v
družini in je upravičena do denarne socialne pomoči oz. bi lahko bila oz. je
upravičen drug družinski član,
b) 80,87 EUR oz. 94,16 EUR (ZUJF): če posameznik živi z osebo, ki je upravičena do
varstvenega dodatka ali pa je ta oseba aktivna – zaposlena oz. zmožna za delo in
je prav tako upravičena do denarno socialne pomoči oz. bi lahko bila.
Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo z dohodkom znaša 450,54 EUR oz. 452,50
EUR (ZUJF). Varstveni dodatek se določi v višini razlike med cenzusom in lastnim
dohodkom.
Za družino je cenzus za določitev višine varstvenega dodatka (MDDSZ, 2013):
- za dvočlansko družino:
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-

a) oba člana izpolnjujeta pogoje za varstveni dodatek, cenzus je 675,82
EUR oz. 677,44 EUR (ZUJF),
b) en član izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek, cenzus je 514,08 EUR
oz. 486,50 EUR (ZUJF),
za tričlansko družino: eden od staršev izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek,
drugi je aktivni iskalec zaposlitve, otrok je star 25 let in ima status študenta,
cenzus je 716,25 EUR oz. 695,75 EUR (ZUJF).

Višina dodatka se določi v razliki med cenzusom družine in lastnim dohodkom družine.
Tudi pri tej pravici se upoštevajo premoženje, prihranki in zagotovljena oskrba. Vrednost
premoženja, s katerim upravičenec razpolaga, se ugotavlja na dan vložitve vloge
(ZSVarPre, 52. člen).
Z uveljavitvijo nove zakonodaje se upošteva tako premično kot nepremično premoženje:
- vse nepremično premoženje;
- osebna in druga vozila - novost;
- vodna plovila - novost;
- lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug - novost;
- vrednostni papirji, denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar
ne predstavljajo dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine - novost;
- hranilne vloge in druga denarna sredstva (prihranki) ter
- drugo premično premoženje, s katerim upravičenec razpolaga na dan vložitve
vloge.
Nova zakonodaja opredeljuje krivdne razloge za nedodelitev oz. neupravičenost do
varstvenega dodatka.
Novost, ki jo je prinesla nova socialna zakonodaja, je tudi v veljavnosti pravice do
varstvenega dodatka. Po novi zakonodaji se dodatek dodeli za določeno obdobje ali
trajno, po stari zakonodaji pa je pravica do dodatka prenehala s prvim dnem naslednjega
meseca po prenehanju obstajanja pogojev za njeno dodelitev, torej brez vmesnega
ponovnega vlaganja vloge (ZSVarPre, 52. člen in ZVarDod, 15. člen).
S prenosom pravic, ki so bile prej v pristojnosti ZPIZ-a, v pristojnost odločanja CSD, se
ločijo socialne dajatve od pokojninskih dajatev (starostna, invalidska, vdovska in družinska
pokojnina), saj se slednje financirajo iz pobranih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Tako poslovanje pokojninske blagajne pa ni bilo pregledno.
ZSVarPre razveljavlja določbe ZPIZ-1, ki je urejal pravico do državne pokojnine in v celoti
zakon, ki je urejal pravico do varstvenega dodatka.
S prenos pristojnosti odločanja o pravici iz ZPIZ-a na CSD prejemniki niso potrebovali oddati
nobene vloge in ničesar. CSD je moral po uradni dolžnosti ugotoviti, ali dosedanji (do 31.
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12. 2011) prejemniki varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine, uveljavljene pri
ZPIZ, izpolnjujejo pogoje za preoblikovanje teh pravic v nove pravice, določene v novem
zakonu, in o tem izdati ustrezno odločbo. ZPIZ je moral posredovati MDDSZ podatke za
preoblikovanje pravico do varstvenega dodatka in državne pokojnine.

4.3.2 PRIMERJAVA PODATKOV O DODELJENIH PRAVICAH
Leta 2007 je bilo 33.354.770 EUR sredstev namenjenih za državno pokojnino, leta 2008 pa
34.994.209 EUR.
Podatki kažejo, da je bilo največ upravičencev državnih pokojnin leta 2006 in 2007, potem
je število upravičencev iz leta v leto padalo. Do leta 2006 je letno naraščalo število
upravičencev. Največja razlika v zvišanju števila upravičencev do državne pokojnine pa je
bila iz leta 2001 v 2002.
Tabela 13: Povprečno število prejemnikov državne pokojnine in stopnja rasti
prejemnikov
Povprečno št.
prejemnikov državne
pokojnine
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Povprečna
stopnja rasti
prejemnikov v
%

4.538
12.970
14.843
16.140
17.178
17.690
17.432
16.832
16.168
15.443
14.587
Vir: ZPIZ (2012), lasten
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185,8
14,4
8,7
6,4
3,0
-1,5
-3,4
-3,9
-4,5
-5,5

Tabela 14: Povprečno število prejemnikov varstvenega dodatka in stopnja rasti
prejemnikov
Povprečno št.
prejemnikov
varstvenega
dodatka
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Povprečna
stopnja rasti
prejemnikov v %

44.832

-3,4
5,7
0,0
1,3
-0,7
-0,2
-5,5
0,2
3,1
0,6
-0,1

47.386
47.391
48.017
47.702
47.628
45.021
45.111
46.492
46.789
46.749
Vir: ZPIZ (2012), lasten

Iz spodnje tabele je razvidno, da se je število upravičencev varstvenega dodatka zmanjšalo
za tri četrtine. Razlog v zmanjšanju števila upravičencev je predvsem v uveljavitvi nove
socialne zakonodaje, z njo pa nova omejitev dedovanja, nova namenska funkcija pravice in
novi starostni in ne delazmožni pogoji za upravičence – starostna omejitev ter upoštevanje
večjega obsega premoženja, dohodkov in prihrankov. Poleg navedenega pa ima vpliv tudi
nov informacijski sistem, iz katerega uslužbenci CSD pridobijo natančnejše podatke o
materialnem in finančnem stanju družine, s tem pa tudi doslednejše upoštevanje vseh
dohodkov in premoženja upravičenca in njegove družine. To ima za posledico znižanje
vrednosti varstvenega dodatka upravičencem.
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Tabela 15: Število prejemnikov varstvenega dodatka (mesečni podatki za
2012)
Mesec v letu
2012
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December

Število prejemnikov
akontacije varstvenega
dodatka (izplačevalec ZPIZ)
37.482
36.941
35.707
30.699
24.360
17.567
12.205
7.334
2.582
501
269
n.p.

Število prejemnikov
varstvenega dodatka
(po ZSVarPre)
13.727
13.757
13.840
13.878
13.944
14.035
13.788
13.821
13.881
10.802
10.328
10.386

Vir: Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje (2013, str. 61), ZPIZ (2012),
ISCSD2 (2012)
Kot zanimivost omenim, da je ZPIZ do konca leta 2011 prejel približno 16.000 zahtevkov za
odpoved pravici do varstvenega dodatka in približno 2.000 zahtevkov za odpoved pravici do
državne pokojnine.

4.4 DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
4.4.1 PRIMERJAVA MED STARO IN NOVO UREDITVIJO

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene
ravni upravičencev, hkrati pa tudi vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij
ter skrajšati dobo študija. Gre za dopolnilni prejemek, za kritje stroškov, ki nastanejo z
izobraževanjem (ZŠtip, 2. člen).
Do uveljavitve Zakona o štipendiranju (ZŠtip) leta 2007 je bilo štipendiranje urejeno v
Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 107/2006, v
nadaljevanju ZZZPB), po tem zakonu so o takratni imenovani republiški štipendiji odločali
Zavodi RS za zaposlovanje. ZŠtip pa je nato bolj popolneje urejal štipendiranje (Bubnov
Škoberne, Strban, 2010, str. 329; Kersnik, 2008, 2009, str. 7).
Upravičenci do državne štipendija po stari zakonodaji, tj. ZŠtip po 7. členu, so bili
posamezniki s statusom dijaka, študenta ter udeleženci izobraževanja odraslih, ki so
izpolnjevali pogoje iz 9. člena Zakona o štipendiranju, kateri veljajo tudi za novo
upravičenost do štipendije.
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Za upravičenost do državne štipendije povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v
preteklem koledarskem letu ni smel presegati 65 % minimalne bruto plače za tiste
upravičence, ki so se šolali ali študirali v kraju svojega stalnega prebivališča, in od 66 do
68 % minimalne plače za tiste upravičence, ki so se šolali ali študirali izven stalnega
prebivališča ter 70 % minimalne plače na družinskega člana, če je šlo za kandidata iz
enostarševske družine ali kandidata s posebnimi potrebami (ZŠtip, 13. člen).
Osnovna višina državne štipendije je bila 38,97 € za dijaka in 58,47 € za študenta.
Upravičenec državne štipendije je lahko poleg osnovnega zneska pridobil tudi naslednje
dodatke, ki jih je določal Zakon o štipendiranju (ZŠtip, 14. člen):
1. Dodatek glede na dohodek družine:
- dohodek na družinskega člana do vključno 25 % minimalne plače 55,22 EUR;
- dohodek na družinskega člana nad 25 % do vključno 40 % minimalne plače
44,39 EUR;
- dohodek na družinskega člana nad 40 % do vključno 50 % minimalne plače
32,48 EUR;
- dohodek na družinskega člana nad 50 % do vključno 60 % minimalne plače
21,66 EUR.
2. Dodatek za vrsto in področje izobraževanja (30,31 EUR).
3. Dodatek za učni ali študijski uspeh (20,56 EUR oz. 37,90 EUR).
4. Dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča (za bivanje 85,53 EUR,
dodatek za prevoz od 48,73 EUR do 100,71 EUR).
5. Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (50,89 EUR).
Vrednosti dodatkov so z novo zakonodajo ostale nespremenjene in enake, razlika je samo
ta, da se ne upošteva dodatek na dohodek družine.
Novost, ki jo prinaša ZUPJS, je, da so upravičenci do državne štipendije dijaki po
dopolnjenem 18. letu starosti in študentje in izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki ureja
štipendiranje. Pod druge pogoje se upošteva pogoje iz 9. člena Zakona o štipendiranju.
Novost je tudi ta, da so do štipendije upravičeni samo državljani RS in ne več študentje iz
tujine, kot je to veljalo prej (ZUPJS, 23. člen).
S 1. 1. 2012 je višina državne štipendije višja, saj se je zvišal znesek osnovnega dela
štipendije, ukinil pa se je dodatek glede na dohodek družine. Znesek osnovne državne
štipendije brez dodatkov je bil po prejšnji zakonodaji 38,97 EUR za dijaka in 58,47 EUR za
študenta, po novi zakonodaji pa je znesek v razponu od 70 EUR do 190 EUR (ZUPJS, 23.
člen).
Oblikovala se je nova lestvica za dodelitev državnih štipendij zaradi pravičnejše razdelitve
le-teh. Temelji na enotni lestvici za dodelitev otroškega dodatka in bo hkrati tudi enotna
lestvica za dodelitev drugih subvencij oz. oprostitev plačil.
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Osnovni znesek državne štipendije se določi glede na uvrstitev upravičenca do državne
štipendije v dohodkovni razred na podlagi povprečnega mesečnega dohodka na
družinskega člana. V dohodke prejemnika državne štipendije se z novo zakonodajo
upoštevajo poleg upoštevanih dohodkov po ZŠtip še dodatni dohodki, določeni z novo
zakonodajo. Upošteva se zaslužek preko študentskega servisa brez zmanjšanja za
posebno osebno olajšavo, tako kot je določal ZŠtip.
Z novo zakonodajo se poleg dohodka družine upošteva še njeno premoženje in prihranke.
Tabela 16: Višina državne štipendije glede na dohodkovni razred
Dohodkovni
razredi

Povprečni mesečni dohodek na
osebo v % od neto povprečne plače

1
2
3
4
5

do 30 %
nad 30 %
nad 36 %
nad 42 %
nad 53 %

do
do
do
do

36
42
53
64

%
%
%
%

Osnovni znesek
državne štipendije v
evrih
190
160
130
100
70

Vir: MDDSZ (2012)
Zniža se vstopni prag za uveljavljanje državne štipendije. Po prejšnji zakonodaji je bil prag
65 % oz. 70 % (za enostarševske družine) bruto minimalne plače, z novim ZUPJS pa se
zniža na 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v koledarskem letu (ZUPJS, 23.
člen). Upoštevanje neto povprečne plače namesto minimalne plače prinese višji cenzus za
pridobitev državne štipendije. S spremembami in dopolnitvami ZUPJS se cenzus začasno
zniža, in sicer do šolskega leta 2013/2014 na 53 % neto povprečne plače na družinskega
člana. ZUJF je navedeni znižani cenzus podaljšal do začetka šolskega leta 2014/2015
(Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev II – brošura, 2011).
Cenzus po stari zakonodaji je bil v letu 2011 462,36 EUR na družinskega člana (do 65 %
bruto minimalne plače v letu 2010). Po novi zakonodaji pa je vstopni cenzus za pridobitev
državne štipendije odmerjen na neto povprečno plačo v RS, kar znaša 529,64 EUR na
družinskega člana za mesec december 2011 (999,33 EUR neto, 53% povprečne plače za
mesec december).
Novost, ki jo je prinesla nova zakonodaja, je tudi vrstni red uveljavljanja pravic. Zaradi
DSP, ki je po vrstnem redu pred državno štipendijo, sistem avtomatično izračuna znesek
DSP, katera se pa šteje v dohodek kandidata za štipendijo, čeprav je ta v resnici ne
prejema. Kar ima lahko za posledico, da nekateri kandidati sploh niso upravičeni do
državne štipendije ali pa prejemajo nižjo.
Če se upravičenec preživlja sam, je zaradi vrstnega reda pravic najprej upravičen do DSP,
šele nato, če izpolnjuje pogoje, tudi do državne štipendije. To pa je sporno z vidika
namena in funkcije obeh pravic med seboj, saj je DSP namenjena zadovoljevanju
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osnovnih življenjskih potreb, državna štipendija pa kritju izobraževalnih stroškov, poleg
tega pa ima DSP posledico pri omejitvi dedovanja in prepovedi in obremenitvi
nepremičnin, medtem ko za državno štipendijo to ne velja (Predlog Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010).
Način izplačevanja državne štipendije in trajanje prejemanja ureja Zakon o štipendiranju.
Prav tako omenjeni zakon določa pogoje za primer mirovanja in prenehanja prejemanja
državne štipendije. V zakonu je tudi urejen sistem vračanja državne štipendije. Omenjene
prvine ne ureja novo sprejeti ZUPJS.
Na podlagi sprememb se predvideva, da bi državno štipendijo izgubilo 6.580 dijakov,
dobilo pa 10.340 dodatnih študentov.

4.4.2 PRIMERJAVA PODATKOV O DODELJENIH PRAVICAH

Glede na določbe ZUPJS se bo po ocenah MDDSZ bistveno povečalo število državnih
štipendij, ki jih bodo prejemali študenti.
Tabela 17: Pregled sredstev za štipendije in število prejemnikov štipendije in
ocena
2008
2009
Sredstva za štipendije (skupaj)
93,95 mio €
95,7 mio €
Državne
66,07 mio €
66,3 mio €
štipendije
Prejemniki državne štipendije
dijaki
21.536
24.716
študenti
12.491
14.456
Skupaj
34.027
39.172

2010

2011

2012

105,18 mio € 115,6 mio €

139,6 mio €

74,08 mio €

85,96 mio €

108,5 mio €

25.786
15.738
41.524

31.835
21.076
52.911

*
*

* podatki bodo znani konec leta 2012, ocenjuje se, da se bo število upravičencev povečalo za nekaj tistoč

Vir: MDDSZ (2012)
Število prejemnikov državnih štipendij je padlo, in sicer z 41.582 leta 2011 na 28.858 leta
2012. Torej so bile pričakovane ocene MDDSZ o zvišanju števila upravičencev nerealne in
napačne. To zmanjšanje gre pripisati predvsem mladoletnim dijakom, ki po novi socialni
zakonodaji niso več upravičeni do državne štipendije. Višina štipendije se je v letu 2012
povišala glede na leto 2011 tako pri dijakih kot tudi študentih, pri slednjih na račun
zmanjšanja oz. ukinitve otroškega dodatka.
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4.4.3 PRIMERJALNI IZRAČUN VIŠINE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Dijak, ki je uvrščen v najnižji dohodkovni razred, sedaj dobi samo 160 € otroškega
dodatka, po stari zakonodaji pa je prejemal 140 € državne štipendije in 80 € otroškega
dodatka, kar pomeni, da z uveljavitvijo nove zakonodaje prejema 60 € manj kot prej.
V Tabeli 18 je prikazan primer izračuna za 4-člansko družino, dve odrasli osebi, en študent
in en dijak do 18 leta. Primer izračuna je narejen na predpostavki, da družina ne presega
mejne vrednosti premoženja - hiše ali stanovanja in avtomobila, prav tako, da študent in
dijak ne opravljata dela preko študentskega servisa. Študent iz družine, ki nima lastnega
dohodka, prejme po novi zakonodaji manj socialnih transferjev kot po prejšnji zakonodaji.
Z novo zakonodajo mu pripada samo štipendija v višini 190 €, po stari zakonodaji pa mu
pripadata tako otroški dodatek (114,85 €) kot tudi državna štipendija (93,75 €). Enak
prejemek študenta je pri družini z minimalnimi dohodki, kjer je le manjša razlika v višini
prejema socialnega transferja med prejšnjo in novo zakonodajo.
Pri družini, kjer imata oba starša 70 % povprečno plačo, študent dobi 160 € štipendije,
vendar velja opozoriti, da samo za 1,5 % povečanje mesečnega dohodka na osebo od
neto povprečne plače prinese že en dohodkovni razred nižje, to je 130 € štipendije.
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Tabela 18: Primeri izračuna državne štipendije za 4-člansko družino v €
Minimalni dohodek
prej - 229,52 EUR
Minimalni dohode
ZUPJS - 260 EUR
Povprečna neto pl.
feb.13 982,68

Minimalni dohodek
družine
Plača
Plača
Plača v višini
minimalne plače
Denarna socialna
pomoč

Štipendija z dodatki

DRUŽINA NIMA
LASTNEGA
DOHODKA

Po prejšnji
zakonodaji

DRUŽINA IMA
MINIMALNO PLAČO

Po
ZUPJS

Po prejšnji
zakonodaji
min.
dohodek

Po
Po prejšnji
ZUPJS,
zakonodaji
minimal
/ plača
ni
bruto
dohodek

596,75
0
0

777,40
0
0

596,75
0
0

923,00
0
0

0

0

599,73

527,90

407,67

599,73
Presegajo
min.
dohodek

38,79+54,96
=93,75 x 2

190,00
Dohodk
ovni
razred
do 18%
179,73

Otroški dodatek za
dijaka

126,33

Otroški dodatek za
študenta

Ni za
114,85 študenta

38,79+44,18
=82,97x2

DRUŽINA IMA
DVAKRAT 70%
POVPREČNE PLAČE
966,62 EUR oz.
1494,88 EUR bruto

44,02

126,33

160,00
Doh.
razred
nad 30 36 %
119,25

114,85

Ni za
študenta

Po
ZUPJS

596,75
1.046,42
1.046,42

923,00
676,63
676,63

0
0
Presegajo Presegajo
min.
min.
dohodek dohodek
Dohodkovni
razred 5060% 21,56
60,35x2

160,00

Doh.
Doh. razred razred 30
- 36%
30-35 %
67,35
119,25

59,03

Ni za
študenta

Vir: lasten
Iz tega lahko sklepamo, da so študentje kljub višjim osnovnim zneskom državne štipendije
po novi zakonodaji upravičeni do manjših višin socialnih transferjev, kot so bili upravičeni
v času veljave prejšnje zakonodaje, saj so takrat prejemali tako otroški dodatek kot
državno štipendijo, čeprav je bil njen osnovni znesek bistveno manjši, so pa zato prejeli
toliko večji otroški dodatek.
Če bi družina imela nepremično ali premično premoženje ocenjeno nad določen cenzus, bi
se državna štipendija študentu bistveno znižala, kar pomeni, da bi prejel občutno manjšo
vrednost socialnih transferjev, saj se po prejšnji zakonodaji premoženje družine ni
upoštevalo in vplivalo v višino državne štipendije. Občutno, tudi za 100 €, pa bi se lahko
znižala državna štipendija na račun zasluženega dohodka preko študentskega servisa, ki
se sedaj upošteva v celoti.
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4.5 KLJUČNE RAZLIKE MED »NEKOČ IN DANES«
V Tabeli 19 sem prikazala strnjeni prikaz bistvenih razlik in sprememb med staro in novo
zakonodajo po posameznih socialnih pravicah. Tabelo sem izoblikovala sama na podlagi
ugotovljenih razlik in sprememb zakonodaje ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP, ZSV, ZVarDod in
ZŠtip.
Tabela 19: Primerjalna tabela
Po reformi socialnih transferjev
2012
Otroški dodatek
Zakon o starševskem varstvu in
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
družinskih prejemkih
sredstev
Do dopolnjenega 18. leta starosti,
Do dopolnjenega 18. leta starosti,
starejša oseba pa, če se šola,
potem ne pripada več
dokler ima status učenca, dijaka,
vajenca ali študenta, vendar najdalj
do dopolnjenega 26. leta starosti;
izjema tudi po 26. letu, pod
določenimi pogoji
Enotni znesek pravice za
Dve višini zneskov: za posameznega
posameznega otroka; 8
otroka do konca osnovne šole – do
dohodkovnih razredov; dohodek ne 18. leta in za otroka v srednji šoli od
sme presegat 99 % povprečne
15 let do najdlje 18 let; 8 dohod.
plače v RS
razredov, ZUJF – 6 dohodkovnih
razredov; dohodek ne sme presegat
64 % povprečne plače v RS
Pred reformo iz leta 2012

Pravna podlaga

Trajanje pravice

Višina pravice

Upoštevanje
dohodka
Upoštevanje
premoženja
Krog oseb
O pravici odloča
Pravna podlaga
Trajanje pravice

Višina pravice /
izredna DSP
Upoštevanje
dohodka

V bruto zneskih; upoštevani
socialni transferji v neto znesku
npr. DSP, štipendija
Se ne upošteva

Povprečne neto mesečne plače;
upoštevanje otroškega dodatka v
lastni dohodek družine
Se upošteva

Zakonec, zunajzakonski partner,
Enako; enotna definicija
otroci; vnuki in druge odrasle
enostarševske družine; domneva
osebe pod določenimi pogoji in
obstoja zunajzakonske skupnosti
pogoj dolžnost preživljanja
CSD
CSD
Denarna socialna pomoč
Zakon o socialnem varstvu
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
Dodeli za določen čas ali trajno
Dodeli za določen čas ali trajno, pod
glede na okoliščine, ki so podlaga
spremenjenimi starostnimi pogoji
za dodelitev in določitev njene
višine
Glede na dohodek, premoženje in
Glede na dohodek, premoženje in
družinske člane
družinske člane / ZUJF spremenil
mesečni in letni minimalni dohodek
Neto princip; ne upošteva se
V lastni dohodek se upošteva otroški
otroški dodatek, državna štipendija dodatek, varstveni dodatek, …
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Upoštevanje
premoženja

Izredna DSP

Dodatek za
delovno
aktivnost
O pravici odloča

Pravna podlaga

Trajanje pravice

Višina pravice

Upoštevanje
dohodka

Upoštevanje
premoženja

Krog oseb

O pravici odloča

Pravna podlaga
Trajanje pravice
– upravičenci

Se upošteva do določene višine,
DSP se z višino premoženja
zmanjšuje
18 mesecev ne more uveljavljati,
če je bila ugotovljena kršitev; roki:
15 dni za predložitev dokazil, 10
dni za porabo; letno ni smela
presegati višine 2 minimalnih
dohodkov posameznika ali družine
Ne pozna

CSD

Zaznamba prepovedi odtujitve in
obremenitve nepremičnine
14 mesecev ne more uveljavljati, če je
bila ugotovljena kršitev; roki: 45 dni
za predložitev dokazil, 30 dni za
porabo; letno ni sme presegati višine
5 minimalnih dohodkov posameznika
ali družine
Da, na novo; motivacija brezposelnih
za delo

CSD
Varstveni dodatek
Zakon o pokojninskem in
Zakon o socialno varstvenih prejemkih
invalidskem zavarovanju (132in Zakon o uveljavljanju pravic iz
136.člen ZPIZ-1); od 2008 Zakon o javnih sredstev – pravica iz socialnega
varstvenem dodatku – pravica iz
varstva
pokojninskega sistema
Do prenehanja obstajanja pogojev
Za obdobje ali trajno; določeni krivdni
razlogi za nedodelitev
Odvisna od dopolnjene pokojninske Odvisna od osnovne višine
dobe, višina varstvenega dodatka k minimalnega dohodka družine,
vdovski oziroma družinski pokojnini premoženja in prihrankov
pa je odvisna tudi od števila
uživalcev
V bruto zneskih, ne vštevata se
Lastni dohodek zadnjih treh
dodatek za pomoč in postrežbo ter koledarskih mesecev; širok spekter
invalidnina; upoštevanje
upoštevanja dohodkov
koledarskega leta
Upošteva nad 23.684,78 EUR;- ni
Upošteva v veliki razsežnosti;
bilo potrebno vračati ga
zaznamba prepovedi odtujitve in
obremenitve nepremičnine (omejitev
dedovanja), dediči premoženja
zapustnika varstveni dodatek morali
vrniti
Uživalci starostnih, invalidskih,
Pogoj starost 63 oz. 65 let in
družinskih in vdovskih pokojnin,
nezmožnost za delo; po novem tudi
katerih pokojnina ni dosegla
kmečki upokojenci in obrtniki z nizkimi
mejnega zneska (81,6 % najnižje
pokojninami
pok.osnove) in če nimajo skupaj z
družinskimi člani drugih dohodkov
in premoženja
ZPIZ
CSD
Državna štipendija
Zakon o zaposlovanju in
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
zavarovanju za primer
sredstev
brezposelnosti, od 2007 Zakon o
štipendiranju
Osebe s statusom dijaka ali
Dijaki po dopolnjenem 18. letu
študenta; državljani RS in študentje starosti in študentje; dijaki do 18. leta
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Višina pravice

Upoštevanje
dohodka
Upoštevanje
premoženja
Krog oseb
O pravici odloča

iz tujine
Vstopni prag – 65 % minimalne
bruto plače na družinskega člana,
66 do 68 % minimalne bruto plače
na druž. člana, če se otrok šola
izven kraja stalnega prebivališča in
70 % za enostarševske družine
bruto minimalne plače(462,36
EUR);

V neto zneskih, na podlagi odločb
davčnih organov, upoštevajo se
tudi otroški dodatki
Se ne upošteva
Upravičenci osebe s statusom
dijaka ali študenta ter družinski
člani – oče, mati, brat, sestra
CSD, pred letom 2007 ZRSZ

starosti niso upravičeni; državljani RS
Vstopni prag znižan na 64 % neto
povprečne plače na družinskega člana
– bistveno višji cenzus za pridobitev
(639,57 EUR dec. 2011) oz. 529,64
EUR -prag 53 % neto povprečne plače
na družinskega člana; posebnih
pragov višin za določeno kategorijo
otrok ni več;
ukinitev dodatka glede na dohodek
družine
Vsi dohodki in prihranki; tudi DSP,
čeprav jo ne prejema; študentsko delo
v celoti
Se upošteva, premično in nepremično
premoženje
Upravičenci osebe s statusom dijaka
ali študenta ter družinski člani – oče,
mati, brat, sestra
CSD

Vir: ZUPJS (2010), ZSVarPre (2010), ZSDP (2006), ZSV (2007), ZVarDod (2008),
ZŠtip (2007), lasten

61

5 SOCIALNI TRANSFERJI V DRŽAVAH EU

5.1 SISTEM V DRUGIH DRŽAVAH
V evropskih državah so bili sistemi socialne varnosti organizirani postopoma v 20. stoletju.
Po drugi svetovni vojni, zlasti v obdobju visoke gospodarske rasti, so se pravice
povečevale. Širil se je tudi krog upravičencev do denarnih nadomestil, do pokojnine in do
drugih dajatev, od delavcev z najnižjimi dohodki na vse zaposlene, kmete, svobodne
poklice. Višine denarnih dajatev so se povišale, podaljšalo se je trajanje upravičenosti in
pogoji za pridobitev pravice so bili milejši. Sistemi socialne varnosti so bili dopolnjeni s
socialnimi pomočmi za vse tiste prebivalce, ki nimajo zadosti lastnih sredstev za
preživetje.
V socialnih državah, je veljalo pravilo, da je država zavezana skrbeti za zadovoljevanje
socialnih potreb in interesov prebivalstva z organiziranjem javnega sistema socialne
varnosti. Socialne države socialno varnost zagotavljajo s sistemi socialnih zavarovanj, ki
jih organizira država za zaposlene in njihove družinske člane, to je značilno zlasti za
evropske celinske države, vključno s Slovenijo. So pa tudi države, ki socialno varnost
zagotavljajo s sistemi nacionalnega – univerzalnega varstva vseh prebivalcev, to je
značilno zlasti za skandinavske države.
V državah, kjer domuje sistem ekonomskega liberalizma, je vodilo varovanje svobode
posameznika, ki svobodno razpolaga s celotnim ustvarjenim dohodkom in se individualno
odloča o načinu zagotavljanja sredstev za pokrivanje izpada dohodkov za socialna
tveganja. Država minimalno posega v svobodo posameznika, zaščiti samo socialno in
ekonomsko najbolj ogrožene prebivalce. Tak sistem je značilen za anglosaške države,
najbolj za ZDA13, pa tudi za manj razvite države.
V evropskih državah so cilji politike socialne varnosti vse bolj usmerjeni v zmanjševanje
pravic oz. obsega dajatev v javnih sistemih, zmanjšanje odgovornosti države in
obremenitev mlajše generacije in povečanje odgovornosti posameznika za lastno
ekonomsko oz. dohodkovno varnost za socialna tveganja. Posamezniki ob nastanku
socialnega primera pridobijo osnovne dajatve iz javnih sistemov, dodatne pa iz zasebnih
sistemov (Bubnov Škoberne, 2010, str. 22-23).
Družinam najbolj naklonjene so skandinavske države, še posebej Švedska, ta je tudi prva
med državami EU, ki je uvedla porodniški dopust. Njena socialna politika temelji na načelu
solidarnosti. Švedska in druge skandinavske države dajejo lep vzor, kako večati rodnost in

13

Značilnosti sistema socialne varnosti v ZDA v delu Rejda, 1991.
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poskrbeti za družine, medtem ko države, kot so Irska, Portugalska, Grčija, Španija, Italija,
ostajajo pri mnenju, da so za otroke dolžne doma skrbeti matere (Bunjavec, 2010).
Na ravni Evropske unije ni predpisov, ki bi državam članicam nalagali enotno uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, zato je sistem socialne varnosti prepuščen urejanju posamezne
države članice na nacionalni ravni.

5.2 AVSTRIJA
5.2.1 VRSTE SOCIALNIH TRANSFERJEV
Leta 2008 je bil predstavljen predlog nove ureditve »kritja osnovnih življenjskih potreb«. Z
njim bi ljudje, ki so se znašli v revščini in so pripravljeni si poiskati delo, imeli pravico do
zagotovljenega minimalnega mesečnega dohodka. Z novim sistemom se nadomestijo
različne ureditve socialnih zadev v vseh devetih provincah in zagotovi minimalne
standarde socialne pomoči. Do tega prejemka bi bili upravičeni tisti, ki prejemajo denarno
nadomestilo za brezposelnost, pomoč za primer brezposelnosti, denarno socialno pomoč.
S temi spremembami pa se je uvedla tudi enotna vstopna točka, enotni pravni postopki
za vse upravičence pa so tako zagotovili enako obravnavanje potencialnih upravičencev.
Enotna vstopna točka je Javni zaposlitveni servis Avstrije (AMS), ki je odgovoren za vse
zadeve, povezane s socialno varnostjo. Enotna vstopna točka omogoča izboljšanje
možnosti posredovanja delovnih mest upravičencem, hkrati pa se zagotavlja večja
anonimnost prosilcev za pomoč (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010).
Otroški dodatek oz. družinski dodatek (Familienbeihilfe), kot ga imenujejo v Avstriji,
pripada vsem staršem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Avstriji. Pripada jim za
mladoletne otroke (do 18. leta), s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu, lahko pa se
prejemanje dodatka podaljša do otrokovega 24. leta starosti (če se poklicno usposablja ali
nadaljuje izobraževanje na visokošolski ustanovi) (Vaše pravice iz socialne varnosti v
Avstriji, 2012). Družinski dodatek pa se pod določenimi pogoji izplačuje do otrokovega 25.
leta starosti, če je otrok:
- noseča ženska ali ženska z otrokom,
- končal služenje vojaškega roka ali civilno službo,
- težki invalid,
- oseba, ki opravlja prostovoljne družbene storitve.
Brez starostne omejitve pa se izplačuje dodatek za otroke s trajno nezmožnostjo za
pridobivanje zaslužka, če je ta nezmožnost nastopila pred 21. letom ali pa med poklicnim
usposabljanjem, vsekakor pa pred 25. letom (Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji,
2012).
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Družinski dodatek se financira iz prispevkov in davkov delodajalcev.
Znesek otroškega oz. družinskega dodatka je odvisen od starosti otroka. Glede na število
otrok pa se izplača tudi poseben dodatek.
Družinski dodatek znaša 105,40 € na mesec. Ta znesek se poveča, ko otrok dopolni
starost (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, 2013):
- otroci, stari od 3 let
112,70 €;
- otrok v starosti 10 let
130,90 €;
- otrok v starosti 19 let ali več 152,70 €.
Skupni znesek otroškega dodatka pa se poveča glede na število otrok (Bundesministerium
für Wirtschaft, Familie und Jugend, 2013):
- za dva otroka do 12,80 €;
- za tri otroke do 47,80 €;
- za štiri otroke do 97,80 €;
- za vsakega nadaljnjega otroka 50,00 €.
Tabela 20: Višina družinskega oz. otroškega dodatka v Avstriji (v €)
für
ab dem Monat, in ab dem Monat, in
ab dem Monat, in
jedes
dem das Kind das 3 dem das Kind 10 dem das Kind das 19
Kind / za geworden ist / Od geworden ist / Od
geworden ist / Od
vsakega meseca, v katerem meseca, v katerem meseca, v katerem je
otroka
je otrok dopolnil 3 je otrok dopolnil 10
otrok dopolnil 19
1. Kind /1 otrok

105,4

112,7

130.9

152,7

2. Kind / 2 otrok

118,2

125.5

143.7

165.5

3. Kind / 3 otrok

140.4

147.7

165,9

187,7

ab dem 4.
Kind / od 4 otrok

155,4

162,7

180.9

202.7

Vir: AK, Portal (2013)
Za otroka s težjo invalidnostjo se otroški dodatek poveča za 138,30 €.
Vsak otrok pa dobi v mesecu septembru še 100,00 € za šolo kot »vstopnino«, ki se izplača
skupaj z dodatkom za nego otroka, in sicer za otroka starega med 6 in 15 let.
Otroškega dodatka pa se ne dodeli polnoletnemu otroku, ki ima dohodek večji od
določenega mesečnega zneska, tj. 10.000,00 € letno. Iz splošnih davčnih prihodkov znaša
davčni odbitek za otroke 58,40 € in se plačuje v kombinaciji z otroškim dodatkom. O
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upravičenosti do otroškega dodatka odloči Davčni urad. Dodatek se izplačuje vsak drugi
mesec (Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, 2013).
Pred letom 2011 se je imenovala socialna pomoč (Sozialhilfe), sedaj je to sistem na
potrebe
usmerjenih
zajamčenih
minimalnih
sredstev
(bedarfsorientierte
Mindestsicherung). Za ta sistem se ne plačuje prispevkov, saj je namenjen vsem
prebivalcem za dostojno življenje, ki z lastnimi sredstvi ne morejo kriti osnovnih
življenjskih stroškov oz. življenjskih stroškov družine. Temeljni pogoj za pridobitev
tovrstne pomoči je stalno prebivališče v Avstriji (Vaše pravice iz socialne varnosti v
Avstriji, 2012, str. 33).
Kot dohodek upravičenca se upoštevajo lastni dohodki iz dela in nadomestila (preživnina,
nadomestilo za primer brezposelnosti), ne upoštevata pa se otroški dodatek in
nadomestila za oskrbo. Na višino na potrebe usmerjenih zajamčenih minimalnih sredstev
vpliva tudi vrednost premoženja. Redno se preverja izpolnjevanje pogojev za pomoč.
Dokler je oseba socialno ogrožena, se izplačujejo sredstva na potrebe usmerjena
zajamčena minimalna sredstva.
Če so dohodki družine nižji od določenega praga minimalnega dohodka za preživljanje in
nastanitev, pomeni, da je družina socialno ogrožena. Družino predstavljajo upravičenec in
njegovi vzdrževani družinski člani, zakonec ali zunajzakonski partner, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu. Z minimalnimi dohodki (ki jih določijo dežele - Länder) naj bi se krili stroški
hrane, vzdrževanja, osebne higiene, ogrevanja, elektrike, gospodinjskih aparatov ter
osebnih potreb za ustrezno vključenost v družbeno in kulturno življenje.
Minimalni dohodek za preživljanje za družino z dvema otrokoma (starima 5 in 10 let)
znaša vsaj 1 438,26 EUR (z vključenim 25 % deležem stanovanjskih stroškov) (AMS,
2013).
Na potrebe usmerjena zajamčena minimalna sredstva se izplačujejo kot razlika med
lastnimi dohodki in minimalnim dohodkom za preživljanje, če pa upravičenec (družina ali
gospodinjstvo) nima lastnih dohodkov, se izplača kot celotni znesek minimalnega dohodka
za preživljanje.
Potrebe, ki niso vključene v minimalni dohodek za preživljanje npr. ogrevanje, se lahko
krijejo z dodatno pomočjo v denarju ali storitvah. Ta dodatek je zalo raznolik, pavšalen ali
celo dejanski znesek kritja stroškov. Te dodatke krijejo dežele in jih izplačujejo kot
neodvisno nadomestilo ali s stanovanjskimi dodatki dopolnijo zajamčena minimalna
sredstva.
Posameznik mora najprej uveljavljati druge pravice, do katerih je upravičen, in šele nato,
če skupna višina ne dosegajo minimalnega dohodka, lahko zaprosi za pomoč – na potrebe
usmerjenih zajamčenih minimalnih sredstev. Pri določanju višine pomoči pa se v dohodke
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ne upoštevajo socialni transferji, ki so ciljno posebej naravnani, npr. štipendije in pomoči
neodvisnih humanitarnih organizacij. Med dohodke se ne upoštevajo tudi socialni
transferji povezani z nego, npr. nadomestilo za invalidnost.
Prosilec pomoči mora ves čas dokazovati pripravljenost za delo, razen če to ni mogoče
zaradi zdravja ali razlogov, povezanih z enakostjo. Rok, v katerem lahko organ začne
ugotavljanje upravičenosti do pomoči, je tri leta (AMS, 2013).
V Avstriji instituta državne štipendije ne poznajo, ampak poznajo pravica do pomoči
študentom – dodatek za študij. Pogoj za dodelitev dodatka je avstrijsko državljanstvo in
izredni / redni študent. Študent mora biti do tega dodatka socialno upravičen. Višina
dodatka je odvisna od dohodka, zakonskega stana in velikosti družine. Študent pa mora
dokazovati tudi uspešnost študija – študijsko napredovanje. Dodatek za študij znaša za
študente, ki se šolajo izven kraja svojega bivališča, 600,00 €, 606,00 €, če so jim pomrli
starši ali so poročeni ali imajo otroka, ter 424,00 € za študente, ki jih ne zadevajo našteti
pogoji (Soziales Leben in Österreich, 2013).

5.2.2 PRIMERJAVA POGOJEV S SLOVENIJO DO UPRAVIČENOSTI SOCIALNIH
TRANSFERJEV
V Tabeli 21 so prikazane ključne razlike izbranih socialnih transferjev med Avstrijo in
Slovenijo. Tabelo sem izoblikovala sama.
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DODATEK ZA ŠTUDIJ

NA POTREBE USMERJENIH
ZAJAMČENIH MINIMALNIH
SREDSTEV - SP

DRUŽINSKI /
OTROŠKI DODATEK

Tabela 21: Primerjalna tabela med Avstrijo in Slovenijo

Starostna meja
prejemanja
Povečanje zneska
dodatka
»Vstopnina v šolo«

Starostna meja
prejemanja

Državljanstvo

Višina

Upravičenost
Povečanje zneska
dodatka
Višina

Avstrija
Do 18. leta oz. do 24.
leta če se šola oz. do
25. leta pod posebnimi
pogoji
Glede na starost in
število otrok
Izplačano vsako leto v
septembru

Slovenija
Največ do 18. leta
starosti

Avstrija
Je ni; do socialne
ogroženosti
posameznika; biti
pripravljen delati
Stalno prebivališče v
Avstriji

Slovenija
Je ni; aktivni iskalec
zaposlitve

Odvisna od lastnih
dohodkov iz dela,
nadomestil,
premoženja in števila
družinskih članov, brez
upoštevanja otroških
dodatkov
Avstrija
Avstrijsko državljanstvo
in izredni / redni
študent
Glede na oddaljenost
študija in družinskih
razmer posameznika
Odvisna od dohodka,
zakonskega stana in
velikosti družine

Glede na dohodkovni
cenzus
Tega ne pozna

Pogoj oz. dovoljenje
za stalno prebivanje
oz. stalno prebivališče
Odvisna od dohodkov,
premoženja,
prihrankov in števila
družinskih članov

Slovenija
Največ do 18. Leta
starosti
Glede na dohodkovni
cenzus
Glede na dohodkovni
cenzus + 4 dodatki

Vir: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (2010), Vaše pravice iz socialne varnosti v Avstriji (2012), Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend (2013), AK, Portal (2013), AMS (2013), Soziales Leben in
Österreich (2013), lasten
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5.3 NEMČIJA
5.3.1 VRSTE SOCIALNIH TRANSFERJEV
Nemški sistem socialne varnosti se financira iz prispevkov nacionalnega zavarovanja, ki jih
plačujejo zaposleni in delodajalci ter iz splošnih davčnih prihodkov (Vaše pravica iz
socialne varnosti v Nemčiji, 2012, str. 6).
Do otroškega dodatka (Kindergeld) so upravičene vse osebe, ki imajo svoje ali posvojene
otroke ali otroke zakonca in živijo v Nemčiji. Ta pravica se izplačuje do otrokovega 18.
leta starosti. Otrok lahko otroški dodatek prejema še naprej po tej starosti, če (Vaše
pravice iz socialne varnosti v Nemčiji, 2012, str. 23-24):
- ni še dopolnil 21 let in ni v delovnem razmerju in je prijavljen na zavodu za
zaposlovanje v Nemčiji ali drugi državi članici EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški
ali Švici kot iskalec zaposlitve,
- ni še dopolnil 25 let in se še šola oz. poklicno usposablja ali prostovoljno sodeluje
pri prostovoljnih storitvah ali ne more začeti oz. nadaljevati šolanja zaradi
pomanjkanja mest,
- se ni sposoben sam preživljati zaradi fizične, duševne ali psihične prizadetosti,
nastale pred dopolnjenim 25. Letom.
Otroci, ki so polnoletni, so lahko upoštevani le po zaključku prvega poklicnega
usposabljanja in če niso zaposleni.
Zgoraj omenjena starostna omejitev prejemanja otroškega dodatka se podaljša za čas
opravljanja nadomestne civilne službe ali služenja vojaškega roka, vendar se dodatek ne
izplačuje v času služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne službe.
Za tiste otroke, za katere starši že prejemajo nadomestila, ki so enakovredna otroškemu
dodatku, niso upravičeni do prejema otroškega dodatka (Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, 2013).
Višina otroškega dodatka je odvisna od dohodka in premoženja družine. Spodnja meja
mesečnega dohodka za družino, da je upravičena do otroškega dodatka, je 900 € (bruto
dohodek iz zaposlitve, nadomestilo za brezposelnost, bolniška nadomestila), 600 € pa za
samohranilce. Upravičenci do otroškega dodatka ne smejo presegati zgornje meje
dohodka in premoženja (premoženje zmanjšano za odbitke). Zgornja meja dohodkov
predstavlja potrebe staršev glede na cenzus, kot je za nadomestilo za brezposelnost in
odstotek stroškov nastanitve ter skupni otroški dodatki skupaj (Bundesagentur für Arbeit,
2013).
Upravičenec ne more hkrati prejemati dajatve za brezposelnost, socialne pomoči in
otroškega dodatka.
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Višina
-

otroškega dodatka (Bundesagentur für Arbeit, 2013):
184 € za prva dva otroka,
190 € za tretjega otroka,
215 € za četrtega in vsakega nadaljnjega otroka.

Če je dohodek in premoženje staršev in otrok več kot 140 € / mesec / otroka, se otroški
dodatek izplača skupaj z mesečno preživnino (Bundesagentur für Arbeit, 2013).
Za reševanje zahtevkov o otroškem dodatku je pristojen Zavod za zaposlovanje, sklad za
družinske prejemke.
Nemčija pozna nadomestilo za brezposelnost II / socialna pomoč, do katere je
posameznik upravičen po izčrpanju nadomestila za primer brezposelnosti ali kot dopolnili k
njemu. Posameznik je upravičen, če (Vaše pravice iz socialne varnosti v Nemčiji, 2012, str.
26):
- je zmožen za delo – iskalec zaposlitve,
- brez sredstev,
- star od 16 do 65 let,
- običajno biva v Zvezni republiki Nemčiji.
Upravičenci, nezmožni za delo, so upravičeni do socialne pomoči, čeprav živijo v skupnem
gospodinjstvu z upravičencem, ki je sposoben za delo in brez sredstev.
Osnovna podpora za iskalce zaposlitve je socialna pomoč, ki je odvisna od dohodka
upravičenca in usmerjena v potrebe upravičenca. Določi se višina, ki zagotovi družbenokulturno raven preživetja. Sredstva za preživetje se dodelijo kot stanejo običajne potrebe.
V celoti se krijejo stroški ogrevanja in dejanski stanovanjski stroški, seveda če ne
presegajo postavljene omejitve. Za stroške hrane, osebne higiene, gospodinjske opreme
in vsakodnevnih osebnih potreb se dodeli pavšalni znesek običajne zahteve. Poleg
navedenega se lahko odobrijo sredstva za “dodatne potrebe” (npr. za prehrano ali
staršem samohranilcem itd.) kot tudi posebna nadomestila (Vaše pravice iz socialne
varnosti v Nemčiji, 2012, str. 27).
Nadomestilo za brezposelnost II je v letu 2012 znašalo 374 € na osebo oz. 674 € za par,
za otroke oz. mladostnike pa (Unterrichtsmaterial Sozialpolitik - Schutz, Gerechtigkeit,
Sicherheit, 2013):
- pod 6 let 219 €,
- nad 6 do 13 let 251 €,
- nad 14 do 18 let in starejše pod 287 €.
Podpora se vsakič dodeli za obdobje 6 mesecev, z vsakokratnim ponovnim dokazovanjem
izpolnjevanja pogojev upravičenosti se izplačuje neomejeno obdobje.
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Osnovno podporo – nadomestilo za brezposelnost II se dodeli ob predložitvi zahtevka na
Zavod za zaposlovanje. Če se posameznik ne odzove zahtevku, se mu lahko zniža
podpora, to je kot sankcija neodzivnosti.
Pred dodelitvijo omenjene podpore za iskalce zaposlitve zavod naredi posebno oceno,
prav tako zavod oceni nezmožnost za delo posameznika.
Osebe, ki si z dohodki in premoženjem ali z delovno zmožnostjo ali s pomočjo tretje osebe
ne morejo zagotoviti preživetja, lahko zaprosijo za socialno pomoč. Pogoj za pridobitev
socialne pomoči je stalno prebivališče v Nemčiji. Zakonodaja o socialni pomoči ureja
različna nadomestila za različna področja, ki se dodeljujejo v posebnih razmerah.
S socialno pomočjo se zagotavljajo minimalna sredstva za zagotavljanje dostojnega
življenja osebam v stiski, ki so nezmožne za delo in ne zaslužijo dovolj sredstev za potrebe
svoje družine. Financira se z davki. Ali je posameznik upravičen do socialne pomoči, pa je
odvisno od njegovega dohodkovnega in premoženjskega stanja in ostalih družinskih
članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. Znesek celotne socialne pomoči se
povečuje sorazmerno z velikostjo družine (Vaše pravice iz socialne varnosti v Nemčiji,
2012, str. 29).
Osebe, mlajše od 65 let, začasno nezmožne za delo, ki se niso sposobne same preživljati,
prejemajo socialno pomoč v obliki podpore za preživljanje.
Osebe, starejše od 65 let in starejše od 18 let, ki so slednje trajno nezmožne za delo iz
zdravstvenih razlogov, lahko zaprosijo za pokojninski dodatek v okviru starostnega
zavarovanja in zmanjšanja zmožnosti pridobivanja zaslužka.
Brezposelne osebe, zmožne za delo in so brez sredstev za preživljanje, lahko zaprosijo za
osnovno podporo (nadomestilo za brezposelnost II ali socialna pomoč).
Dežele (Länder) določijo standardne stopnje socialne pomoči. Zneski teh stopenj se
razlikujejo glede na starost in položaj upravičenca v gospodinjstvu.
V Nemčiji od 1. januarja 2011 veljajo sledeče „običajne potrebe“ (Vaše pravice iz socialne
varnosti v Nemčiji, 2012, str. 30):
- običajne potrebe za osebo, ki vodi gospodinjstvo, in za osebo, ki živi sama: 374 €,
- običajne potrebe, če zakonca ali zunajzakonska partnerja živita skupaj: 337 €,
- za odraslo osebo, ki ne živi v lastnem gospodinjstvu niti v skupnem gospodinjstvu
kot zakonec ali partner ali v zunajzakonski skupnosti: 299 €,
- za člane gospodinjstva, mlajše od 6 let: 219 €,
- za člane gospodinjstva, stare med 6 in 14 let: 251 €,
- za člane gospodinjstva, starejše od 14 let: 287 €.
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Standardne stopnje pa se lahko povečajo z dodatki (Vaše pravice iz socialne varnosti v
Nemčiji, 2012, str. 30):
- dodatek za posebne potrebe nekaterih skupin (npr. otrok, enostarševskih družin,
nosečnic, oseb, ki zaradi določene bolezni potrebujejo posebno prehrano itd.);
- enkratna pomoč, ki ni vključena v standardno stopnjo kot pavšalni znesek, na
primer za osnovna oblačila (tudi v primeru nosečnosti in rojstva) ali osnovno
stanovanjsko opremo (tudi gospodinjski aparati);
- izobraževalni sveženj za otroke in mlade vključuje zlasti potrebe, povezane s
šolskimi izleti, osebnimi šolskimi potrebščinami, prevozom v šolo, subvencionirano
šolsko prehrano, športnimi in kulturnimi dejavnostmi ter dejavnostmi v prostem
času in v nekaterih primerih podporo pri učenju/študiju.
Posameznik mora izkoristiti uveljavljanje vseh pravic, šele nato, če skupni dohodek pravic
ne dosega minimalnega dohodka, lahko zaprosi za socialno pomoč.
Socialna pomoč je zadnji inštrument za lajšanje finančnih in materialnih stisk upravičencev
in njihovih družin, zato se pri določanju višine pomoči upoštevajo vsi prejeti dohodki in
finančni viri, npr. tudi otroški dodatek. V tej državi ni posebnih pravil o tem, ali mora biti
prosilec pomoči prijavljen za Zavodu za zaposlovanje ali biti aktiven iskalec zaposlitve oz.
si prizadevati dobiti zadosti plačano službo. Prejemnik mora socialno pomoč vrniti, če je bil
npr. obtožen kaznivega dejanja (Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih, 2010).

5.3.2 PRIMERJAVA POGOJEV S SLOVENIJO DO UPRAVIČENOSTI SOCIALNIH
TRANSFERJEV
Tabela 22 prikazuje ključne razlike lastnosti posameznih socialnih transferjev med Nemčijo
in Slovenijo. Tabelo sem izoblikovala sama.
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NADOMESTILO ZA
BREZPOSELNOST /
SOCIALNA POMOČ

SOCIALNA POMOČ

OTROŠKI
DODATEK

Tabela 22: Primerjalna tabela med Nemčijo in Slovenijo

Starostna meja
prejemanja
Višina
Upoštevanje
sredstev

Starostna meja
prejemanja

Državljanstvo

Višina

Starostna meja
prejemanja
Povečanje zneska
pravice
Višina

Nemčija
Do 18. leta; do 21. leta oz.
25. leta pod posebnimi
pogoji
Glede na število otrok; 184
€ - 215 €
Dohodkovno in
premoženjsko stanje
družine

Slovenija
Do 18. leta starosti

Nemčija
Nad 65 let; mlajše od 65
let – začasno nezmožne za
delo ali starejše od 18 let –
trajno nezmožne za delo
Stalno prebivališče v
Nemčiji

Slovenija
Je ni; aktivni iskalec
zaposlitve

Odvisen od starosti in
položaja posameznika v
družini; od dohodka in
premoženja
Nemčija
Od 16 do 65 let, zmožen za
delo
Glede na dohodek in
potrebe upravičenca
374 € na osebo oz. 674 €
za par; dodatki za otroke
glede na njihovo starost

Glede na dohodkovni
cenzus družine
Dohodkovno in
premoženjsko stanje
družine

Pogoj oz. dovoljenje za
stalno prebivanje oz. stalno
prebivališče
Odvisna od dohodkov,
premoženja, prihrankov in
števila družinskih članov

Slovenija
Tega ne pozna v tej
tematiki
Glede na dohodek,
premoženje in prihranke
Glede na status upravičenca

Vir: Vaše pravica iz socialne varnosti v Nemčiji (2012), Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (2013), Bundesagentur für Arbeit (2013),
Unterrichtsmaterial Sozialpolitik - Schutz, Gerechtigkeit, Sicherheit (2013), Predlog Zakona
o socialno varstvenih prejemkih (2010), lasten

5.4 ŠVEDSKA
Sistem socialne varnosti temelji na načelu nacionalnega zavarovanja, ki se financira iz
davkov in prispevkov, ki so vezani na dohodek (Vaše pravice iz socialne varnosti na
Švedskem, 2012, str. 6).
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Švedska med družinske dodatke šteje otroški dodatek, razširjen otroški dodatek, dodatek
za velike družine. Višina slednjih ni odvisna od premoženjskega stanja upravičenca in
njegove družine.
Družine z otroki in gospodinjstva brez njih so upravičene do stanovanjskega dodatka
(bostadsbidrag), ki prav tako ni odvisen od premoženjskega stanja. Stanovanjski dodatek
sestoji iz treh delov (Vaše pravice iz sociale varnosti na Švedskem, 2012, str. 31):
1. del – odvisen je od stanovanjskih stroškov in se izplača samo osebam, ki imajo
stalno prebivališče na Švedskem,
2. del – dodatek za otroke, ki živijo pri starših – znesek je odvisen od števila otrok v
družini in družinskih dohodkov,
3. del – dodatek za otroke, ki živijo pri starših le občasno – tudi ta znesek je odvisen
od števila otrok in družinskih dohodkov.
Dodatek, ki se izračuna glede na število otrok, se imenuje poseben dodatek za otroke, ki
živijo pri svojih starših in znaša največ (Försäkringskassan, 2013):
- 1.300 SEK ali 149 € za družine z enim otrokom,
- 1.750 SEK ali 201 € za družine z dvema otrokoma,
- 2.350 SEK ali 270 € za družine s tremi ali več otroki.
Višina stanovanjskega dodatka, ki je odvisna od število otrok, ki občasno živijo pri starši,
znaša največ (Försäkringskassan, 2013):
- 300 SEK ali 34 € za družine z enim otrokom,
- 375 SEK ali 43 € za družine z dvema otrokoma,
- 450 SEK ali 52 € za družine s tremi ali več otroki.
O družinskih prejemkih odloča Agencija za socialno zavarovanje.
O pravici do stanovanjskega dodatka za družine z vzdrževanimi otroki odloča zavarovalni
sklad s sklepom, ki velja 12 mesecev.
Otroški dodatek-preživnina (barnbidrag) se izplačuje za otroke s stalnim prebivališčem na
Švedskem. Do njega so upravičeni otroci do 16. leta starosti. Višina dodatka znaša 1.050
SEK ali 120 EUR na mesec (Vaše pravice iz socialne varnosti na Švedskem, 2012, str. 30).
Švedska pozna tudi razširjeni oz. podaljšani otroški dodatek (förlängt barnbidrag), ki ga
otrok prejema po dopolnjenem 16. letu starosti, pod pogojem, da obiskuje šolo, da je
neporočen in da živi pri starših. Izplačuje se do meseca, v katerem otrok zaključi šolanje,
vendar najdlje do 20. leta starosti. Višina dodatka ni odvisna od premoženja (Vaše pravice
iz socialne varnosti na Švedskem, 2012, str. 30).
Družine so upravičene do družinskega dodatka, če prejemajo preživnino – otroški dodatek
za vsaj dva otroka.
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Tabela 23: Višina otroškega in družinskega dodatka na Švedskem
Otroški
Družinski
Barn/
Barnbidrag
Flerbarnstillägg
Summa Skupaj
Skupaj
dodatek
dodatek
kronor
kronor
kronor
v€
otroci
v€
v€
1

1.050

121,04

-

-

1.050

121,04

2

2.100

242,08

150

17,29

2.250

259,38

3

3.150

363,12

604

69,63

3.754

432,75

4

4.200

484,17

1.614

186,06

5.814

670,22

5

5.250

605,21

2.864

330,16

8.114

935,36

6

6.300

726,25

4.114

474,25

10.414 1.200,50

Vir: Försäkringskassan (2013)
O pravici dodatka odloča švedska Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan).
Otroci, ki so stari več kot 16 let in redno študirajo, pa lahko dobijo tudi poseben dodatek
za študij (studiehjälp). Otroku, ki je star med 16. in 20. letom ter redno obiskuje srednjo
šolo, se izplačuje ta dodatek v višini 1.050 SEK ali 120 € mesečno. V primeru nizkih
dohodkov staršev ali otroka pa se lahko k štipendiji dodeli dodatni znesek (285 SEK, 570
SEK ali 855 SEK), ki pa je odvisen od premoženjskega stanja družine, prav tako se
štipendija poveča za dodatek (1190 SEK – 2350 SEK), če se otrok šola na drugi lokaciji kot
je družina (Försäkringskassan, 2013, Centrala studiestödsnämnden, 2013).
O štipendiji odloča Švedski urad za podporo študija (Centrala studiestödsnämnden - CSN)
Socialna pomoč na Švedskem ni del socialnega zavarovanja in sodi v pristojnost
Ministrstva za delo in socialne zadeve, nadzira pa jo nacionalni odbor za zdravje in
socialno varstvo (Socialstyrelsen). Socialna pomoč se financira iz lokalnih davkov. O vlogi
za socialno pomoč odloči uradnik za socialno varstvo v občini (Vaše pravice iz socialne
varnosti na Švedskem, 2012, str. 7).
Pravico do socialne pomoči ima vsakdo, za kogar se ugotovi, da jo potrebuje. Je
individualna pravica. Začasno (za krajše ali daljše obdobje) jo dobi oseba ali družina, ki
nima dovolj lastnih sredstev za pokrivanje nujnih življenjskih stroškov. Družina prejema
pomoč toliko časa, dokler so starši dolžni vzdrževati otroke. Za pridobitev pomoči ni pogoj
državljanstvo, prav tako tudi ni pogoja v zvezi s starostjo upravičenca (Vaše pravice iz
socialne varnosti na Švedskem, 2012, str. 36).
Do pomoči so upravičene vse osebe, ki imajo pravico bivati v državi, prav tako se ne
zahteva stalno prebivališče. Upošteva se splošni položaj v gospodinjstvu (poročeni ali
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neporočeni pari z mladoletnimi otroki) ter potrebe družine ali posameznikov (Vaše pravice
iz socialne varnosti na Švedskem, 2012, str. 36).
Najvišji znesek socialne pomoči za pokrivanje različnih izdatkov (hrana, obleka, obutev,
igra in prosti čas, zdravje, higiena, telefonska in televizijska naročnina, časopisi) za
samsko osebo znaša 2.920 SEK ali 335 €, za par 5.270 SEK ali 605 €. Za otroke se
prištejejo dodatni zneski. K temu se doda še posebni znesek za splošne gospodinjske
izdatke, ki je odvisen od velikosti gospodinjstva (Försäkringskassan, 2013).
Poleg zgoraj navedenega pa se pomoč dodeli tudi za razumne izdatke, povezane s
stanovanjem, oskrbo gospodinjstva z električno energijo, stanovanjskim zavarovanjem,
prevozi na delo in z dela, članarino za sindikat ter skladom za zavarovanje za primer
brezposelnosti. Običajno se prejemnikom pomoči krije tudi stroške zdravstvenega varstva,
zobozdravnika in okulista (Socialstyrelsen, 2013).
Za določitev višine pomoči se upoštevajo vsi dohodki in drugi finančni viri vlagatelja in
njegovih družinskih članov, ne glede na izvor sredstev. V dohodek se štejejo tudi otroški
dodatki, saj je pomoč zadnji instrument za kritje socialnih in materialnih stisk
posameznikov oz. družine. Prosilec pomoči si mora ves čas prizadevati dobiti zadosti
plačano službo, to velja za delazmožne prosilce. Socialno pomoč, prejeto za prehodno
obdobje za čas čakanja na drugo nadomestilo, mora prejemnik vrniti, če je ugotovljeno,
da jo je prejemal neupravičeno (Ministry of Healrt and Social Affairs, 2013).
Švedska pozna institut Zajamčena pokojnina. Slednja predstavlja socialno varnost za
osebo, ki nima pravice do pokojnine, ki je odvisna od višine dohodkov, ali pa je ta
pokojnina zelo nizka. Z njo se osebi zagotavlja minirana pokojnina, ki znaša 2,13-kratnik
osnovnega zneska za neporočeno osebo (93.720 SEK ali 10.755 EUR), 1,90-kratnik
osnovnega zneska za poročeno osebo (83.600 SEK ali 9.593 EUR letno) (Vaše pravice iz
socialne varnosti na Švedskem, 2012, str. 25, Pensionsmyndigheten, 2013).
Pogoj za prejemanje zajamčene pokojnine je, da mora imeti oseba stalno prebivališče na
Švedskem, v drugi državi EU/EGP ali v državi, s katero je Švedska podpisala sporazum.
Oseba prejema celotno zajamčeno pokojnino samo, če je med 25. in 64. letom starosti
prebivala na Švedskem 40 let (Vaše pravice iz socialne varnosti na Švedskem, 2012, str.
25).
O njej odloča Pokojninska agencija.
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5.4.1 PRIMERJAVA POGOJEV S SLOVENIJO DO UPRAVIČENOSTI SOCIALNIH
TRANSFERJEV
V Tabeli 24 so prikazane bistvene razlike izbranih socialnih transferjev med Švedsko in
Slovenijo. Tabelo sem izoblikovala sama.

OTROŠKI
DODATEK

Tabela 24: Primerjalna tabela med Švedsko in Slovenijo

Starostna meja
prejemanja
Višina
Stanovanjski
dodatek

ŠTIPENDIJA

Starostna meja
prejemanja
Povečanje zneska
pravice

SOCIALNA POMOČ

Višina

Starostna meja
prejemanja
Državljanstvo

Višina

Švedska
Do 16. leta; podaljšani OD
do zaključka šolanja,
najdlje do 20. leta
120 € / otroka / mesec
Višina odvisna od števila
otrok in dohodkov družine

Slovenija
Do 18. leta starosti

Glede na dohodkovni
cenzus družine
Ne pozna

Švedska
Od 16. leta do 20. leta, pod
pogojem, da redno
obiskuje šolo
Glede na nizke dohodke
staršev in premoženjskega
stanja
120 € / mesec + dodatki
glede na dohodke in
premoženje ter lokacijo
šolanja

Slovenija
Nad 18. let do 26. leta, če
se šola

Švedska
Je ni; družine-dokler so
starši dolžni vzdrževati
otroke
Ni pogoj; vse osebe, ki
imajo pravico bivati v
državi
Odvisen od posameznikovih
potreb in družine,
dohodkov / za samsko 335
€, za par 605 €

Slovenija
Je ni; aktivni iskalec
zaposlitve

Glede na dohodkovni
cenzus družine
Razredi glede na
dohodkovni cenzus družine
+ 4 dodatki

Pogoj oz. dovoljenje za
stalno prebivanje oz. stalno
prebivališče
Odvisna od dohodkov,
premoženja, prihrankov in
števila družinskih članov

Vir: Vaše pravice iz socialne varnosti na Švedskem (2012), Försäkringskassan (2013),
Centrala studiestödsnämnden (2013), Socialstyrelsen (2013), Ministry of Healrt and Social
Affairs (2013), Pensionsmyndigheten (2013), lasten
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5.5 VELIKA BRITANIJA
V Veliki Britaniji za izvajanje socialne varnosti na ravni države skrbi Oddelek za delo in
pokojnine (Department For Work and Pensions - DWP). V okviru njega delujejo tri
agencije. Ena izmed njih je Center za delo (Jobcentre Plus - JCP), ki je bil vzpostavljen z
vidika koncepta »vse na enem mestu (One-stop-shop)« z združitvijo Službe za
zaposlovanje in Službe za socialne pomoči (Benefits Agency). Slednja je zagotavljala
pomoč ljudem zunaj trga delovne sile, invalidnim osebam, materam samohranilkam.
Center za delo je pristojen za odločanje o večini socialnih transferjev. Kot zanimivost
omenim, da ta center predstavlja največji internetni zaposlitveni portal v Evropi. S
konceptom Centra sta zagotovljena tako prijaznost do strank (»vse na enem mestu«) kot
tudi integriteta sistema socialnih pravic (celovit vpogled v stanje, preglednost) (Predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
2010, Department for Work and Pensions corporate website, 2013).
S prispevki, ki jih plačujejo zaposleni in delodajalci za nacionalno zavarovanje, se financira
sistem socialne varnosti.
Velika Britanija uvršča otroške dodatke med družinske prejemke, poleg davčnega odbitka
za otroke. Otroški dodatek pripada upravičencu, če vzdržuje enega ali več otrok, mlajših
od 16 let oz. mlajših od 20 let, če se otrok izobražuje s polno časovno obveznostjo. Ta
denarni dodatek ni pogojen s plačevanjem prispevkov. Pogoj, da si do njega upravičen, je
prebivati in imeti stalno prebivališče v Združenem kraljestvu in biti odgovoren za otroka (v
primeru, da otrok ne živi pri osebi, je oseba vseeno upravičena – vendar samo ena, dokler
za otroka plačuje vzdrževanje) (Vaše pravice iz socialne varnosti v Združenem kraljestvu,
2012, str. 21, HM Revenue & Customs, 2013).
Višina otroškega dodatka ni odvisna od prihrankov in dohodkov ter premoženjskega stanja
družine.
Višina otroškega dodatka (Vaše pravice iz socialne varnosti v Združenem kraljestvu, 2012,
str. 21):
- 20,30 GBP (25 €) na teden za najstarejšega otroka,
- 13,40 GBP (17 €) na teden za vsakega drugega otroka.
Zahtevke za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka rešuje urad za otroške dodatke
davčne in carinske uprave Združenega kraljestva (Vaše pravice iz socialne varnosti v
Združenem kraljestvu, 2012, str. 21).
Velika Britanija ima številna nadomestila, ki zagotavljajo finančno pomoč osebam, katerih
dohodek in prihranki, dobljeni iz vseh virov, so pod določeno ravnjo. Višina teh nadomestil
je odvisna od dohodka posameznika. Pravico do nadomestil ima oseba, ki stalno prebiva v
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Združenem kraljestvu (Vaše pravice iz socialne varnosti v Združenem kraljestvu, 2012, str.
24, Department for Work and Pensions corporate website, 2013).
Nadomestila, ki jih omogoča država, so (Vaše pravice iz socialne varnosti v Združenem
kraljestvu, 2012, str. 24):
- Dodatek k državni pokojnini – namenjen zagotavljanju ravni minimalnega
dohodka; prejemanje zneska je odvisno od osebnih okoliščin, denarnih sredstev, ki
jih gospodinjstvo že prejema ter zneska prihrankov in naložb; upravičenci do njega
morajo biti stari 60 (leta 2010) oz. 65 let (leta 2018).
- Minimalni dohodek – do njega so upravičene osebe, stare med 16 in 60 oz. 65
letom (2010; 2018) in niso zmožne delati s polnim delovnim časom, njihov
dohodek z vsemi upoštevanimi socialnimi dajatvami in premoženjem pa je manjši
od zakonsko določene ravni.
- Nadomestilo za iskalce zaposlitve – zagotavlja najmanjšo stopnjo pomoči
brezposelnim in je namenjen tistim, ki so že izkoristili pravico nadomestila za
brezposelne na podlagi plačanih prispevkov; temelji na dohodku in premoženju
osebe.
- Zaposlitveni in podporni dodatek – namenjen je osebam, ki so bolne ali invalidne
in zaradi tega niso zmožne za delo, njihov dohodek in premoženje pa sta nižja od
zakonsko določene ravni; dodatek temelji na dohodku osebe; do njega so
upravičene tiste osebe, ki niso upravičene do nadomestila v primeru bolezni ali
invalidnosti, izplačanih na podlagi prispevkov.
- Stanovanjski dodatek – namenjen za finančno pomoč osebam za plačilo celotne ali
delne najemnine; upravičeni so tisti, ki imajo dohodek in prihranke pod določeno
ravnjo.
Socialno pomoč dobijo starejši od 16. leta. Znesek pomoči je enotno določen in pripada
na podlagi ugotovljenega dohodkovnega stanja upravičenca, socialno-ekonomski položaj
prosilca pa ne vpliva na višino pomoči. Upravičenec zanjo lahko zaprosi, ko izkoristi vse
možnosti uveljavljanja pravic, ki mu pripadajo in mu te ne zagotovijo minimalnega
dohodka. Pri določanju višine se v dohodek ne štejejo ciljno naravnani socialni transferji,
npr. stanovanjski dodatki in transferji povezani z nego, npr. nadomestilo za invalidnost.
Pomoč ne dobivajo aktivni iskalci zaposlitve oz. osebe, ki so delazmožne in si prizadevajo
dobiti službo, ki jih bo preživela. Iskalci zaposlitve prejemajo drug prejemek. Prejemnik,
za katerega je bilo ugotovljeno, da je neupravičeno prejemal socialno pomoč, jo mora
vrniti. Prav tako mora vrniti tudi tisto pomoč, ki jo je prejel za prehodno obdobje, ko je
čakal na prejetje drugega nadomestila (Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 2010, Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, 2010).
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5.5.1 PRIMERJAVA POGOJEV S SLOVENIJO DO UPRAVIČENOSTI SOCIALNIH
TRANSFERJEV

Tabela 25 prikazuje bistvene razlike po posameznih socialnih transferjih med Veliko
Britanijo in Slovenijo. Tabelo sem izoblikovala sama.

DENARNA SOCIALNA
POMOČ

NADOMESTILA, KI
ZAGOTAVLJAJO
MINIMALEN
DOHODEK

OTROŠKI DODATEK

Tabela 25: Primerjalna tabela med Veliko Britanijo in Slovenijo

Starostna meja
prejemanja

Višina

Drugi pogoji

Več vrst, glede
na starost,
status in
dohodkovno
zmožnost
upravičenca – ni
podlaga v
plačanih
prispevkih

Starostna meja
prejemanja

Velika Britanija
Do 16. leta; do 20. leta, če
se otrok izobražuje
20,30 GBP (25 €) / teden /
najstarejšega otroka
13,40 GBP (17 €) / teden /
vsakega drugega otroka

Slovenija
Do 18. leta starosti

Stalno prebivališče v VB; ne
upoštevajo se prihodki in
prihranki ter premoženje

Upošteva se premoženje
in prihranke

Velika Britanija
Dodatek k državni pokojnini
Minimalni dohodek
Nadomestilo za iskalce
zaposlitve
Zaposlitveni in podporni
dodatek
Stanovanjski dodatek

Slovenija
Tovrstnih dajatev ne
pozna

Velika Britanija
Od 16. Leta dalje; osebe, ki
niso dela zmožne opravljati
Pravico bivati v VB

Slovenija
Je ni; aktivni iskalec
zaposlitve
Pogoj oz. dovoljenje za
stalno prebivanje oz.
stalno prebivališče
Odvisna od dohodkov,
premoženja, prihrankov
in števila družinskih
članov

Državljanstvo

Višina

Odvisen od
posameznikovega
dohodkovnega stanja

Glede na dohodkovni
cenzus družine

Vir: Vaše pravice iz socialne varnosti v Združenem kraljestvu (2012), HM Revenue &
Customs (2013), Department for Work and Pensions corporate website (2013), lasten
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6 RAZISKAVA O MNENJU ZAPOSLENIH NA CSD TER
UPRAVIČENCEV SOCIALNIH TRANSFERJEV O NOVEM
SOCIALNEM SISTEMU

6.1 PREDSTAVITEV ANKETNEGA VPRAŠALNIKA ZA ZAPOSLENE NA CSD
IN ZA UPRAVIČENCE SOCIALNIH TRANSFERJEV
Želela sem pridobiti čim več mnenj in uporabnih podatkov ter informacij od uporabnikov
in od izvajalcev zakonodaje glede spremembe socialne zakonodaje. Raziskavo sem zato
izvedla med dvema fokusnima skupinama, ki imata v dani zadevi vsaka drugo in različno
vlogo ter pomen. Fokusna skupina so bili upravičenci posameznih pravic in podeljevalci
(CSD) pravic. Na podlagi določitve fokusnih skupin sem izoblikovala dva različna
vprašalnika, za vsako populacijo svojega. Štiri vprašanja so v obeh anketah zastavljena na
enak način z enako tematiko, predvsem z vidika pogleda obeh populacij s svojega zornega
kota.
Anketni vprašalnik za zaposlene na CSD (Priloga 1) je sestavljen iz petih vprašanj, od
katerih so štiri vprašanja zaprtega tipa, in sicer sta dva dihotomna in dva z večstransko
izbiro. Eno vprašanje je kombinacija odprtega in zaprtega tipa. Z anketo sem želela
pridobiti čim bolj natančne in nedvoumne odgovore, zato so vprašanja zaprtega tipa.
Anketa je tudi ponujala možnost, da ostane anketiranec anonimen, ali pa da navede v
imenu katerega CSD odgovarja.
Anketni vprašalnik za upravičence (Priloga 2) je malo daljši, sestavljen iz devetih vprašanj,
od tega jih je sedem zaprtega tipa in dve vprašanji kombinacija odprtega in zaprtega tipa.
Tri vprašanja zaprtega tipa so dihotomna vprašanja. Štiri vprašanja so izoblikovana tako,
da imajo večstopenjsko izbiro. Dve vprašanji sta zastavljeni po kombinacijskem tipu. Tudi
pri tej anketi je večina vprašanj zaprtega tipa zaradi pridobitve jasnih in nedvoumnih
odgovorov. Anketa je bila anonimna, predvsem zaradi varovanja socialnega položaja
posameznikov.
Oba vprašalnika sta bila oblikovana z domnevo, da anketiranci neradi izpolnjujejo
vprašalnike, ki so predlogi in bi jim zato morali posvetiti preveč svojega časa.

6.2 IZVEDBA IN METODOLOGIJA RAZISKAVE
Raziskava je bila izvedena po metodi kvantitativnega raziskovanja. To pomeni
pridobivanje podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je anonimen in ima prednost
hitrega dobivanja povratnih informacij.

80

Anketo o socialnih transferjih za ciljno skupino podeljevalcev pravic, tj. Centri za socialno
delo, sem izvajala od avgusta 2012 do novembra 2012. Izpolnjevanje in zbiranje anket je
potekalo po elektronski pošti na info naslove oz. splošne e-naslove Območnih enot
Centrov za socialno delo. Anketa je bila poslana v izpolnitev vsem 62 Centrom na območju
celotne Republike Slovenije. Odzivnost Centrov je bila 87,1%, to pomeni, da je v anketi
sodelovalo 54 Centrov. Od sodelujočih 54 Centrov je 6 Centrov izpolnilo po dve anketi, kar
predstavlja 11,1%, ostali Centri so izpolnili po eno anketo. Tistih, ki so se prostovoljno
odločili, da navedejo v imenu katerega Centra izpolnjujejo anketo, je bilo 68,3 %, to je 41
anket z navedbo Centra, 31,7 % oz. 19 anket pa je bilo brez te navedbe. Analiza
nadaljnjih podatkov je narejena na podlagi 60 anket.
Istočasno sem izvajala anketo o socialnih transferjih med upravičenci. Izpolnjevanje in
zbiranje anket je potekalo na več načinov, in sicer preko e-pošte in neposredno na podlagi
pogovora s posameznim anketirancem. Anketiranje populacije upravičencev je potekalo
anonimno. V anketi so sodelovali samo tisti, ki so trenutni prejemniki katerega koli
socialnega transferja ali pa so bili prejemnik socialnega transferja po stari zakonodaji, z
novo zakonodajo pa jim je bil transfer ukinjen oz. odvzet. Želela sem pridobiti čim več
izpolnjenih anket s strani prejemnikov različnih socialnih transferjev. Anketiranje se je
izvajalo pretežno na območju Osrednje Slovenije in Dolenjske, nekaj pa tudi na ostalih
območjih Republike Slovenije (okoli 10 anket s posameznega območja). V anketi za
upravičence so sodelovali tudi Romi, anketo smo izpolnili skupaj na podlagi pogovora
(zaradi nepismenosti Romov).
Uspela sem pridobiti 225 anket upravičencev. V anketi sta sodelovala oba spola, vendar
moški občutno manj. Sodelovalo je 81,33 % žensk in 18,67 % moških. Razlika med
številom anketirancev moškega in ženskega spola je verjetno v tem, da pretežno te
zadeve urejajo ženske oz. matere, kar mi je zatrdilo tudi nekaj moških, s katerimi sem
stopila v kontakt. Z nekaterimi smo se skupaj odločili, da zato ankete ne bodo izpolnili, ker
so vedeli premalo informacij.
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Graf 1: Struktura anketiranih upravičencev po spolu

18,67%

81,33%

M

Ž

Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence

Zanimiv je podatek, da je med vsemi vprašanimi kar 64,00 % zaposlenih anketirancev,
18,22 % je brezposelnih in 10,67 % dijakov oz. študentov. Upokojencev je v anketi
sodelovalo le 4,44 %. 6 anketirancev (2,67 %) je navedlo drug status, in sicer: 2 x
samozaposlena, porodniški dopust, prispevke plača država (3 otroci), gospodinja in
dobrodelna dejavnost.
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Graf 2: Struktura anketiranih upravičencev po statusu
70,00%
64,00%
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%
18,22%

20,00%
10,67%
10,00%

4,44%

2,67%

0,00%
DIJAK / ŠTUDENT

ZAPOSLEN

BREZPOSELN

UPOKOJENEC

DRUGO

Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence
Iz vprašanja, zastavljenega upravičencem o prejemanju socialnih transferjev, se dobi več
zanimivih analiz podatkov in informacij. Zanimiv podatek je, da je skoraj 2/3 anketirancev
označilo, da prejema en socialni transfer. Dobra tretjina anketirancev pa prejema dva ali
celo tri naštete socialne transferje.
Graf 3: Struktura anketiranih po številu prejetih socialnih transferjev

38,67%
EN SOC.TRANSFER

61,33%
VEČ SOC.TRANSFERJEV

Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence
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Anketiranih upravičencev, ki prejemajo po en socialni transfer, je 61,33 %. Za lažjo
ponazoritev nadaljnje analize to predstavlja 100 %. Znotraj te populacije, ki prejema en
socialni transfer, je največ takih, ki prejemajo otroški dodatek, to je 65,94 %, sledijo jim
upravičenci državnih štipendij (13,04 %) in upravičenci do DSP (12,32 %). Najmanj je
takih, ki prejemajo varstveni dodatek, to je 7,25 %, in subvencije 1,45 %.
Graf 4: Struktura anketiranih upravičencev, ki prejemajo en socialni transfer

1,45%
13,04%

OTROŠKI DODATEK

7,25%
65,94%

DENARNA SOCIALNA
POMOČ
VARSTVENI DODATEK

12,32%
DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
SUBVENCIJE

Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence
Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da nekateri upravičenci poleg tistih, ki
prejemajo po en socialnih transfer, prejemajo tudi po dva ali tri socialne transferje,
vendar je takih zelo malo. Graf 5 prikazuje, koliko upravičencev prejema določen socialni
transfer in koliko jih prejema po več različnih transferjev skupaj. Za lažjo predstavo in
primerjavo so pri tej analizi upoštevani tudi tisti upravičenci, ki prejemajo en socialni
transfer, zato se upošteva celotna populacija anketiranih upravičencev, tj. 225, ki
predstavlja celoto 100 %. Posledično se bodo podatki iz Grafa 5 nekoliko razlikovali s
podatki Grafa 4, ker so preračunani na drugo osnovo.
Vseh upravičencev, ki prejemajo po en socialni transfer, je 61,33 %, označeni so z rdečo
barvo. Vsak transfer pa je posebej vrednostno ovrednoten. 36,44 % anketiranih
upravičencev prejema po dva socialna transferja, 2,22 % anketiranih pa prejema po tri
socialne transferje. Od skupno 36,44 % je 28,00 % upravičencev takih, ki prejemajo tako
otroški dodatek kot znižano plačilo vrtca, 7,11 % anketirancev prejema otroški dodatek in
DSP, 0,89 % anketiranih upravičencev prejema otroški dodatek in subvencije, 0,44 %
prejema otroški dodatek in državno štipendijo. 0,89 % upravičencev prejema kar tri
socialne transferje, in sicer otroški dodatek, državno štipendijo in znižano plačilo vrtca,
druga enaka populacija upravičencev pa prejema otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in
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subvencije. 0,44 % anketiranih upravičencev prejema otroški dodatek, DSP in znižano
plačilo vrtca. (Graf 5).
Graf 5: Struktura prejetih socialnih transferjev, ne glede na več prejetih
transferjev
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence

6.3 REZULTATI RAZISKAVE
Podeljevalci pravic – Centri za socialno delo in upravičenci do socialnih transferjev so
ocenjevali slovensko zakonodajo s področja socialnega varstva, ki je veljala pred letom
2012 (prejšnja) in novo zakonodajo, ki je pričela veljati s 1. 1. 2012. Anketiranci so
ocenjevali z ocenami od 1 do 5 (1 – slaba, 3 - dobra, 5 - odlična). Ocenjevali so jo
predvsem z vidika zmanjševanja možnosti zlorab pravic in neupravičenega podeljevanja
pravic ter kopičenja le-teh.
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Oceno socialne zakonodaje (prejšnje in nove) so podali vsi anketirani podeljevalci pravic CSD in 98,67 % upravičencev socialnih transferjev. 1,33 % anketiranih upravičencev
ocene zakonodaje ni podalo, z razlogom, da je ne poznajo oz. z njo niso dobro seznanjeni.
93,33 % podeljevalcev pravic - CSD meni, da je bila prejšnja socialna zakonodaja dobra
oz. malo manj dobra oz. slaba, medtem ko o novi socialni zakonodaji je takega mnenja le
53,33 % anketiranih podeljevalcev pravic - CSD. Iz analize je razvidno, da so bili
upravičenci socialnih transferjev bolj zadovoljni s prejšnjo socialno zakonodajo kot z novo,
saj je samo 26,22 % anketiranih upravičencev menilo, da je bila prejšnja zakonodaja
slaba oz. malo manj dobra, medtem ko je novi zakonodaji tako oceno dalo kar 58,22 %
anketiranih upravičencev.
Tabela 26: Ocena slovenske zakonodaje s področja socialnega varstva –
prejšnja in nova 2012
Frekvenca

Odstotek

Kumulativen odstotek

Ocena
CSD

Upravičenci

CSD

Upravičenci

CSD

Upravičenci

1

4

16

6,67%

7,11%

6,67%

7,11%

2

20

43

33,33%

19,11%

40,00%

26,22%

3

32

95

53,33%

42,22%

93,33%

68,44%

4

4

48

6,67%

21,33%

100,00%

89,78%

5

0

20

0,00%

8,89%

100,00%

98,67%

Manjkajoča vrednost

0

3

0,00%

1,33%

100,00%

100,00%

SKUPAJ

60

225

100,00%

100,00%

1

3

72

5,00%

32,00%

5,00%

32,00%

2

6

59

10,00%

26,22%

15,00%

58,22%

3

23

53

38,33%

23,56%

53,33%

81,78%

4

26

28

43,33%

12,44%

96,67%

94,22%

5

2

10

3,33%

4,44%

100,00%

98,67%

Manjkajoča vrednost

0

3

0,00%

1,33%

100,00%

100,00%

SKUPAJ

60

225

100,00%

100,00%

Zakonodaja s
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za podeljevalce pravic – CSD in za upravičence
Več kot polovica podeljevalcev pravic - CSD je prejšnjo zakonodajo ocenilo s 3 – dobra,
tretjina jih je ocenila z oceno 2 – malo manj dobra. 6,67 % anketirancev je prejšnjo
zakonodajo ocenilo z 1 – slaba in 4 – boljša. Nihče od podeljevalcev pravic – CSD ni ocenil
prejšnje zakonodaje s 5 – odlična. Z novo zakonodajo so podeljevalci pravic - CSD bolj
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zadovoljni, saj so jo največkrat ocenili z ocenama 3 – dobra in 4 – boljša, dva
podeljevalca tudi z oceno 5 - odlična. 5 % podeljevalcev pravic - CSD pa meni, da je nova
zakonodaja še vedno slaba.
Graf 6: Ocena podeljevalcev pravic prejšnje in nove socialne zakonodaje
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Vir: lasten, anketni vprašalnik podeljevalcev pravic - CSD
Upravičenci socialnih transferjev so bili bolj zadovoljni s prejšnjo socialno zakonodajo kot z
novo, saj jih je kar 72,44 % podalo oceno med 3 – dobra in 5 – odlična, dobra četrtina
anketiranih upravičencev s prejšnjo zakonodajo ni bila zadovoljna. 1,33 % oz. trije
upravičenci ocene niso podali, ker zakonodaje ne poznajo oz. niso z njo seznanjeni. Novo
zakonodajo je več kot polovica upravičencev ocenilo z 1 – slaba oz. 2 – malo manj dobra.
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Graf 7: Ocena prejšnje in nove socialne zakonodaje upravičencev pravic
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence
Iz Grafa 8 je lepo razvidna primerjava ocen prejšnje in nove zakonodaje med podeljevalci
pravic – CSD in upravičenci.
Graf 8: Povprečna ocene prejšnje in nove zakonodaje po populacijah
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence in podeljevalce pravic - CSD
88

Na podlagi podanih ocen sem izračunala aritmetično sredino ocen oz. povprečje ocen
znotraj danih spremenljivk populacije in zakonodaje. Izračun je pokazal, da so podeljevalci
pravic – CSD prejšnjo zakonodajo ocenili s povprečno oceno 2,6, novo zakonodajo pa
3,3. Iz tega je razvidno, da so z novo zakonodajo bolj zadovoljni kot s prejšnjo. Ravno
nasprotno pa je pri upravičencih, ki so prejšnjo zakonodajo ocenili s povprečno oceno 3,
novo pa z 2,3, kar pomeni, da so z novo zakonodajo veliko manj zadovoljni. Primerjava
ocen in padanja zadovoljstva oz. večanja zadovoljstva z novo zakonodajo na strani
podeljevalcev pravic – CSD je razvidna tudi iz Grafa 8.
Ocene zakonodaj s strani obeh populacij so logično pričakovane, saj podeljevalci pravic –
CSD vidijo prednost v tem, da se s sprejetima zakonoma zmanjšajo zlorabe in kopičenje
pravic, ker imajo natančnejši in podroben vpogled v stanje posameznih upravičencev.
Upravičenci pa seveda, pričakovano, niso zadovoljni z novim sistemom, saj je njih in
njihovo družino novi sistem preveč »razgalil« in so na račun tega tudi vrednostno
prikrajšani pri socialnih transferjih.
Kar 75 % podeljevalcev pravic – CSD in le 44,44 % upravičencev je podalo razlog o
navedbi, zakaj so podali tako oceno nove in prejšnje zakonodaje. Upravičenci so slabo
ocenili novo zakonodajo predvsem iz razloga izgube katerega izmed socialnih transferjev,
bodisi zaradi dikcije zakona (npr. otroški dodatek za polnoletne nič več, prav tako
štipendija za mladoletne) ali na podlagi izračuna ob upoštevanju premoženja in dohodkov.
Menijo, da zakon sedaj tepe tiste, ki so varčevali za otroke ali imajo nekaj sredstev na
TRR za nepričakovana vzdrževanja in odpravo nepredvidenih situacij, slednje pa se
upošteva v dohodek. Prav tako se upoštevajo prihranki otrok na bankah – od žepnin do
podarjenega denarja za rojstni dan. V takem primeru se v dohodek upoštevata znesek
plače staršev in znesek žepnine, čeprav žepnino nakažejo starši od svoje plače na otrokov
račun in je tako upoštevan enaki znesek dvakrat. Z varčevanjem se otroka vzgaja, kako
ravnati z denarjem. Obenem ni prav, da se upošteva varčevanje za otroka, ki je bilo
sklenjeno ob rojstvu s strani babic in dedkov, ker to ni družinsko premoženje. Iz tega pa
sledi, da je bolje, da otroci spravijo denar v šparovčke oz. »štunf« oz. vse zapravijo. V
izračun se upoštevajo tudi podedovane dividende (o katerih upravičenka ne ve nič).
Veliko anketiranih upravičencev je napisalo, da se v izračun upošteva vse »ni da ni«,
krediti pa ne. Pripombe so imeli tudi zaradi upoštevanja strojev (npr. kmetijskih) in
zemljišč ter zazidljivih parcel, prav tako se upoštevajo neuporabne nepremičnine, ki so za
rušenje. Obenem so upravičenci poudarili, da kmetijsko zemljišče ni luksuz tako kot denar
na računu, ampak je samo še vprašanje časa kmetijsko gospodarskega obstoja.
Upravičenci menijo, da bo oz. je nova zakonodaja poslabšala socialni položaj ogroženih,
npr. rehabilitacija v okviru ZZRZI je dajala možnost prejemka tako denarnega prejemka v
okviru Zavoda za zaposlovanje in prejemka DSP v okviru CSD, z novim zakonom pa se to
izključuje in se preračunava razlika.
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Upokojenci so mnenja, da je država z novim zakonom poskrbela samo zase, saj se jih je
veliko odpovedalo varstvenemu dodatku, ravno iz razloga nezmožnosti vračila sorodnikov
in posledično zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin. Veliko
upravičencev se je pritoževalo tudi nad izjemno počasnim reševanjem vlog in visokimi
cenzusi dodeljevanja socialnih transferjev. Po mnenju upravičencev je prav, da se ukinjajo
višji razredi zneskov dodeljenih pravic, vendar tistim, ki so bili že prej in so tudi sedaj v
nižjih razredih, je to breme, da so za enake pogoje dobili znižane zneske socialnih
transferjev.
Upravičenci so enotnega mnenja o stari zakonodaji, da je dopuščala veliko zlorab in
goljufij, ker se navedena stanja v vlogah upravičencev niso preverjala med inštitucijami.
Nova zakonodaja pa je nehumana do malih ljudi. Upravičenci so z novo zakonodajo dobili
občutek, da se jim pravice zmanjšujejo, neenakost in družbena razslojenost se
povečujeta. Nova zakonodaja sedaj tepe tiste, ki si niso nikoli nič privoščili in so si zato
nekaj ustvarili, in dobra je za tiste, ki so včasih »luftali« in bodo s tem nadaljevali še
naprej ob prejemanju prejemkov.
Podeljevalci pravic – CSD vidijo prednost v novi zakonodaji predvsem z vidika
zmanjševanja zlorab – uveljavljanje na enem mestu in kopičenja pravic – večja
preglednost sistema pravic. Menijo, da bi morala biti v ta namen uvedena socialna
inšpekcija. Nova zakonodaja je tudi pravičnejša, ker se upoštevajo vsi dohodki,
premoženje in prihranki, podatki se pridobivajo direktno iz virov evidenc. Strokovni
sodelavci CSD menijo, da zakonodaja prepušča preveč proste presoje njim.
Pri prejšnji zakonodaji se npr. ni upošteval leasing za avtomobile, tako so si lahko
upravičenci z denarnimi pomočmi kupovali avtomobile. Po novi zakonodaji, pa nekateri
ostanejo brez transferjev, ker hiša, v kateri živijo, presega cenzus.
Ocenjujejo, da nova zakonodaja premalo podpira ljudi, ki si sami trudijo zagotoviti
socialno varnost. Kot sistem se jim zdi novi preglednejši. Informacijski sistem je
pomanjkljiv in ni dodelan v celoti.
Nepremičnine in premičnine niso realno ocenjene. Z novo zakonodajo se je preveč pravic
ukinilo in s tem osiromašilo najnižji sloj prebivalstva, medtem ko se pri višjem sloju
ponovno lahko dogajajo izigravanja, tako kot so se pri stari zakonodaji. Prejšnja
zakonodaja je dajala večji obseg pravic širšemu krogu upravičencev, nova zakonodaja je
krog upravičencev skrčila. Z novo zakonodajo so se znižali transferji, povečal se je obseg
dela na CSD. Opaziti in zaznati je, da je šibkejši sloj prebivalstva z novo zakonodajo še
bolj ogrožen kot prej. Prednost vidijo tudi v enotnem načinu upoštevanja prejemkov in
premoženja za različne pravice. Z novo zakonodajo je tudi bolje urejeno upoštevanje
razmerja družinskih članov, saj je v prejšnji zakonodaji lahko vsakdo, tudi poročen
zakonski par, sklenil preživnino za otroke in se ga s tem ni upoštevalo, npr. očeta kot
družinskega člana.
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To so razlogi za določitev ocen prejšnje in nove socialne zakonodaje po mnenju
upravičencev in podeljevalcev pravic – CSD.
Obe populaciji sta bili povprašani po mnenju o trenutnem - novem socialnem sistemu, ali
je dober z vidika zmanjševanja stroškov in bremen na strani vlagatelja oz. bodočega
upravičenca / na strani podeljevalcev pravic – CSD (ena vstopna točka, enoten postopek
in odločanje z eno odločbo – vse na CSD). Eden izmed ciljev za spremembo zakonodaje je
bil med drugim ravno ta, vzpostaviti učinkovit in uporabnikom prijaznejši in preprostejši
sistem socialnih transferjev s poenostavljenimi postopki v smislu »one stop shop« - ena
vstopna točka.
Upravičenci so nekoliko bolj zadovoljni z novim sistemom »ena vstopna točka« kot
podeljevalci pravic – CSD, saj jih polovica meni, da je tak sistem dober, dobra tretjina jih
meni, da ni dober, ostali se niso mogli opredeliti. Podeljevalci pravic pa so približno
enakomerno porazdeljenega mnenja, tretjina jih meni, da je sistem dober, tretjina, da ne,
ostali še ne vedo.
Graf 9: Mnenje CSD in upravičencev o novem socialnem sistemu, z vidika
zmanjševanja stroškov in bremen »ena vstopna točka«
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence in podeljevalce pravic - CSD
Podeljevalci pravic so pri tem vprašanju pod možnost drugo navedli kar nekaj pripomb oz.
opomb, in sicer, da je premalo zaposlenih (pomanjkanje kadra) in prevelika masa (obseg)
vlog za reševanje v kratkem času, kar ima za posledico, da so daljši postopki in povečanje
bremen zaposlenih na CSD. Odločanja z eno odločbo ni, zato menijo, da bo potrebno
poenotiti vstop za vse pravice istočasno. Sistem v času anketiranja še ni omogočal
nemotenega delovanja, ves čas se nadgrajuje in šele, ko bo utečen, bo mogoče dosežen
vidik enotnega postopka. Na podlagi tega se trenutno ne bodo znižali materialni stroški
CSD (dopolnjevanje programov, več odločb isti družini), kvečjemu povečali. Menijo tudi,
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da sistem ne bo prinesel bistvenega zmanjšanja stroškov. Še vedno je pomanjkljivo
neupoštevanje premoženja v tujini. CSD menijo, da je sistem olajšan za stranke, saj lahko
uveljavlja npr. pet pravic z eno vlogo, CSD bo sicer vodil enoten postopek, a izdal bo pet
odločb. Odločanje z eno odločbo v praksi ni zaživelo, ker informacijski sistem tega ne
omogoča. Torej je za vsako pravico svoja odločba. Izjema so le denarna socialna pomoč,
varstveni dodatek, obvezno zdravstveno zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje,
kjer se o vseh štirih pravicah odloči z eno odločbo.
Nova zakonodaja je prinesla upoštevanje širokega spektra premoženja in dohodkov ter
ostalih postavk, kar naj bi vplivalo na višino posameznega socialnega transferja. Tako
podeljevalcem pravic – CSD kot upravičencem je bilo zastavljeno vprašanje, ali menijo, da
se je višina socialnega transferja spremenila ob upoštevanju zgoraj navedenih postavk.
Podeljevalci pravic – CSD so se lahko opredelili, ali se je višina transferja znižala in v
naslednjem vprašanju, za koliko.
Kar 80,00 % podeljevalcev pravic – CSD meni, da se je višina posameznega socialnega
transferja znižala, 6,67 % jih tako ne meni – torej, da se ni, 13,33 % pa jih je ostalo
neopredeljenih.
Graf 10: Višina socialnega transferja nižja – pogled s strani podeljevalcev
pravic
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za podeljevalce pravic - CSD
Upravičenci socialnih transferjev pa so se opredelili o znižanju oz. zvišanju vrednosti
socialnega transferja in za koliko. 67,56 % upravičencev ocenjuje, da se jim je vrednost
socialnega transferja znižala, 12,44 % upravičencev pa meni, da se jim je povečala. 20,00
% anketiranim upravičencem se višina socialnega transferja s spremembo zakonodaje ni
spremenila, ostala je enaka kot prej.
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Graf 11: Vrednost socialnega transferja – upravičenci
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence
Za lažjo ponazoritev primerjave med obema populacijama o znižanju oz. zvišanju socialnih
transferjev po novi zakonodaji sem možen odgovor podeljevalcev pravic - CSD »ne vem«
nekoliko logično pripojila skupaj z odgovorom upravičencev pravic »nič«. In sicer tako, da
sem odgovor »ne vem« podeljevalcev pravic primerjala z odgovorom upravičencev »nič«.
Glede na potencialne možnosti bi odgovor »ne vem« lahko interpretirala tako, da je
vrednost socialnega transferja ostala enaka oz. je zelo majhna razlika v zvišanju/znižanju,
ki se je težko oceni.
Oceno zvišanja oz. znižanja sta obe populaciji ovrednotili povprečno, ker se zneski
absolutno ne zvišajo ali znižajo pri vseh pravicah in pri vseh vlagateljih.
Iz analize razmerja med populacijama in trditvijo »znižanje vrednosti socialnih
transferjev« je razvidno, da je med podeljevalci pravic – CSD zaznati večji občutek
znižanja socialnih pravic kot med upravičenci, saj je razmerje 80,00 % : 67,56 %. 20,00
% upravičencev meni, da je višina socialnega transferja ostala enaka kot prej, 12,44 %
upravičencem pa se je višina socialnega transferja povišala glede na višino socialnih
transferjev po prejšnji zakonodaji. Dobrih 20,00 % podeljevalcev pravic – CSD meni, da
se višina ni znižala oz. ne vedo.
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Graf 12: Znižanje vrednosti socialnih transferjev
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence in podeljevalce pravic - CSD
Obe populaciji sta bili anketirani po znesku znižanja oz. zvišanja socialnih transferjev.
Upravičenci pravic so ocenjevali, ali se jim je znesek socialnih transferjev zvišal ali znižal
za določeno vrednost ali je ostal nespremenjen. Iz analize je razvidno, da so se kar 67,56
% upravičencem zneski socialnih transferjev znižali. Od tega se jih je največ, slaba
četrtina upravičencev, opredelila, da prejemajo za 70 € ali več € manj socialnih
transferjev. Nato jim sledijo tisti, ki dobijo nad 20 € do 50 € manj transferjev. 12,44 %
anketiranim upravičencem se je vrednost socialnih transferjev zvišala, in sicer največ
(4,44 % anketiranim) za od 20 € do 50 €. 20,00 % upravičencem se vrednost socialnih
transferjev z uveljavitvijo nove zakonodaje ni spremenila.
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Graf 13: Ocena spremembe vrednosti socialnih transferjev med upravičenci
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence
Narejena je bila analiza razmerja znižanja vrednosti socialnih transferjev med podeljevalci
pravic – CSD in upravičenci (Graf 14). Iz analize razmerja med podeljevalci pravic – CSD
in upravičenci o znižanju socialnih transferjev je razvidno, da so upravičenci ocenili in
opazili večje znižanje transferjev kot podeljevalci pravic – CSD. Po oceni obeh populacij je
največ znižanja zaznati v rangu nad 20 € do 50 €. Ocena znižanje transferjev v tem rangu
je med populacijama zelo približana, saj je razlika med njima le dobrih 6,00 % na strani
podeljevalcev pravic - CSD. Popolnoma enako razmerje ocene znižanja pravic med
populacijama je v rangu nad 50 € do 70 €. Največje razlike v ocenah znižanja med
populacijama prihajajo pri rangu »nič«, rangu do 20 € in rangu nad 70 €. V vseh treh
omenjenih rangih z oceno znižanja prevladujejo upravičenci. Največja razlika med
populacijama v oceni znižanja je 17,84 %, in sicer toliko več upravičencev pravic meni, da
se jim znesek socialnih transferjev ni spremenil oz. znižal. Skupno 33,33 % podeljevalcev
pravic – CSD ocene znižanja socialnih transferjev ni podalo. Od tega jih je 26,67 % podalo
pripombe, da je zelo težko podati oceno, ker je od posameznika do posameznika različno,
pri nekaterih je znižanje tudi za 300,00 € in to, da o tem ne vodijo evidenc in statistike.
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Graf 14: Ocene znižanje vrednosti socialnih transferjev med obema
populacijama
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence in podeljevalce pravic - CSD
Upravičenci so bili povprašani o oceni zvišanja oz. znižanja dodeljenih socialnih
transferjev. Nadalje pa so se morali opredeliti, kolikim otrokom oz. osebam pripada
ocenjena vrednost znižanja oz. zvišanja socialnih transferjev. Z Grafom 13 je prikazana
ocena upravičencev o zvišanju oz. znižanju socialnih transferjev, Tabela 29 pa prikazuje
oceno znižanja oz. zvišanja dodeljenih socialnih transferjev otrokom upravičencev oz.
osebam.
Iz Tabele 27 je razvidna porazdelitev procentov znižanja oz. zvišanja socialnih transferjev
med število otrok oz. oseb. Analiza je pokazala, da se je s spremembo socialne
zakonodaje glede na prejšnjo nespremenjeni znesek socialnih transferjev najmanjkrat
pojavil pri družinah s tremi ali več otroki, največkrat pa pri družinah z dvema otrokoma, in
sicer 8,89 %, kar predstavlja skoraj polovico vprašanih, ki se jim znesek glede na prejšnjo
zakonodajo ni nič spremenil. Slaba tretjina anketiranih upravičencev je takih, ki se jim je
znesek znižal od nič pa do nad 70 € za enega otroka oz. osebo, četrtini anketiranim pa se
je za enak znesek znižal za dva otroka, ob predpostavki, da se v skupni kumulativni
odstotek ne upoštevajo procenti ranga »nič«. Med vsemi anketiranimi, ki so se opredelili,
da se jim je z uveljavitvijo nove socialne zakonodaje zvišal znesek socialnih transferjev, je
bilo največ takih z enim otrokom oz. eni osebi in najmanj takih anketirancev s tremi ali
več otroki.
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Iz analize podatkov je razvidno, da so se zneski socialnih transferjev znižali slabi 2/3
anketiranim upravičencem, 20 % anketiranim upravičencem je znesek socialnih
transferjev ostal nespremenjen. Po državni statistiki je bilo januarja 2013 izplačanih 29,5
% manj sredstev za otroški dodatek kot januarja 2012, prav tako se je v enakem
primerjalnem obdobju zmanjšalo število upravičencev do tega transferja za 38 %. Število
upravičencev do denarne socialne pomoči (redna in izredna) se je v povprečju v prvih
osmih mesecih leta 2012 znižalo za 9,4 % glede na leto 2011, kar ima za posledico tudi
zmanjšanje sredstev. Prav tako se je znižalo število upravičencev do varstvenega dodatka,
saj je ZPIZ konec leta 2011 prejel okoli 16 tisoč zahtevkov za odpoved pravice do
varstvenega dodatka, kar predstavlja 34 % manj upravičencev v letu 2012, kar ima za
posledico tudi zmanjšanje sredstev za to pravico. Po oceni Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti se je število upravičencev do državne štipendije leta
2012 zmanjšalo za 31 % glede na leto 2011, povečala pa naj bi se sredstva, namenjena
za ta transfer, in sicer za 26 % glede na leto 2011 (njihova ocena).
Iz primerjave anketne analize in analize državne statistike transferjev je razvidno, da je
bilo samo za otroški dodatek izplačanih slaba tretjina manj sredstev, kar predstavlja
polovico 2/3 anketiranih, ki se jim je znižal socialni transfer, ostala polovica (1/3)
anketirancev, ki se jim je znižal socialni transfer, pa predstavljajo znižanje ostali omenjeni
transferji z vključenimi subvencijami (vrtec, malica), za katere ni podana statistika. Analiza
anketirancev o znižanju socialnih transferjev je tako primerljiva z državnimi statističnimi
podatki o transferjih.
Tabela 27: Ocena zvišanja oz. znižanja socialnih transferjev glede na število
upravičenih otrok oz. oseb
Frekvenca

Zvišalo

Znižalo

Otrok oz. oseba

en

dva

Odstotek

tri / več

en

dva

Kumulativni odstotek
tri / več

en

dva

tri / več

nič

17

20

8

7,56%

8,89%

3,56%

7,56%

8,89%

3,56%

do 20 €

17

12

2

7,56%

5,33%

0,89%

15,11%

14,22%

4,44%

nad 20 € do 50 €

20

15

9

8,89%

6,67%

4,00%

24,00%

20,89%

8,44%

nad 50 € do 70 €

8

10

4

3,56%

4,44%

1,78%

27,56%

25,33%

10,22%

nad 70 €

24

18

13 10,67%

8,00%

5,78%

38,22%

33,33%

16,00%

do 20 €

4

2

0

1,78%

0,89%

0,00%

1,78%

0,89%

0,00%

nad 20 € do 50 €

4

6

0

1,78%

2,67%

0,00%

3,56%

3,56%

0,00%

nad 50 € do 70 €

6

2

0

2,67%

0,89%

0,00%

6,22%

4,44%

0,00%

nad 70 €

2

1

1

0,89%

0,44%

0,44%

7,11%

4,89%

0,44%

225

Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence in podeljevalce pravic - CSD
Analiza odgovorov na vprašanje, ali je bila s spremembo socialne zakonodaje
(upoštevanje premoženja in drugih postavk) upravičencem ukinjena oz. odvzeta kakšna
pravica, je pokazala, da to meni 96,67 % podeljevalcev pravic – CSD in le 38,22 %
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upravičencev. Zanimiv je podatek, da slabe 2/3 (61,78 %) anketiranih upravičencev meni,
da jim s spremembo zakonodaje ni bila ukinjena oz. odvzeta nobena pravica.
Graf 15: Ukinitev pravic s spremembo zakonodaje
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3,33%
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40%
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence in podeljevalce pravic - CSD

86 (38,22 %) anketiranim upravičencem je bila s spremembo zakonodaje ukinjena oz.
odvzeta pravica /-e. Največkrat je bil ukinjen otroški dodatek, sledijo mu subvencije in
nato državne štipendije in varstveni dodatek. Dobrim 10 % upravičencem sta bili ukinjeni
po dve pravici, to sta otroški dodatek in državna štipendija oz. otroški dodatek in
subvencije.
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Graf 16: Vrste največkrat ukinjenih oz. odvzetih pravic
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Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence

Na enako vprašanje so odgovarjali tudi podeljevalci pravic – CSD. Podali so cel nabor
pravic, ki so bile upravičencem odvzete oz. ukinjene. Največkrat je bila omenjena pravica
do varstvenega dodatka, državne pokojnine, otroški dodatek za polnoletne dijake in
študente, državna štipendija za mladoletne in denarna socialna pomoč. Nekateri CSD so
navedli vse spredaj navedene pravice, niso nobene posebno izpostavili, zato se posebna
analiza o tem ni delala.
Upravičence pravic sem z zadnjim vprašanjem spraševala, za koliko se jim je zmanjšalo
število pravic, ko se je spremenila socialna zakonodaja. Kar 61,33 % anketiranim
upravičencem (138) se število pravic ni spremenilo – ostalo je enako kot prej. 33,33 %
anketiranih upravičencev pa je s spremembo socialne zakonodaje izgubilo eno pravico,
dve pravici pa je izgubilo 4,89 % anketiranih upravičencev. En upravičenec oz. 0,44 %
povprašane populacije upravičencev pa je s spremembo socialne zakonodaje eno pravico
pridobil. Upravičencev, ki bi s spremembo zakonodaje izgubili več pravic ali jih pridobili,
med anketiranimi ni bilo (Graf 17).
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Graf 17: Ocena zmanjšanja oz. povečanja števila socialnih pravic

Upravičenci
63,00%
60,00%
57,00%
54,00%
51,00%
48,00%
45,00%
42,00%
39,00%
36,00%
33,00%
30,00%
27,00%
24,00%
21,00%
18,00%
15,00%
12,00%
9,00%
6,00%
3,00%
0,00%

61,33%

33,33%

4,89%
0,00%

0,44%

0,00%

DA, ENO PRAVICO DA, DVE PRAVICI DA, IZGUBIL SEM NE, OSTALO JE NE, ENO PRAVICO NE, PRIDOBIL SEM
SEM IZGUBIL
SEM IZGUBIL
VEČ PRAVIC
ENAKO KOT PREJ SEM PRIDOBIL
VEČ PRAVIC

Vir: lasten, anketni vprašalnik za upravičence

100

7 REZULTATI IN PRISPEVEK K STROKI

7.1 DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE
Glavni cilj raziskave je bil pridobiti mnenja in ocene o prejšnji ter novi zakonodaji, ki se je
začela izvajati 1. 1. 2012. Iz pridobljenih mnenj in ocen se je izoblikovalo stališče učinka
socialne reforme ter preverb o uresničitvi zastavljenih ciljev nove socialne zakonodaje.
Ocene upravičencev pravic nove zakonodaje so večinoma bolj negativne kot pozitivne.
Upravičenci menijo, da nova zakonodaja ni socialno prijazna, saj povečuje socialno
ogroženost družin z ukinitvijo socialnih transferjev družinam. Kljub ukinitvi nekaterih
socialnih transferjev družine niso upravičene do višjih drugih socialnih pravic ali kakšne
dodatne pravice, včasih kakšno celo izgubijo. Upravičencem se novi socialni sistem ne zdi
pravičnejši in enostavnejši. Menijo, da so tisti, ki so več let bili varčni in delavni, sedaj na
slabšem položaju kot tisti, ki so živeli iz dneva v dan in imeli denar za sproti. Novi zakon
po mnenju upravičencev spodbuja ravno to. Če si vse sproti zapravil, si v boljšem položaju
kot tisti, ki je vsak mesec privarčeval nekaj denarja, pa se mu sedaj to upošteva med
dohodke. Upravičencem se zdi najhuje to, da je država s spremembo zakonodaje posegla
v koristi otrok. Prikrajšani so za marsikatero pravico. Upravičenci so še mnenja, da se
bodo goljufije še nadaljevale, tako kot so se pri izvajanju prejšnje zakonodaje, vendar ne
v takšnem obsegu. Edina dobra stvar, ki jo vidijo upravičenci, je poenotenje postopkov,
ker lahko pravice uveljavljajo z eno vlogo na enem mestu – CSD.
Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je bil razlog za ukinitev določenih pravic upravičencem
predvsem v dikcijah novega zakona. Zakon je ukinil otroški dodatek za polnoletne otroke
in državno štipendijo mladoletnim otrokom. Ene pravice so bile ukinjene oz. odvzete,
zaradi upoštevanja širokega spektra prihodkov oz. premoženja. Veliko upravičencev se je
pravici do varstvenega dodatka odreklo, zaradi zaznambe pravice na premoženju oz.
vrnitev pravice s strani dedičev upravičencev. Ukinjene so bile tudi denarne socialne
pomoči, predvsem zaradi podatkov, prenesenih iz DURS-a, npr. predvsem prodaja železa
pri romskih družinah.
Novi zakon podeljevalcem pravic ni prinesel poenotenja postopkov in zmanjšanja
administrativnih stroškov, temveč ravno obratno. Informacijski sistem v času anketiranja
še ni bil dodelan, odpravljale so se sprotno ugotovljene pomanjkljivosti in potekala je
nadgradnja sistema. Sistem odločanja z eno odločbo se v praksi ni uveljavil. To ima za
posledico, da strokovni sodelavci na CSD odločajo o eni ali mogoče o dveh socialnih
pravicah z eno odločbo in ne o vseh, tako kot je bilo sprva rečeno. S prenosom odločanja
o pravicah iz drugih inštitucij na CSD se je povečal obseg dela na CSD, posledično so
nastali zaostanki in upravičeno nezadovoljstvo na strani upravičencev. Podeljevalci pravic
– CSD menijo, da je novi socialni sistem pravičnejši, ker upošteva vse premoženje
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družine, ker je navajanje podatkov ali dejstev s strani upravičencev preverjeno v bazah
podatkov in ker so baze pravic med seboj povezane in tako ne prihaja do podvajanja in
kopičenja pravic, temveč se dodeljene pravice upoštevajo pri odločanju upravičenosti o
znesku druge pravice.

7.2 PREVERITEV HIPOTEZ
Na začetku magistrske naloge sem postavila štiri hipoteze, katerih namen je bil preučiti
novo in prejšnjo zakonodajo s področja socialnih transferjev in s pomočjo analize dobiti
oceno spremembe zakonodaje tako s strani podeljevalcev pravic – CSD in upravičencev
pravic. S pomočjo ankete je bil namen preučiti ocene in dejanska stanja o prejšnji in novi
socialni zakonodaji med obema strankama v postopku, zato so v anketi sodelovali
podeljevalci pravic – CSD z območja celotne Republike Slovenije in upravičenci pravic.
Hipoteza 1: Z uveljavitvijo in uporabo dveh novih zakonov s socialnega
področja, se zmanjša zlorabljanje in kopičenje socialnih transferjev.
Dokazovanje prve hipoteze je temeljilo na teoretično-analitičnem raziskovanju prejšnje in
nove socialne zakonodaje ter analiz izvedene ankete med populacijama. S teoretičnega
vidika, sta oba novo sprejeta zakona, tako ZUPJS kot ZSVarPre, zasnovana tako, da
strmita k preprečevanju zlorab in kopičenju socialnih transferjev. Vendar velja opozoriti,
da se še vedno kje najde posameznik, ki najde luknjo v zakonu in jo spridoma izkoristi,
kar ima za posledico zlorabljanje sistema. Oba novo sprejeta zakona sta prinesla v prakso
to, da so evidence s podatki, na podlagi katerih se potem odloča o pravici, med seboj
povezane in na razpolago uslužbencem CSD, zato ni mogoče, da bi se lahko upoštevali
navedeni neresnični podatki, napisani na vlogi za uveljavljanje pravic. Je pa res, na kar so
v anketi opozorili tudi podeljevalci pravic – CSD, da se ne vodijo oz. da niso vzpostavljene
nekatere evidence podatkov, ki bi se morale upoštevati pri odločanju o upravičenosti do
socialnih transferjev, npr. evidenca premoženja v tujini. Z vzpostavitvijo evidenc vseh
pravic socialnih transferjev pa se kopičenje pravic ne bi smelo več pojavljati. Tudi
vzpostavitev enotne vstopne točke in odločanje na enem mestu preprečuje zlorabe in
kopičenje pravic. V nalogi je vse to podrobno opisano.
Raziskav v pretekli praksi o zlorabah socialnih transferjev in o neopravičenem
podeljevanju pravic glede na prekrite in zamolčane informacije nisem zasledila.
Iz analize prejetih anketnih vprašalnikov se lahko sklepa, da so podeljevalci pravic – CSD z
novo zakonodajo z vidika zmanjševanja zlorab in kopičenja pravic bolj zadovoljni kot s
prejšnjo zakonodajo, saj so prejšnjo zakonodajo ocenili s povprečno oceno 2,6, novo
zakonodajo pa 3,3, kar pomeni, da je v njihovih očeh zaznati spremembe na boljše in da
je viden učinek novo sprejetih zakonov. Medtem so upravičenci pravic ravno nasprotnega
mnenja, saj so prejšnjo zakonodajo ocenili s povprečno oceno 3, novo pa z 2,3. To je
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povsem logično, saj jim nova zakonodaja nič več ne omogoča tako lahkega načina
navajanja neresničnih podatkov in zatajitve bistvenih podatkov, ki bi vplivali na
upravičenost in višino dodeljenih socialnih transferjev. Zato je med upravičenci
pričakovana nižja ocena nove zakonodaje, saj je nova socialna zakonodaja posegla zelo
globoko v podatke upravičencev in jih na nek način »razgalila«.
Na podlagi dikcij novo sprejetih zakonov in pričakovano logičnih mnenj obeh anketiranih
populacij se delovna hipoteza, da se z uveljavitvijo in uporabo dveh novih zakonov s
socialnega področja zmanjša zlorabljanje in kopičenje socialnih transferjev, potrdi.
Hipoteza 2: Ena vstopna točka, enoten postopek in odločanje z eno odločbo
poenostavijo socialni sistem za upravičence in za podeljevalce pravic (mišljeno
v zmanjšanju stroškov, npr. administrativnih na obeh straneh).
Druga hipoteza se je dokazovala in potrjevala s pomočjo ankete. Anketa je bila izvedena
med upravičenci pravic in podeljevalci pravic – CSD na območju celotne Republike
Slovenije. Upravičenci pravic so na to tematiko odgovarjali v petem vprašanju,
podeljevalci pravic – CSD pa v drugem vprašanju.
Iz analize prejetih anketnih vprašalnikov je razvidno, da so upravičenci pravic nekoliko bolj
zadovoljni s takim sistemom kot podeljevalci pravic – CSD. S sistemom »ena vstopna
točka« je zadovoljenih polovico anketiranih upravičencev, tretjina anketiranih jih meni, da
tak sistem ni dober. Medtem ko slaba tretjina podeljevalcev pravic – CSD meni, da je tak
sistem dober, tretjina anketiranih pa, da ni. Ostali anketiranci se o tematiki niso mogli
opredeliti oz. še ne vedo ocene. Podeljevalci pravic – CSD so pri tem vprašanju imeli
možnost, da navedejo drugo možnost oz. opombo. Navedli so kar nekaj pripomb glede
samega novega sistema in postopkov odločanja o pravicah, npr. sistem odločanja z eno
odločbo v praksi sploh ni zaživel.
Iz analize prejetih vprašalnikov se lahko sklepa, da je večina upravičencev zadovoljnih s
sistemom »ena vstopna točka«, ki predstavlja poenostavljen sistem za uveljavljanje
pravic, medtem ko dve tretjini podeljevalcev pravic – CSD meni, da ena vstopna točka,
enoten postopek in odločanje z eno odločbo ne predstavlja poenostavitve socialnega
sistema za podeljevalce pravic, ker v popolnem obsegu v praksi sploh ni zaživel, zaradi
česar se hipoteza, da ena vstopna točka, enoten postopek in odločanje z eno odločbo
poenostavijo socialni sistem za upravičence in za podeljevalce pravic, deloma potrdi.
Hipoteza 3: Socialna reforma je upravičencem prinesla zmanjšan obseg
socialnih pravic (mišljeno število pravic) – upravičeni so do manj pravic.
Tudi tretja hipoteza se je preverjala in dokazovala s pomočjo izvedene ankete med
upravičenci pravic in podeljevalci pravic – CSD. Upravičenci pravic so se o zmanjšanju
obsega socialnih pravic opredelili v osmem vprašanju, medtem ko podeljevalci pravic –
CSD v petem, zadnjem vprašanju.
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Iz analize prejetih odgovorov izhaja, da 96,67 % podeljevalcev pravic – CSD in le 38,22
% upravičencev pravic meni, da je socialna reforma upravičencem prinesla zmanjšan
obseg socialnih pravic. Medtem ko 61,78 % anketiranih upravičencev meni, da jim
socialna reforma ni ukinila oz. odvzela nobene pravice.
Analiza prejetih vprašalnikov kaže, da so mnenja obeh anketiranih populacij o zmanjšanju
obsega pravic, ki naj bi jih prinesla socialna reforma, med seboj različna, zato se tretja
hipoteza deloma potrdi.
Hipoteza 4: Ureditev enotne vstopne točke pomeni, da je slovenski sistem
postal bolj primerljiv s tujino.
Dokazovanje četrte hipoteze je temeljilo na teoretičnem raziskovanju domače in tuje
strokovne literature ter zakonodaje.
Z uveljavitvijo nove socialne zakonodaje, ki je prinesla postopkovne in vsebinske novosti
socialnih transferjev, je sedaj bolj približana in primerljiva z nekaterimi drugimi državami,
ki te segmente že poznajo nekaj časa in jih izvajajo v praksi.
Novi slovenski socialni sistem sem primerjala z avstrijskim, nemškim, švedskim in
britanskim socialnim sistemom. Lahko rečem, da se Slovenija z novimi postavljenimi in
zastavljenimi pravili o socialnih transferjih in na splošno o socialnem sistemu čedalje bolj
približuje primerjanim državam. Lahko rečem, da jim Slovenija sledi in da so ji države
lahko dober vzor, kako tak sistem ohraniti in vzdrževati, da živi, z njim pa živijo tudi
prebivalci izven praga revščine in socialne ogroženosti. Slovenija z uveljavitvijo novega
socialnega sistema in vzpostavitve enotne vstopne točke postaja čedalje bolj primerljiva s
tujino, zato se hipoteza, da je slovenski sistem postal bolj primerljiv s tujino ob ureditvi
enotne vstopne točke, potrdi.

7.3 PRISPEVEK REZULTATOV RAZISKAVE K STROKI IN UPORABA
REZULTATOV RAZISKOVANJA
Magistrsko delo je uporabno za nadaljnjo raziskavo ocene nove socialne zakonodaje v
primerjavi s prejšnjo zakonodajo za ciljno skupino upravičencev na eni strani ter na drugi
strani podeljevalcev pravic - CSD. Menim, da natančnih ocen za tako mlado zakonodajo, ki
se izvaja dobro leto, še ni mogoče dobiti in izmeriti. Glede na to, da sem preučila novo in
prejšnjo zakonodajo, ki ureja področje socialnih transferjev, je nova zakonodaja dobra
predvsem z vidika zmanjševanja zlorab socialnega sistema ter pravičnejša, saj bo sčasoma
lahko doprinesla k postopni odpravi večletnih pomanjkljivosti sistema.
S pomočjo izvedene raziskave so podani predlogi in interesi tako s strani upravičencev
pravic kot tudi s strani podeljevalcev pravic – CSD, ki bodo lahko nadalje v pomoč
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strokovnjakom in snovalcem zakonov pri analiziranju novo postavljenega sistema in pri
pripravi novih načrtov oz. planov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
Rezultati raziskovanja in analize podatkov o novi in prejšnji socialni zakonodaji omogočajo
spoznati interese in želje snovalcev zakonov in podeljevalcev pravic – CSD, ki neposredno
o pravicah odločajo, ter upravičencev, ki jih nova zakonodaja neposredno zadeva.
Obravnavana in raziskovana tema bo vedno aktualna, saj je pomen socialne varnosti
posameznikov in družin vedno življenjskega pomena. Za zadovoljene interese
upravičencev kot tudi države, ki je financer socialnih transferjev, pa bo pomembno modro
sodelovanje in vključevanje strokovnjakov, analitikov in države v odpravo in razrešitev
odkritih problemov, ki so se budno spremljali in odkrivali v enoletni veljavi zakonodaje.
Z raziskavo, ki sem jo izvedla med obema strankama v postopku odločanja in prejema
socialnih transferjev, sem želela dobiti oceno o smiselnosti spremembe socialne
zakonodaje, predvsem z vidika pravičnosti podeljevanja pravic in zmanjšanja zlorab le teh.
Obe anketirani populaciji sta nasprotujočega si mnenja glede nove in prejšnje zakonodaje.
Novo zakonodajo z vsebinskega vidika bolj podpirajo podeljevalci pravic – CSD kot
upravičenci, medtem ko so malo manj zadovoljni s tehnično sistemskega vidika, saj so ves
čas veljave delale nadgradnje in dodelave sistema. Na podlagi raziskovanih podatkov
upravičenci pravic menijo, da sprememba zakonodaje ni prinesla pozitivnih sprememb,
kvečjemu negativne, saj se je zmanjšalo število dodeljenih socialnih transferjev, predvsem
pa so se znižale vrednosti le teh. Novi sistem socialnih transferjev tako posameznikom kot
družinam ni zmanjšal finančne ogroženosti, temveč jo je še povečal ter pahnil veliko ljudi
na prag revščine.
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8 ZAKLJUČEK

Vloga socialne države ima danes v času krize velik pomen, pomen, da je solidarna.
Država, ki s svojo blaginjo omogoča preživetje kritičnega dela prebivalstva, je socialna.
Slovenija ima že v Ustavi RS zapisano, da je pravna in socialna država. To dikcijo
zagotavlja skozi dajatve, prejemke in socialne pomoči prebivalstvu. Sistem socialne
varnosti je bil urejen v Zakonu o socialnem varstvu ter s posameznimi področnimi zakoni
za določeno pravico. Čeprav je Slovenija še mlada država, ima dobro urejen socialni
sistem, vendar še z nekaterimi pomanjkljivostmi. Sistem socialnih transferjev je
nepregleden in dopušča zlorabe in kopičenje pravic.
Ti razlogi pa so prinesli novo socialno reformo za odpravo teh pomanjkljivosti, ki je začela
veljati s 1. januarjem 2012. Reforma socialnih transferjev je popolnoma na novo uredila
socialne pravice posameznikov in družin.
V jedru magistrske naloge sem novo reformo socialnih transferjev primerjala s prejšnjo,
staro zakonodajo, po kateri se je ugotavljala upravičenost in višina posameznega
transferja. Želela sem ugotoviti tudi, kakšna je odzivnost med upravičenci in podeljevalci
pravic na ta ukrep. Na začetku naloge sem postavila štiri delovne hipoteze, katere sem
preverjala skozi vsebino naloge.
Za lažje razumevanje in sledenje besedilu naloge o sistemu socialne varnosti na
Slovenskem sem naprej opredelila osnovne pojme s tega področja. Opisala sem, kaj
pomenita socialna politika in socialna pravica, kaj predstavlja sistem socialne varnosti in
kaj pomeni socialna varnost ter kaj jo zavzema, na koncu sem opisala državo blaginje
Slovenije.
Nato sem nadaljevala z opisom značilnosti socialnih transferjev po stari ureditvi in po
reformi iz leta 2012. Včasih je posamezne pravice urejal področni zakon, o pravicah se je
odločalo na različnih inštitucijah pod različnimi pogojih in cenzusi. Sistem prebivalce ni silil
in motiviral k aktivnosti za delo. Bodočim upravičencem je bilo dano, da so zaradi
razpršenosti podeljevanja različnih pravic med inštitucijami in neenotnega definiranja
pogojev navajali in prikazovali različne podatke o socialnem in ekonomskem položaju in si
s tem na nek način »sami kreirali boljši izplen transferjev od države«. Evidence transferjev
med seboj niso bile povezane, zato je prihajalo tudi do kopičenja in zlorabljanja pravic.
Da bi se vsemu temu čim bolj izognili in vzpostavili pravičen in dolgoročno vzdržen sistem
socialnih transferjev, se je uveljavila reforma socialnih transferjev z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakonom o socialno varstvenih prejemkih. Cilj
reforme je bil vzpostaviti preglednejši in poenostavljen sistem socialnih transferjev tako za
bodočega upravičenca kot tudi za podeljevalce pravic - CSD. Sistem je vzpostavil enotno
vstopno točko in enoten postopek uveljavljanja pravic.
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Cilj reforme je bil oblikovati sistem tako, da bo bolj pravičen in dolgoročno vzdržen, da bo
preprečeval izkoriščanje in zlorabo pravic ter njihovo kopičenje, s tem pa tudi posledično
smotrnejšo porabo proračunskih sredstev.
ZUJPS ureja enotna pravila za štiri socialne transferje in za devet vrst subvencij. ZSVarPre
uveljavlja spremembe na področju denarne socialne pomoči. Reforma ukinja tudi dve
pravici iz pokojninskega sistema, to sta državna pokojnina in varstveni dodatek. Varstveni
dodatek je preoblikovan v DSP.
Reforma socialnih transferjev je prinesla vrstni red uveljavljanja pravic, enotno definicijo
dohodka, oseb ter premoženja. Krog upravičencev socialno varstvenih prejemkov se z
reformo ne spreminja, razen pri pravici do državne štipendije. Spremembe pri
upoštevanju dohodkov, prihrankov in premoženja vplivajo na pravičnejše razdeljevanje
pravic iz javnih sredstev. Vsi podatki upravičencev so zbrani v centralni zbirki podatkov v
okviru zastavljenega projekta e-sociala.
Vidiku zmanjševanja stroškov, predvsem administrativnih na strani upravičencev in
podeljevalcev pravic – CSD, je reforma sledila, saj je uvedla uveljavljanje pravic z eno
vlogo na eni točki – tj. CSD. To dejstvo sem preverjala tudi s hipotezo.
Kot prva, ki se po novo uveljavljenem vrstnem redu uveljavlja, je pravica do otroškega
dodatka. Slednja prinaša novost pri starostni omejitvi upravičenosti ter pri upoštevanju
širokega spektra dohodkov, prihrankov ter premoženja, ki se po stari zakonodaji ni
upoštevalo. Poleg starostne omejitve je novost tudi ta, da je znesek otroškega dodatka
različen za osnovnošolce in za dijake do 18. leta starosti. Čeprav so mladoletni dijaki
upravičeni do nekoliko večjega otroškega dodatka, pa ta znesek ne predstavlja
kompenzacije za odvzeto državno štipendijo, saj znesek še zdaleč ni tako visok, kot če bi
dobili še državno štipendijo.
Ena od temeljnih novosti, ki jo je prinesla reforma socialnih transferjev, je dvig
minimalnega dohodka z 230,00 € na 260,00 €. Bolj ugodno so urejene izredne DSP, roki
za dokazovanje o porabi se zvišujejo, zmanjšuje se rok kazni za nedokazano namensko
porabo DSP. Reforma prinaša tudi prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin za
prejemnike DSP in varstvenega dodatka. Ta dikcija je bila tudi ena ključnih razlogov, da
so se bivši upravičenci teh pravic pravici po novi zakonodaji odpovedali oz. jo zavrnili.
Reforma na novo določa in uveljavlja dodatek za delovno aktivnost, ki naj bi ljudi
spodbujal in motiviral k delu.
Po novem so do državne štipendije upravičeni le državljani RS. Reforma je uveljavila
starostno mejo do upravičenosti do državne štipendije, in sicer so do nje upravičeni le
otroci, stari 18. let in več, do zaključka šolanja, vendar najdlje od 26. leta. To je bistvena
novost reforme socialnih transferjev, ki je prejemke dijakov in študentov močno oklestila,
saj so po stari zakonodaji bili otroci te starosti upravičeni tako do otroškega dodatka kot
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do državne štipendije. Na višino državne štipendije po novem vpliva dohodek iz dela preko
študentskega servisa, kar zmanjšuje motivacijo študentov in dijakov za lastno aktivnost in
za lastno izboljšanje materialnega položaja. Upoštevanje tega dohodka pri višini socialnih
transferjev je slabo sporočilo za mlade.
Stanovanjski kredit predstavlja družinam veliko finančno breme in pomeni znižanje
mesečnega razpoložljivega dohodka, kar se pa v upoštevanih dohodkih sploh ne vidi. Na
to so opozorili tudi anketirani upravičenci.
Z izvedeno anketo sem želela pridobiti mnenje in ocene upravičencev pravic in
podeljevalcev pravic o novi socialni zakonodaji. V anketi je sodelovalo 60 CSD z območja
celotne RS in 225 upravičencev pravic. Kljub temu, da sem raziskavo izvedla po osmih
mesecih od začetka izvajanja reforme v praksi, so nekateri podeljevalci pravic povedali, da
sam informacijski sistem še ni dodelan, da se stalno posodablja in dopolnjuje in da so
veliki zaostanki v izdajanju odločb. Veliko upravičencev pravic v času izvajanja ankete
sploh še ni prejelo odločb o socialnih transferjih, zato jih v anketiranje nisem vključila, ker
niso vedeli odločitve in same višine transferja. Med anketiranci je bilo zaznati, da novo
socialno zakonodajo ne poznajo dovolj dobro in da o samem postopku upoštevanja
parametrov ne vedo veliko.
V začetku leta 2013 je Inštitut za socialno varnost podal oceno učinkov izvajanja nove
socialne zakonodaje po enoletnem spremljanju izvajanja zakonodaje v praksi.
Rezultati ankete so pokazali, da so podeljevalci pravic nekoliko bolj zadovoljni z novo
zakonodajo kot s prejšnjo, upravičenci pa z novo zakonodajo niso zadovoljni in so ji zato
namenili nižjo oceno kot prejšnji. Upravičenci pravic so nekoliko bolj zadovoljni s
sistemom »ena vstopna točka« kot podeljevalci pravic – CSD. Podeljevalci pravic – CSD so
opozorili, da sistem v celoti v praksi ni zaživel, saj se odločanje z eno odločbo ni realiziralo
v praksi. Razumljivo je, da je za upravičence tak sistem dober, saj jim ni treba letati od
vrat do vrat in izpolnjevati različnih vlog.
Menim, da so moje lastne ocene, pridobljene s pomočjo ankete, in ocene stroke
preuranjene, saj je novi sistem izredno mlad. V roku enega leta ni zaživel v polnem
kontekstu, kot je bil zasnovan in zastavljen. Tako oceno in preverbo učinkov bi bilo
smotrno izvesti po nekajletnem izvajanju sistema v praksi.
Slovenski sistem socialnih transferjev pa sem primerjala tudi s tujimi sistemi izbranih
evropskih držav. Podrobno sem opisala ureditev socialnih pravic v Avstriji, Nemčiji,
Švedski in Veliki Britaniji. S tem sem tudi preverjala in dokazovala postavljeno hipotezo.
Novi sistem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev tako zagotavlja večjo preglednost,
pravičnost in izenačevanje pogojev za dodeljevanje in izplačila socialnih transferjev,
odvisnih od materialnega položaja posameznika in njegove družine.
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Mnenje javnosti je, da vrstni red uveljavljanja pravic znižuje prejemke otrok iz socialno
najšibkejših družin. Po prejšnji ureditvi se je denarna socialna pomoč štela kot ukrep
socialne politike, ki nadomešča dohodke družine, ki bi si jih ta v običajnih razmerah
zagotavljala sama, otroški dodatek pa je bil dodaten prejemek za lažje vzdrževanje otrok.
Po novem pa se otroški dodatek upošteva pri določanju višine denarne socialne pomoči in
tako vpliva na višino denarne socialne pomoči.
Po preučitvi literature in analiz anketnih vprašalnikov v tej magistrski nalogi se vidi, da je
novi sistem dodeljevanja DSP in drugih pravic iz javnih sredstev socialno bolj vzdržen in
pravičen. Nedvoumno je, da je stari sistem dovoljeval kopičenje dodeljenih pravic, saj se
je vsaka pravica dodeljevala na podlagi samostojnega področnega zakona, zato se pravice
niso preverjale in med seboj izključevale. Posledica tega je bilo kopičenje socialnih
transferjev, kar pa si država v kriznem času kljub solidarnemu sistemu ni mogla več
privoščiti. Zato so bile spremembe nujne, saj mora sistem socialne varnosti zagotoviti
sredstva tistim, ki jih res potrebujejo za življenje in si jih ne morejo zagotoviti sami.
Literature na temo socialnih transferjev v Sloveniji skorajda ni, obstajajo le zakonske
pravne podlage in nekaj internetnih virov.
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PRILOGE
Priloga 1 – anketni vprašalnik za podeljevalce pravic - CSD

ANKETA O SOCIALNIH TRANSFERJIH
za podeljevalce pravic
C S D ________________________
(če želite navedite center, da bi lahko podatke prikazala regijsko)

Na Fakulteti za upravo pišem magistrsko nalogo z naslovom: Nova ureditev pravic iz
javnih sredstev v Sloveniji in primerjava s tujino. V okviru izdelave svojega magistrskega
dela sem Vam pripravila vprašalnik na temo socialnih transferjev, zato Vas prosim za
sodelovanje. Zagotavljam Vam, da je anketa anonimna in da se bodo pridobljeni podatki
uporabili za namene raziskovanja te magistrske naloge.
Lepo Vas prosim, da pozorno preberete vprašanja in nanje iskreno odgovorite, saj bom le
tako prišla do realnih rezultatov.
Monika Pirc

1. Ocena slovenske zakonodaje s področja socialnega varstva in razlog, zakaj taka
ocena (upoštevajte vidik možnost zlorab pravic in neupravičeno podeljevanje pravic
ter kopičenje le teh).

Lestvica
Slaba

Dobra

Odlična

Zakonodaja s področja socialnega
varstva – prejšnja

1

2

3

4

5

Zakonodaja s področja socialnega
varstva – nova 2012

1

2

3

4

5

Razlog:_____________________________________________________________

2. Ali je trenutni socialni sistem dober z vidika zmanjšanja stroškov in bremen na strani
podeljevalcev pravic - CSD (ena vstopna točka, enoten postopek in odločanje z eno
odločbo)?
JA
NE
NE VEM
DRUGO:_________________________
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3. Ali menite, da se je višina posameznega socialnega transferja, ob predpostavki
upoštevanja premoženja in drugih dohodkov ter postavk določenih z novim zakonom,
znižala?
JA
NE
NE VEM

4. Se je znesek znižal, za koliko?
Nič
Do 20 €
Nad 20 € do 50 €
Nad 50 € do 70 €
Nad 70 €

5. Ali je bila s spremembo socialne zakonodaje (upoštevanje premoženja in drugih
postavk) ukinjena oz. odvzeta kakšna pravica upravičencem? Katera največkrat?
JA
NE
Katera:___________________________________

Hvala Vam za sodelovanje !
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Priloga 2 – anketni vprašalnik za upravičence pravic

ANKETA O SOCIALNIH TRANSFERJIH
za upravičence
Na Fakulteti za upravo pišem magistrsko nalogo z naslovom: Nova ureditev pravic iz
javnih sredstev v Sloveniji in primerjava s tujino. V okviru izdelave svojega magistrskega
dela sem Vam pripravila vprašalnik na temo socialnih transferjev, zato Vas prosim za
sodelovanje. Zagotavljam Vam, da je anketa anonimna in da se bodo pridobljeni podatki
uporabili za namene raziskovanja te magistrske naloge.
Lepo Vas prosim, da pozorno preberete vprašanja in nanje iskreno odgovorite, saj bom le
tako prišla do realnih rezultatov.
Monika Pirc
1. Spol:

M

Ž

2. Status zavezanca / upravičenca:
Dijak / študent
Zaposlen
Brezposeln
Upokojenec
Drugo:___________________

3. Socialni transfer, ki ga prejemate (možnih je več odgovorov):
Otroški dodatek
Denarna socialna pomoč
Varstveni dodatek
Državna štipendija
Znižano plačilo vrtca
subvencije
Drugo:____________________

4. Ocena slovenske zakonodaje s področja socialnega varstva in razlog, zakaj taka
ocena (upoštevajte vidik možnost zlorab pravic in neupravičeno podeljevanje pravic
ter kopičenje le teh).
Lestvica
Slaba

Dobra

Odlična

Zakonodaja s področja socialnega varstva
– prejšnja

1

2

3

4

5

Zakonodaja s področja socialnega varstva
– nova 2012

1

2

3

4

5
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Razlog:_____________________________________________________________
5. Ali je trenutni socialni sistem dober z vidika zmanjšanja stroškov in bremen na strani
vlagatelja oz. bodočega upravičenca (ena vstopna točka, enoten postopek in
odločanje z eno odločbo – vse na CSD)?
JA
NE
NE VEM

6. Ali se Vam je oz. Vašemu otroku z novo zakonodajo zvišala / znižala (podčrtajte!)
vrednost socialnega / -ih transferja / -ev?
Za koliko?
Če je sprememba vrednosti pri več pravicah, prosim, upoštevajte povprečni znesek za
vse pravice skupaj, enako je, če je dodeljen en socialni transfer za več upravičencev,
npr. več otrok – zneski naj bodo približni.
Nič
Do 20 €
Nad 20 € do 50 €
Nad 50 € do 70 €
Nad 70 €

7. Označili ste znesek (zgoraj), ki skupaj pripada:
Enemu otroku
Dvema otrokoma
Trem otrokom ali več

8. Ali Vam je bila s spremembo socialne zakonodaje (upoštevanje premoženja in drugih
postavk) ukinjena oz. odvzeta kakšna pravica oz. vašemu otroku? Katera?
JA
NE
Katera:___________________________________

9. Ali se je Vam s spremembo socialne zakonodaje zmanjšalo število socialnih pravic
(obseg)? Za koliko?
DA, eno pravico sem zgubil
DA, dve pravici sem izgubil
DA, izgubil sem več pravic:___________
NE, ostalo je enako, kot prej
NE, eno sem pridobil
NE, pridobil sem jih več:_______________

Hvala Vam za sodelovanje !
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