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POVZETEK
Slovenija je pravna in socialna država, saj omogoča zakonodaja vsakemu posamezniku
določene človekove pravice po Ustavi Republike Slovenije, zagotovitev osnovnega
zdravstvenega varstva ter uveljavljanje pravice iz javnih sredstev. Pravice iz javnih sredstev
urejata Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih
prejemkih od leta 2012 dalje.
Cilj spremenjene socialne zakonodaje je racionalnejša razdelitev proračunskih sredstev in
njihova poraba. Vsaka sprememba socialnih transferjev, ki nastane, vpliva na prejemnike −
tako na posameznike kot na družine pri dohodkovni porazdelitvi. Raziskovalni izziv je bila
primerjava glede upravičenosti do socialnih transferjev v letih 2011 in 2012 zaradi uvedbe
nove socialne zakonodaje.
Metode dela v nalogi obsegajo deskriptivno, analitično in komparativno metodo. S pomočjo
teh metod sem dosegla cilje tako, da sem analizirala zakonodajo na področju socialnih
transferjev na Centru za socialno delo Žalec. Analizirala sem vpliv nove socialne zakonodaje
glede na materialni položaj ljudi ter postopek odločanja o njihovih pravicah iz javnih sredstev.
Prispevek magistrske naloge je lahko tudi v pomoč tistim, ki delajo na področju pravic iz
javnih sredstev. Analiza je zanimiva tudi za laično javnost. Magistrska naloga prikazuje, da je
Slovenija socialna država, ki želi s svojimi ukrepi na socialnem področju zagotoviti celotnemu
prebivalstvu določene pravice iz javnih sredstev s pravično porazdelitvijo le-teh in s
poenostavitvijo odločanja o pravicah.
Nova socialna zakonodaja je želela ohraniti obstoječi materialni položaj prejemnikov
socialnih transferjev, čeprav je prišlo do sprememb.

KLJUČNE BESEDE: nova socialna zakonodaja, socialni transferji, administrativna ovira,
odprava administrativne ovire.
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SUMMARY
THE IMPACT OF THE NEW SOCIAL LEGISLATION ON THE MATERIAL SITUATION OF
PEOPLE
Slovenia is a legal and social state. It specifies the law determines and regulates the rights,
which implements the constitutional human rights to socal security, health care and the
benefits from public funds. Benefits fom public funds are regulated by the Law on the
exercise of rights from public funds and the Law on Social Assistance from 2012 onawards.
The aim of the revised social legislation is a rational distribution and their consumption. Any
change in socialnt ransfers, which occurs, depends on recipients, as individuals as families in
income distribution. My research challenge was comparison about eligibility to social
tansfers. For years 2011 and 2012 becuase of impact of new social legislation.
Methods of work in the research covers the descriptive, analytical and comparative methods.
Through these methods, I achieved the objectives that I analyzed the legislation on social
transfers at the Cntre of social work Žalec. I analyzed the impact of the new social legislation
about material situation of people and the decision making process about their rights from
public funds.
The contibution of research thesis can also be helpful to people who works at the same field
of public funds. The analysis is also in interesting gor the general public. The research thesis
shows that Slovenia is a social state. Slovenia wnts with its actions in the social sphere to
ensure the whole population certain rights from public funds for the equitable distribution
thereof and in simplifying the decision-making rights.
The new social legislation has wanted to preserve the existing material status of beneficiaries
of social transfers, although the changes are.

KEY WORDS: new social legislation , social transfers , administrative barrier, the elimination
of administrative barriers
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1

UVOD

S 1. 1. 2012 sta v veljavi dva nova zakona na področju socialnih transferjev − Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki sta pri
uveljavljanju pravic do socialnih in družinskih transferjev ter subvencij prinesla velike
spremembe upravičencem. Uveljavljajo se lahko naslednje pravice iz javnih sredstev:
denarna socialna pomoč, otroški dodatek, varstveni dodatek, pravica do obveznega
zdravstvenega zavarovanja, pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, državna
štipendija, subvencija vrtca in subvencija za najemnino ter novost dveh pravic −
pogrebnina in posmrtnina.
Bistveni namen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je bil določiti vrstni red
uveljavljanja pravic, enoten način ugotavljanja materialnega položaja, meje dohodkov,
višino določenih pravic iz javnih sredstev, postopek, ki se uporablja pri njihovem
uveljavljanju, ter centralno evidenco socialnih transferjev. Te pravice iz javnih sredstev se
uveljavljajo po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, ciljne
usmerjenosti prejemkov in po načelu človeškega dostojanstva. Vrstni red socialnih
transferjev pomeni, da morajo vlagatelji vedno uveljavljati vse socialne transferje, ki jih
zakon postavlja pred določen socialni transfer. V kolikor vlagatelj ne uveljavlja vseh
zaporednih pravic, se v dohodek družine upošteva znesek socialnih transferjev, do katerih
bi družina bila upravičena, če bi jih uveljavljala (Kump, 2011, str. 49).
Politika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju
socialnega razvoja je usmerjena v izboljšanje položaja socialno šibkejših skupin in v
vzpostavitev sistema dodatne socialne varnosti. »Socialnovarstvena dejavnost obsega
preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin
prebivalstva« (Bohinc in Rajgelj, 2003, str. 85). Slovenija ima dobro razvito družinsko
politiko, njena cilja sta uravnoteženje poklicne in družinske obveznosti ter horizontalna
porazdelitev dohodka v korist družinam (Stropnik, 2012, str. 5).
Država je glavni regulator sistema socialne varnosti. Država je dolžna skrbeti za socialni
položaj posameznika in družine z javnimi sistemi socialne varnosti. Socialna država je
usmerjena v integralno politiko človeka in pravičnosti, kjer naj bi bil cilj doseči večje
sorazmerje med državo in posameznikom. Socialna država uveljavlja tudi obliko
kooperacije za doseganje splošnega blagostanja, kar se naj izkaže v zakonih in v razvoju
države (Šinkovec, 1992, str. 38). Sisteme socialne varnosti so dopolnili sistemi socialne
denarne pomoči za vse prebivalce, ki nimajo zadostnih sredstev za preživetje in
potrebujejo pomoč (Bubnov, Strban, 2010, str. 22). Socialna država se uresničuje z
izvajanjem pravnega sistema. Zakon o socialnem varstvu (ZSV) določa, katere so
bistvene naloge države za zaščito socialnih stisk. ZSV obsega socialnovarstvene
storitvene ukrepe, s katerimi preprečuje socialne stiske in zagotavlja denarno socialno
pomoč vsem osebam, ki si same ne morejo zagotoviti materialne varnosti zaradi okoliščin,
na katere ne morejo vplivati. Osnovni znesek minimalnega dohodka se usklajuje enkrat
letno z rastjo cen življenjskih potrebščin po Zakonu o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v RS. Z denarno socialno pomočjo je osebam
zagotovljeno zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
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Socialno varstvo uresničuje načelo socialne države, ki zagotavlja pravico do dostojnega
življenja posameznika in družine, ki so v materialni stiski zaradi brezposelnosti, družinskih
težav, duševnih stisk, bolezni ipd.
Socialna varnost je sekundarna dejavnost, ker se zaradi preprečevanja in odpravljanja
posledic uresničitve socialnih tveganj »izvaja šele, ko je ugotovljeno, da socialnih tveganj
ali posledic uresničitve socialnih tveganj ni možno odpraviti v okviru socialnih zavarovanj«
(Vodovnik, 2014, str. 324).
Sistem socialnega varstva deluje zakonito, zato obstajajo »različni pravni akti, s katerimi
so urejene pravice in obveznosti« (Vodovnik, 2014, str. 195). Za zakonitost na socialnem
področju delujejo Ustava Republike Slovenije, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o
socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Socialni transferji so najbolj radodarni na Irskem in na Norveškem, kjer presegajo višino
1.000,00 evrov na prebivalca. Najbolj skromni socialni transferji so v Grčiji in v
vzhodnoevropskih državah (Longford, 2010, str. 5).
Vloga države je, da usklajuje dejavnosti in različne politike tako, da ugodno vplivajo na
materialni položaj ljudi. Za delovanje sistema socialnega varstva skrbi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, javno službo pa opravljajo predvsem javni
socialnovarstveni zavodi. Med izvajalci na področju socialnega varstva so centri za
socialno delo. So javni zavodi, ki sprejemajo odločitve in izvajajo posamezne naloge. Na
podlagi zakonov imajo dodeljena javna pooblastila ter opravljajo tudi druge naloge, ki jih
nalagajo predpisi. O socialnovarstvenih pravicah odločajo po pravilih splošnega
upravnega postopka in po posebnih pravilih postopka, ki jih določajo predpisi o socialnem
varstvu.
Namen uvedbe nove socialne zakonodaje je pravično prerazporediti prejemke, in sicer
tako, da se ohrani »materialni položaj družin ter izboljša materialni položaj najbolj
materialno ogroženih skupin prebivalstva« (Dremelj in drugi, 2013, str. 15).
Vse do leta 2012 je bilo v Sloveniji mogoče kopičiti socialne transferje in prejemati višje
socialne transferje. Socialni transferji se niso vštevali v dohodek, ki je odločal o
upravičenosti do drugih socialnih transferjev. Posledično so nekateri prejemali večje
število različnih socialnih transferjev in višje zneske teh prejemkov (Stropnik, 2012, str.
12).
Z informacijsko podporo nove socialne zakonodaje se ugotavlja materialni položaj
prejemnikov, povečuje se stopnja učinkovitosti porabe javnih sredstev, ki so namenjena
socialnim transferjem, stimulira se prejemnike k večji samostojnosti pri uveljavljanju vlog
za socialne pravice ter se zmanjšujejo možnosti zlorab sistema socialnih transferjev.
Z uvedbo nove zakonodaje se je uvedla tako imenovana Vloga za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev, ki je bila za vlagatelje na začetku precej zahtevna za izpolnjevanje.
Postopki za uveljavljanje pravic morajo biti hitri, učinkoviti, racionalni in enostavni.
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Obseg predpisov narašča predvsem zaradi kompleksnosti družbe. Temu sledi, da je
kakovost predpisov bistvenega pomena. Ni nujno, da bo predpis vsakomur ustrezal, saj
nalagajo obveznosti in omejitve zaradi zavarovanja določene pravice. Boljše predpise
lahko dosežemo le z odpravo administrativnih ovir. Projekt odprave administrativnih ovir
temelji na predlogih, ki se zberejo od državljanov in zaposlenih v javni upravi.
Na podlagi teh predpisov se vsako leto pripravi akcijski načrt, s pomočjo katerega se s
spremembami zakona in podzakonskih predpisov lahko poenostavijo postopki na različnih
področjih.
V Sloveniji so se lotili odprave administrativnih ovir z namenom, da se znižajo
administrativni stroški in bremena z ukrepi deregulacije, da se poenostavijo postopki in
obrazci ter da se vzpostavi evidenca za izmenjavo podatkov med organi. V to področje
sodi tudi socialno področje, saj so ljudje materialno ogroženi in obremenjeni s postopkom
uveljavljanja pravic socialnih transferjev. Z uvedbo nove socialne zakonodaje je bilo
odpravljenih le nekaj administrativnih ovir: vlagatelji lahko na eni vlogi uveljavljajo več
pravic hkrati in ne prilagajo nobenih potrdil in dokazil k vlogi. A z uvedbo novih socialnih
transferjev je na centrih za socialno delo potrebno še vedno dodatno dokazovati in
prilagati potrdila.
V okviru magistrskega dela bom opravila raziskavo o tem, ali se učinek nove socialne
zakonodaje občuti pri prejemnikih socialnih pravic. Tematika je zelo aktualna in primerna
za obdelavo, saj denarni prejemki, subvencije in plačila prejemnikom ogromno pomenijo,
nekaterim so celo edini vir mesečnega dohodka.
Predmet raziskovanja magistrskega dela bo razdeljen na dva dela, in sicer na teoretični in
empirični del. Menim, da bom z anketo zaposlenih na centrih za socialno delo na področju
socialnih transferjev dobila realen vpogled v problematiko ter konkretno oceno dejanskega
stanja in pričakovanj glede učinka socialne zakonodaje.
NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA
Namen magistrskega dela je podrobna analiza s pomočjo domače in tuje strokovne
literature ter predstaviti realno stanje s primerjalno študijo pravic iz javnih sredstev v
Sloveniji. Z magistrsko nalogo sem proučila denarne prejemke, subvencije in plačila ter
postopek uveljavljanja teh pravic na zakonskih in podzakonskih ureditvah uveljavljanja
socialnih transferjev ter na mednarodnih in evropskih virih, ugotovila razlike v socialni
zakonodaji ter v obsegu oz. višini upravičenosti določenih pravic iz javnih sredstev.
Cilji magistrskega dela so bili predstaviti in analizirati socialno zakonodajo, ki je bila v
veljavi do leta 2011, nova dva zakona, uvedena s 1. 1. 2012, ter predstaviti na
sistematičen in razumljiv način, da je uvedba spremenjene socialne zakonodaje vplivala
na prejemnike socialnih transferjev. Cilj naloge je tudi primerjalna analiza podatkov
prejemnikov socialnih transferjev glede na učinek nove socialne zakonodaje v letu 2012 v
primerjavi z letom 2011 ter postopek uveljavljanja pravic za socialne transferje glede na
leti 2011 in 2012.
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Cilje magistrskega dela bom zasledovala s pomočjo vprašalnika, namenjenega
prejemnikom socialnih transferjev na Centru za socialno delo Žalec. Rezultate, pridobljene
z anketnim vprašalnikom, bom primerjala z že opravljenimi raziskavami.
OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ PRI PRIPRAVI MAGISTRSKEGA
DELA

Pred odločitvijo za pisanje magistrske naloge sem preverila, ali obstajajo na
področju uvedbe nove socialne zakonodaje podobna ali enaka raziskovanja.
Ugotovljeno je bilo, da ni bilo narejenih veliko raziskav, saj je tema še zelo aktualna, šele
sedaj odseva svoj problem in je odprta na širših področjih. Na fakulteti za upravo ni bilo
najdenih rezultatov s tega področja niti na diplomskem niti na magistrskem programu. Na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so le statistična poročila
ter končna poročila in raziskave.
DOLOČITEV HIPOTEZ IN METOD RAZISKOVANJA
Magistrska naloga bo temeljila na teoretični opredelitvi uvedbe nove socialne zakonodaje
na področju socialnih transferjev in na njenih spremembah. Zato je osnovna uporabljena
metoda splošna raziskovalna metoda spoznavnega procesa. Teoretični podatki bodo
pridobljeni s pomočjo najnovejših časopisnih člankov, strokovne literature, interneta in
ostalih virov. Tako bom uporabila metodo kompilacije za povzemanje tujega znanstvenoraziskovalnega dela, ugotovitev, spoznanj. Podatke o dodeljevanju pravic iz javnih
sredstev z uvedbo nove socialne zakonodaje bom pridobila s pomočjo anketnega
vprašalnika na določenem vzorcu zaposlenih oseb na centrih za socialno delo. Uporabila
bom metodo anketiranja za povzemanje in analiziranje odgovorov, pridobljenih z anketnim
vprašalnikom. Na podlagi ugotovitev bom izdelala grafikone. Empirična raziskava bo
zasnovana na osnovi raziskave. Osnova za raziskavo bo izvedba ankete. Z induktivno
metodo bom na temelju posamičnih in posebnih dejstev v teoretičnem delu naloge
ugotavljala o splošni opredelitvi obravnavanega problema ter prišla do ugotovitev.
Z deduktivno metodo bom na podlagi teoretičnih spoznanj, stališč in načel bolje razumela
in prikazala cilje in hipoteze, ki jih bom ovrgla ali potrdila.

Z metodo deskripcije bom opisala dejstva razmišljanja, načine njenega reševanja brez
znanstvenih razlag. Metodo analize bom uporabila v zaključnih ugotovitvah. Z metodo
sinteze bom združila ugotovitve s pojasnjevanjem celotne raziskave.
Glede na namen in cilje magistrskega dela sem postavila naslednje hipoteze:
H1: Nova socialna zakonodaja je na področju socialnih transferjev zagotovila
pravičnejšo razdelitev prejemkov, tako da so do njih upravičeni tisti, najbolj potrebni
pomoči.
H2: Postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ob uvedbi nove socialne
zakonodaje je prispeval k poenostavitvi pri odločanju o določenih socialnih transferjih.
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Empirični del naloge se bo nanašal na zastavljene hipoteze, ki jih želim z analizo v
raziskovalnem delu tudi dokazati ali ovreči. Hipoteze bom preverila z znanstvenimi
metodami. Sem spadajo induktivna, deduktivna, komparativna in sistemsko-analitična
metoda. Pri posameznih hipotezah bom uporabila kombinacijo dveh ali več metod, kar bo
omogočalo večjo dokazljivost in preverljivost podatkov. Za pridobivanje podatkov bom
uporabila metodo raziskovanja, ki jo bom analizirala s pomočjo metode analize. V
zaključku naloge bom uporabila metodo sinteze ugotovitev in statistično metodo za
prikazovanje rezultatov s tabelami in z grafi.
ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
S pomočjo pravnih aktov, primarnih, sekundarnih virov in ostalih raziskovalnih del bom
raziskala področje socialnih transferjev v Sloveniji, saj se je z uvedbo nove socialne
zakonodaje leta 2012 v primerjavi z letom 2011 spremenil materialni položaj ljudi.
Doseženi rezultati bodo nastali na podlagi analitičnega dela in z uporabo različnih metod
raziskovanja. Dobljeni rezultati o vplivu nove socialne zakonodaje bodo potekali v smeri
zastavljenih hipotez, ki jih bom ovrgla ali potrdila. Rezultati raziskovanja se bodo nanašali
na vsebinsko uporabo v reševanju problemov na področju socialnih transferjev, saj so se
prejemnikom občutno zmanjšale pravice, s čimer se je poslabšal materialni položaj ljudi. S
pomočjo novega in starega informacijskega programa bom prikazala podatke oziroma
naredila primerjavo socialnih transferjev iz leta 2011 ter posamezne pravice po uvedbi
nove socialne zakonodaje leta 2012 na Centru za socialo delo Žalec. Predstavila bom tudi
dejavnike, ki so vplivali na zmanjšanje ali povečanje materialnega položaja prejemnikov.
Hkrati pa bi rada s to analizo dokazala, da je Slovenija zelo socialna država, saj nam nudi
ogromno subvencij. Glede na uveljavljanje pravic na Centru za socialno delo Žalec bi rada
ugotovila, če se je postopek uveljavljanja pravic poenostavil ali povzročil administrativne
ovire.
Podatke bom pridobila s pomočjo informacijskega programa in ankete, jih primerjala s
statističnimi podatki v letih 2011 in 2012, s čimer bom prišla do ugotovitev, da je bila
sprememba socialne zakonodaje nujna zaradi pravičnosti in dolgoročno vzdržne socialne
države, vplivala pa je na zmanjšanje socialnih transferjev.
ZASNOVA RAZISKAVE (ANKETNI VPRAŠALNIK)
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 13 vprašanj z vnaprej pripravljenimi odgovori, na katere
so z obkroževanjem odgovarjali zaposleni na centrih za socialno delo.
IZVEDBA RAZISKAVE
Raziskava bo temeljila tako na teoretičnem delu kot na realni pridobljeni sliki s pomočjo
anketnega vprašalnika, razdeljenega med zaposlene na centrih za socialno delo. Z
anketnim vprašalnikom bom poskusila ugotoviti, ali se je prejemnikom spremenil
materialni položaj ob uvedbi nove socialne zakonodaje ter ali je postopek uveljavljanja
pravic enostavnejši. Vprašalnik bo anonimen, izpolnjevanje pa neobvezno. Pridobljeni
podatki iz starega in novega informacijskega programa na Centru za socialno delo Žalec
pa bodo osnova za prikaz primerjave med letoma 2011 in 2012 na področju socialnih
transferjev.
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OBRAZLOŽITEV REZULTATOV RAZISKOVANJA
Pridobljene odgovore na anketni vprašalnik bom analizirala v zaključnih ugotovitvah ter jih
prikazala v tabelah in grafih. Glede raziskovanja uvedbe socialne zakonodaje na Centru
za socialno delo Žalec upam, da bodo zaposleni pripravljeni sodelovati pri anketnem
vprašalniku. A kljub vsemu menim, da bodo dobljeni rezultati kljub možnemu manjšemu
odstotku sodelujočih pojasnili problem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Podatke iz
pridobljenega informacijskega sistema Centra za socialno delo Žalec bom prikazala v
obliki grafov in tabel. Morda bo potrjeno dejstvo, da je uvedba nove socialne zakonodaje
povzročila spremembe materialnega položaja prejemnikov socialnih transferjev zaradi
upoštevanja različnih dejavnikov ter postopka uveljavljanja pravic. Ti potrjeni rezultati
bodo podali odgovor na tem področju, da bi se še bolj okrepili na zakonodajnem področju.

Želim ugotoviti, ali se je z uvedbo nove zakonodaje spremenil materialni položaj
posameznika ali družine v smislu višine socialnega transferja ter odpovedi pravic iz javnih
sredstev. Menim, da se bo ugotovilo, da se je z uveljavitvijo nove socialne zakonodaje
poslabšal materialni položaj posameznika in družin na vseh ravneh. Najbolj pa so bile
oškodovane ranljive skupine prebivalstva ter srednji in nižji sloj. Glede uveljavljanja pravic
iz javnih sredstev želim ugotoviti, ali je postopek uveljavljanja zahtevnejši.
PRIČAKOVANI PRISPEVEK RAZISKOVANJA
Glede na to, da sta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter Zakon o socialno
varstvenih prejemkih v veljavi že štiri leta, želim ugotoviti, kakšne spremembe sta uvedla
pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter kdo je upravičen do teh pravic v primerjavi z
določili prejšnje zakonodaje.
Zanimivo bo spoznati, kaj se je spremenilo z novim zakonodajnim področjem za
prejemnike socialnih transferjev na podlagi upoštevanja meje dohodkov oseb ter
premoženja in prihrankov pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Torej spoznati
dejavnike, ki vplivajo na materialni položaj posameznika ali družine, na zmanjšanje
socialnih pravic.
Zanimivo bo spoznati ugotovitev o samem postopku uveljavljanja pravic za socialne
transferje glede na leto 2011 in od leta 2012 dalje.
Skozi raziskovanje se bo ugotovilo, zakaj je prišlo do izpada pravice starejših prejemnikov
varstvenega dodatka oziroma državne pokojnine vse do leta 2012, ko je bilo v pristojnosti
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Raziskava bo lahko potrdila, da so se z uvedbo nove socialne zakonodaje javna sredstva
prerazporedila z namenom oblikovanja bolj pravične in dolgoročno vzdržne socialne
države.
UPORABA REZULTATOV RAZISKOVANJA
Pridobljeni rezultati bodo lahko nudili osnovo za nadaljnja raziskovanja in ukrepe za
izboljšanje na socialnem področju. Na osnovi dobljenih rezultatov bo možno podati nove
rešitve. Ta raziskava bo prikazala, da so z uvedbo nove socialne zakonodaje postopki in
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pravice v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev vplivali na materialni položaj
posameznika, in sicer z zmanjšanjem socialnih transferjev.
Rezultate raziskave bo mogoče uporabiti:
-

kot dokaz o zmanjšanju pravic iz javnih sredstev z novo socialno zakonodajo,

kot dokaz, da je nova socialna zakonodaja vplivala na slabši materialni položaj
posameznika ali družine,
kot potrditev, da je nova socialna zakonodaja kompleksnejša in zahtevnejša za
prejemnike pri postopku uveljavljanja pravic socialnih transferjev,
-

kot potrditev, da so nekateri prejemniki nezadovoljni.

OPIS PREDVIDENIH POGLAVIJ IN STRUKTURA DELA
Magistrsko delo je razdeljeno na dvanajst poglavij, ki se med seboj povezujejo ter
dopolnjujejo in predstavljajo celoto.
Uvod zajema problem in predmet raziskovanja s hipotezami, oceno opravljenih raziskav
ter opis metod raziskovanja.
Drugo poglavje obsega opis pomena oziroma vlogo države v socialnem varstvu ter njene
definicije.
Tretje poglavje opisuje načela socialne varnosti, vrednostne temelje, ki so rezultat
družbenega, kulturnega, socialnega vidika razvoja. Gre za okvir, znotraj katerega se
oblikujejo predpisi in so povezani s sistemom socialne varnosti.
Četrto poglavje zajema mednarodne pravne vire na področju socialne varnosti. To so akti
OZN, MOD, EU, pakti, deklaracija, konvencije, univerzalni pravni viri, bilateralni
multilateralni akti, akti Sveta Evrope ter interni pravni viri.
V petem poglavju opišem vrste pravic do denarnih prejemkov, subvencij in plačila, ki jih je
možno uveljavljati na centrih za socialno delo. Opišem razliko v socialni zakonodaji do leta
2011 in po letu 2012 z novimi ukrepi na socialnem področju.
V šestem poglavju je opisan postopek, kako pravice in pogoji za pridobitev socialnih
transferjev vplivajo na življenje posameznika in življenje ljudi.
Peto poglavje zajema opis oz. opredelitev ugotavljanja materialnega položaja prejemnikov
in njihovega dohodka ter premoženja pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
V sedmem poglavju so predstavljeni program ukrepov za odpravo administrativnih ovir,
pojem odprava administrativnih ovir in z njimi povezani dodatni pojmi, pomembni mejniki
in Resolucija o normativni dejavnosti. V tem poglavju opišem postopek uveljavljanja pravic
socialnih transferjev do leta 2011 in postopek uveljavljanja pravic z letom 2012. Opisana
je razlika med tema dvema postopkoma glede uveljavitve pravic, dodane pa so tudi
možne prihodnje spremembe na tem področju.
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Osmo poglavje zajema materialno pravo socialne varnosti, sestavljeno iz pravnih pravil,
norm in njegovega pomena.
V devetem poglavju opišem pravna razmerja v sistemu socialne varnosti, saj so
pomembna, ker določajo vsebino pravic do socialnih transferjev.
Deseto poglavje obsega formalno pravo socialne varnosti, saj je usmerjeno k varnosti,
uporabi in uveljavljanju materialno-pravnih določb v sistemu socialne varnosti zaradi
pravnega položaja upravičencev.
Enajsto poglavje zajema odpravo administrativnih ovir v Evropski uniji. Opišem presojo
učinkov v postopku sprejemanja nove zakonodaje, poenostavitve zakonodaje v Evropski
uniji ter zniževanje administrativnih bremen. V dvanajstem poglavju predstavim empirični
del naloge o vplivu nove socialne zakonodaje na materialni položaj ljudi. Na podlagi
anketnega vprašalnika oblikujem ugotovitve s pomočjo dobljenih rezultatov, ki jih
predstavim v nalogi, opišem primerjavo podatkov za leti 2011 in 2012 glede prejemanja
socialnih transferjev. V zaključku so opisane ključne ugotovitve, hipotezi pa sta potrjeni
oziroma zavrženi.
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2 SOCIALNO VARSTVO
2.1

VLOGA DRŽAVE

Po ustavni določbi je Republika Slovenija pravna in socialna država. Ustava omenja
pomemben temelj, in sicer državnost, poleg tega tudi socialnost, ki opozarja na posebno
nalogo državnih organov. Državni organi morajo javni interes prepoznati kot potrebo po
takšnem urejanju družbenih razmerij, ki omogoča posameznikom, da z delom pridobivajo
sredstva, potrebna zase in za družino. Dolžnost države je, da s predpisi omogoči doseg
tega cilja, hkrati pa mora zagotoviti socialno varnost tako za osebe, ki so zaposlene, kot
za tiste, ki niso. Država je dolžna ustvarjati možnosti za skladen civilizacijski in kulturni
razvoj Slovenije (Ustava, 5. člen, 1. odstavek).
Socialno varstvo je osredotočeno na preprečevanje in zmanjševanje revščine,
zagotavljanje podpore ranljivim in najrevnejšim osebam, na odpravljanje vzrokov revščine,
ki temelji na številnih tveganjih, nevarnostih in pritiskih ljudi, ter na njihovo zadovoljstvo,
počutje in produktivnost, vključuje številne zainteresirane na lokalni, nacionalni in
mednarodni strani za razvoj instrumentov socialnega varstva (Barrientos, Hulme, Moore,
2006, str. 6−7).
Socialno varstvo kot sekundarno področje socialne varnosti s primarnim področjem, to je
s socialnimi zavarovanji, oblikuje celovit sistem socialne varnosti. Glavni nosilec
dejavnosti socialnega varstva je država, ki s predpisi ureja področje, ga nadzira,
organizira in financira iz državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Sredstva
za financiranje te dejavnosti se zagotavljajo delno s sredstvi podjetij, plačili storitev, s
prispevki dobrodelnih organizacij, donatorjev in z drugimi viri. »Dejavnost socialnega
varstva je sekundarna, ker se zaradi preprečevanja in odpravljanja posledic uresničitve
socialnih tveganj izvaja šele potem, ko je ugotovljeno, da socialnih tveganj ali posledic
uresničitve ni mogoče odpraviti v okviru socialnih zavarovanj.« (Vodovnik, 2014, str. 324)
Socialno varstvo zagotavlja »osebam ali skupinam oseb, ki so potrebne pomoči,
socialnovarstvene storitve, katere imajo preventivne ali kurativne učinke« (Vodovnik,
2014, str. 324). Obseg dejavnosti se spreminja v skladu s socialnovarstvenim programom.
Pomembna vloga »države je, da usklajuje svoje dejavnosti in politike, da ugodno vpliva na
socialni položaj« ljudi (Vodovnik, 2014, str. 324). Pristojni državni organi na podlagi
predpisov organizirajo omrežje socialnovarstvenih zavodov, ki opravljajo javno službo,
hkrati pa spodbujajo in podpirajo zasebno pobudo in prostovoljno delo na tem področju.
Za delovanje sistema socialnega varstva skrbi ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.
Javno službo socialnovarstvenih dejavnosti organizirajo in zagotavljajo država in lokalne
skupnosti. Javno službo opravljajo zlasti javni socialnovarstveni zavodi, centri za socialno
delo, domovi za starejše, varstveno delovni centri, zavodi za odrasle, domovi za otroke.
Centri za socialno delo sprejemajo odločitve, za katere so jim z zakonom dodeljena javna
pooblastila, ter opravljajo druge naloge v skladu s predpisi. Njihova osrednja naloga je
opravljanje javne službe na različnih socialnovarstvenih področjih. Centri za socialno delo
odločajo o socialnovarstvenih pravicah upravičencev po predpisih splošnega upravnega
postopka ter po predpisih o socialnem varstvu (Vodovnik, 2014, str. 325).
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Druge vrste socialnovarstvenih zavodov, ki niso javni zavodi, lahko ustanavljajo različni
ustanovitelji. To so materinski domovi, svetovalnice, prostovoljne in neprofitne
organizacije.
Definicija opredeljuje socialno varstvo kot obliko ureditve z zagotavljanjem dajatev v
naravni ali denarni obliki vsem tistim, ki so pomoči potrebni.
Socialno varstvo je opredeljeno kot:
▪ sistem pomoči skupini prebivalstva. Sem sodijo invalidi, starejši, ki prebivajo sami, otroci
brez staršev in ostali,
▪ vsem ljudem, ki so v ekonomski ali socialni stiski (Novak in Cvetko, 2005, str. 185).
Socialno varstvo zajema skrb za socialno varnost vseh ljudi, posebno otrok, starejših
oseb, brezdomcev, nezaposlenih, bolnih, in se sooča tudi z vprašanjem o socialni
pravičnosti, zmanjšanju posledic in ravnanju po načelu enake dostopnosti za vse.
Nujno potrebno je strmeti k ciljem, da se zagotovi dostojanstvo človeka, in težiti k
preprečevanju socialne izključenosti.

2.2

SOCIALNA POLITIKA

Socialna politika je definirana s strani ekonomistov in politikov kot intervencija države
zaradi prerazporeditve socialnih transferjev med prebivalce zaradi doseganja ciljev.
Razvoj socialne politike ni bil v razvoju zamisli, njena zgodovina je kaotična, ni
premišljena, zato rezultati niso dovršeni (Rus, 1990, str. 19). Ukrepi socialne politike so
analizirani glede namena, ciljev določenih socialnih ukrepov ali skupine ukrepov, upravnih,
finančnih podlag za izvajanje ukrepov ter rezultatov določenih ukrepov.
Cilji socialne politike morajo strmeti k razvijanju normalnih pogojev za življenje ljudi,
poskrbeti morajo za zdravstveni sistem, zaposlenost, odpravo brezposelnosti in socialnih
napetosti.
Socialna politika je sistem ukrepov in prizadevanje države, družbe in prebivalstva, da se
izboljšajo življenjski in delovni pogoji, sploh kjer je prisotno ogrožanje. Najprej je bil
socialni problem, nato predmet socialne politike, kasneje pa je postalo del delovnega
prava, iz katerega so se razvile pravne norme. Zgodovina socialne politike je obravnavana
z razvojem delavskega gibanja in gospodarskega razvoja (Kresal, 1998, str. 11).
Bismarck je prvotno restriktivno politiko spremenil v politiko socialnega dialoga. Socialni
programi so se postopoma sprejemali in še danes velja, da je socialno zavarovanje
urejeno z zakoni, nadzoruje ga država, upravičenost te pravice izhaja iz višine prispevkov,
višina prispevkov je odvisna od višine dohodkov ter zavarovalniški skladi se polnijo z
zavarovanci, državo in delodajalci (Novak, 1996, str. 926).
Zavedati se je potrebno, da ima vsak pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, to
pravico pa je potrebno razumeti tako, da obsega poleg pravice posameznika do osebne
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integritete tudi pravico do socialne integritete. Zato je obveznost države, da vsakomur
zagotovi bivanje, ki je vredno človekovega dostojanstva.
Socialna politika je tudi opredeljena kot državna intervencija, ki neposredno vpliva na
državno blaginjo, socialne institucije in družbene odnose. Gre za splošne pomisleke glede
prerazporeditve sredstev, proizvodnje in varstva pravic. Pomembno je povezovanje z
gospodarsko politiko pri uresničevanju nacionalnih socialnih in gospodarskih ciljev
(Prasad, 2008).
Prednostne naloge socialne politike v EU so usmerjene v kakovost visoke stopnje
zaposlenosti, v ustvarjanje in spodbujanje novih delovnih mest, v kakovost dela na
delovnih mestih, v visoko stopnjo socialne zaščite in v ustrezne socialne storitve ter v
zagotavljanje temeljnih pravic (Cechin, 2013, str. 19).
Značilno za učinkovito socialno politiko je, da daje vsem članom družbe enako in s tem
spodbuja družbeno mobilnost ter pomaga ustaviti socialno stisko. Vsak posameznik je
dejansko odgovoren za izkoriščanje možnosti, ki so na voljo.
Je interdisciplinarna in upravlja še ostale ideje in metode sociologije, političnih ved,
ekonomije in socialnega dela. Socialna politika preučuje načine, kako družbe zagotavljajo
sredstva za socialne potrebe svojega prebivalstva preko sistemov distribucije,
redistribucije in regulacije. Daje močan poudarek gospodarstvu in družbi, saj je dobro
počutje in varno okolje potrebno za človeški obstoj.
Osredotoča se na širša strukturna vprašanja. Ta vključujejo različne pristope: revščino,
neenakost in izključenost, diskriminacijo in krepitev moči, vlogo prepričevanja in
ideologije, oblikovanje politike in upravne procese ter institucionalno sestavo različnih
sistemov socialnega varstva (Ellison in ostali, 2007, str. 2).
Usmerjena je k posegom za spremembo, ohranjanje in ustvarjanje življenjskih razmer, ki
prispevajo k blaginji državljanov.
Je del javne politike, katere cilj je, da se povečajo možnosti za boljše življenje ljudi ob
zavedanju, da bosta neenakost in revščina žal še vedno prisotni.

2.3

SOCIALNE UGODNOSTI

Pri socialnih ugodnostih gre za spodbude s strani države, lokalne skupnosti ali druge
institucije z namenom »zadovoljevanja socialnih potreb in interesov posameznikov, družin,
prebivalstva s posebnimi potrebami ali vseh prebivalcev«. To so programi »socialnih
spodbud in socialnih služb, s katerimi naj bi se ustvarile možnosti za izenačevanje
socialnega položaja prebivalcev« (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 45).
Možni javni programi so lahko na področju:
▪ pridobivanja izobrazbe,
▪ aktivnega iskanja zaposlitve,
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▪ pomoči glede stanovanjskih problemov,
▪ varstva otrok,
▪ varstva mladih družin,
▪ varstva otrok in mladine,
▪ varstva otrok in mladine s posebnimi potrebami,
▪ varstva starejših (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 45).
V mednarodnih aktih so socialne ugodnosti določene glede na položaj delavcev migrantov
po Uredbi 1612/68EGS, kjer je predpisano, da je delavcu zagotovljeno uživanje enakih
socialnih ugodnosti kot državljanom države, kjer opravlja delo (Bubnov, Škoberne, Strban,
2010, str. 45).

2.4

SOCIALNA ZAŠČITA

Socialno varstvo mora na nacionalni ravni vključevati štiri bistvena socialna varnostna
jamstva:
• zagotovljen dostop do blaga in storitev, ki predstavljajo zdravstveno varstvo,
izobraževanje in ostale socialne storitve;
• zagotovljeno dohodkovno varnost za otroke pri dostopu do hrane, zdravja, izobraževanja
za nego in ostale potrebne dobrine ter storitve;
• osnovni dohodek za varnost oseb v aktivnem obdobju, če si ne morejo zagotoviti dovolj
dohodka;
• osnovni dohodek za varnost starejših ljudi (Thematic Think, 2012, str. 8).

Pojem socialne zaščite se uporablja na socialnem področju, kjer gre za socialno varnost,
za področje zavarovanja oseb, socialnega varstva ter drugih ugodnosti in spodbud.
Socialna zaščita je uveljavljena v 23. členu Evropske socialne listine, saj določa pravico
starejših oseb do socialne zaščite. V 151. členu Pogodbe o delovanju EU so navedeni
veljavni cilji glede temeljnih socialnih pravic. Dolgoročna politična zavezanost in dobro
upravljanje sta bistvenega pomena, saj morajo biti sistemi socialne zaščite učinkoviti pri
odpravljanju ranljivosti in izključenosti na trajnosten način. Uspešnost socialne zaščite je
pogosto odvisna od različnih politik. Uspešne države uporabljajo instrument cilja za
izdelavo univerzalno učinkovite politike (Mkandawire, 2006, str. 3).
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3

NAČELA SOCIALNE VARNOSTI

Načela »so splošni vrednostni temelj oblikovanja in izvajanja prava«. Za njih velja, da gre
za »okvir, znotraj katerega je mogoče oblikovati predpise, in so tudi pripomoček za
razlago težje razumljivih pravnih norm« (Vodovnik, 2014, str. 207).

3.1

NAČELO ENOTNOSTI SOCIALNE VARNOSTI

»Enotnost na področju socialne varnosti se kaže v soodvisnosti in povezanosti elementov
socialne varnosti oziroma njenih podsistemov. Lastnost soodvisnosti in povezanosti se
zagotavlja na več načinov, na primer z vključevanjem različnih institucij oziroma subjektov
v aktivnosti ali v oblikovanje instrumentov, s pomočjo katerih se zagotavlja socialna
varnost. Primer takšnega instrumenta so fundacije, ki jih lahko sindikati, zbornice,
združenja delodajalcev v skladu s predpisi ustanovijo zaradi uskladitve ponudbe in
povpraševanja na trgu dela. Povezanost različnih delov sistema socialne varnosti se kaže
tudi v načinu financiranja, ki temelji na prispevkih in davkih. Z vidika celotnega sistema
socialne varnosti so osrednji vir financiranja prispevki.« Med drugimi viri je na področju
nekaterih zavarovanj in tudi »socialnega varstva lahko pomemben finančni vir prispevek
osebe, nosilke pravice«. Neka oseba lahko »delno prispeva k zagotavljanju sredstev za
uživanje njene pravice« (rejnica). »Če tega ni zmožna, je lahko zavezanka za plačilo
občina, ki lahko stroške kompenzira iz premoženja osebe, nosilke pravice.« (Vodovnik,
2014, str. 207)
»Z zakonskimi predpisi, ki urejajo posamezna področja socialne varnosti, so določeni
nosilci družbene skrbi za njeno zagotavljanje, temelji odnosov med njimi in način
uveljavljanja pravic.1 Pri tem ima osrednjo nalogo država, ki jo ustava in predpisi
zavezujejo, da sistematično ustvarja pogoje za uresničevanje nalog na področju socialne
varnosti ter usklajuje delovanje in razvoj na tem področju. Zakonska ureditev nalaga
dolžnosti na tem področju tudi drugim subjektom.« (Vodovnik, 2014, str. 207−208)
Zakonodaja omenja »podjetja, zavode, druge organizacije in posameznike, ki so pri
opravljanju in načrtovanju dejavnosti dolžni zagotavljati pogoje za uresničevanje ciljev na
področju socialne varnosti« (Vodovnik, 2014, str. 208).
»Povezanost med posameznimi področji se kaže v pogostem sklicevanju enega predpisa
na pravna pravila drugega predpisa, ki ureja neko drugo področje socialne varnosti.2«
(Vodovnik, 2014, str. 208)

1

»Predpisi s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja določajo nosilce družbene skrbi
za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, urejajo odnose med
zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Ti
nosilci družbene skrbi zagotavljajo ljudem zdravstveno varstvo, ki po zakonu obseg sistem družbenih,
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje
odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih.«
2
»Tako na primer predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju odkazujejo na definicijo
»poškodbe pri delu in poklicne bolezni« v predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.«
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»Načelo enotnosti se kaže tudi v enotnih izhodiščih formalne organizacijske povezanosti«
pri pravnem urejanju področja socialne varnosti in izvajanju pravnih aktov (Vodovnik,
2014, str. 208).
»Na vseh področjih se srečujemo z vprašanjem obvladovanja potrebnih podatkov, z
raziskovanjem, z oblikovanjem razvojnih programov, z načrtovanjem in izvajanjem politike
na posameznih področjih socialne varnosti in z zagotavljanjem razvoja stroke«.3
(Vodovnik 2014, str. 208).
Vsekakor pa »se načelo enotnosti kaže tudi v zakonski ureditvi, po kateri so lahko
nekatere pravice, ki so zagotovljene na enem področju socialne varnosti, odvisne od
pravic, zagotovljenih na drugem področju«4 (Vodovnik, 2014, str. 208).
»Rešitev, ki krepi enotnost sistema, je tudi to, da lahko organi odločanja v enem izmed
podsistemov socialne varnosti sprejemajo odločitve, ki pomembno vplivajo na odločanje o
pravicah v okviru drugega podsistema socialne varnosti (mnenja, soglasje).«5 Velikokrat
»predpisi urejajo druge vrste komuniciranja, zlasti medsebojnega informiranja med organi
in službami različnih podsistemov socialne varnosti.«6 »Dolžnost sporočanja podatkov in
druge podpore podsistemom socialne varnosti imajo tudi številni državni organi.«
(Vodovnik, 2014, str. 208−209)
Odločilni pomen pri uveljavljanju tega načela ima država. »Predpisi s področja socialnega
varstva ne omenjajo le vloge države« na področju socialnega varstva, ampak določeno
vlogo »opredeljujejo za celotno področje socialne varnosti, da država skrbi za
preprečevanje socialnovarstvene ogroženosti« z ukrepi različnih politik, in sicer »na
področju davčne politike, zaposlovanja in trga dela, štipendijske politike, stanovanjske
politike, družinske politike, zdravstva, vzgoje in izobraževanja.« (Vodovnik, 2014, str. 209).
Takšne ukrepe določajo področni zakoni (9. člen, ZSV).
Socialna inšpekcija deluje v »okviru ministrstva za socialne zadeve, ki nadzira izvajanje
predpisov socialnega varstva«. Poleg tega je potrebno, da državni organi skrbijo ne le za

3
»Predpisi s področja socialnega varstva na primer določajo, da dejavnosti, potrebne za delovanje in razvoj
sistema socialnega varstva, obsegajo zlasti vzpostavitev, vzdrževanje in razvijanje zbirk podatkov s področja
socialnega varstva in informacijski sistem, raziskovalne dejavnosti, eksperimentalne in razvojne programe,
izobraževanje in usposabljanje kadrov po programih, ki ustrezajo potrebam dejavnosti in mednarodnim
standardom, načrtovanje in spremljanje socialne in socialno varstvene politike ter razvoj stroke.«

4

»Po predpisih o socialnem varstvu lahko invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika obdrži
pravico do dodatka za tujo nego in pomoč oziroma dodatka za pomoč in postrežbo, ki ga prejema po drugih
predpisih, če dovoli izplačevalcu, da del zneska, ki izvira iz omenjene pravice, izplačuje občini, ki je pristojna
za »financiranje pravic družinskega pomočnika.«

5

»Na primer pristojni center za socialno delo odloči o izbiri določene osebe za družinskega pomočnika na
podlagi mnenja invalidskih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.«
6

» Brezposelna oseba uživa denarno socialno pomoč in ji Zavod RS za zaposlovanje ponudi delo, ki ga
odkloni, o tem obvesti center za socialno delo, ki odloči o morebitni izgubi omenjene pravice.«
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izvajanje zakonodaje temveč »tudi za oblikovanje in izvajanje strateških dokumentov
Republike Slovenije in EU« (Vodovnik, 2014, str. 210).

3.2

NAČELO VZAJEMNOSTI IN DRUŽBENE SOLIDARNOSTI

»Temelj teh načel je uveljavljena vrednota pomoči, ki jih prizadenejo nesreče in zaradi
katerih je ogroženo normalno preživljanje njih in družinskih članov. To je glavna vsebina
paradigme o socialni državi.« Za ti dve načeli velja »vsebina družbenega dogovora o
neposredni in posredni dejavnosti preprečevanja in odpravljanja tveganj, ki prizadenejo
ljudi in ogrožajo njihovo preživljanje.«7 (Vodovnik, 2014, str. 210)
Ti dve načeli sta soodvisni. »Po načelu vzajemnosti si skupine prebivalstva organizirano
pomagajo tako, da po vnaprej dogovorjenih kriterijih vlagajo sredstva v sklad, se
zagotavljajo sredstva za preprečevanje in odpravljanje socialnih tveganj« po vnaprej
določenih merilih in pod vnaprej določenimi pogoji. »Osebe, ki vlagajo sredstva v sklade,
po pravilu niso upravičene do prejemanja koristi in črpanja sredstev iz skladov
sorazmerno svojemu prispevku, velja, da načelo vzajemnosti temelji delno tudi na
dogovorjeni medsebojni humani pomoči.« Če ni proste volje zavarovancev, ampak
zavarovanje deluje na temelju zakonske prisile, ne gre za pravo vzajemnost, ampak za
kvazi-vzajemnost; tu je odsoten element proste volje zavarovancev. Za pravo vzajemnost
sta značilni tako prostovoljnost kot način financiranja s prispevki; uveljavljena je pri
prostovoljnih zavarovanjih, kvazi-vzajemnost pa pri obveznih zavarovanjih (Vodovnik,
2014, str. 211).
Humanost je temeljno »izhodišče zasnove načela solidarnosti, za katerega je značilno, da
se ljudje zavežejo vplačevati premoženjske vložke v sklade ali v proračune družbenih
skupnosti«, s privoljenjem, »da se sredstva zagotavljajo tudi osebam, ki iz različnih
razlogov niso mogle prispevati k zagotovitvi sredstev v skladih ali proračunih«. »Po tem
načelu se zagotavljajo tudi posebne pravice, določajo jih zakonski predpisi s področja
socialne varnosti, kot tudi jamstva za zagotavljanje sredstev iz obveznih zavarovanj, ki
bremenijo državni proračun ali proračune lokalnih skupnosti.« (Vodovnik, 2014, str. 211)
»Znotraj posameznih podsistemov socialnih zavarovanj se pogosto srečujemo z različnimi
pravicami, tistimi, ki se zagotovijo na podlagi načela vzajemnosti, in tistimi, ki se
zagotavljajo na podlagi načela solidarnosti. Po zakonski ureditvi, primer – urejanje trga
dela, so denarne pravice zavarovancev zagotovljene v skladu z načelom vzajemnosti.
Pravice, ki pa izvirajo iz dejavnosti zaposlovanja, in pomoč pri iskanju zaposlitve, pa po
načelu solidarnosti.«8 (Vodovnik, 2014, str. 211).

»Pojma vzajemnost in solidarnost se v pravni praksi in v literaturi uporabljata nedosledno. Delno je to
posledica dejstva, da se v drugih znanostih, zlasti v sociologiji, ki se veliko ukvarja s socialno državo, za obe
kategoriji uporablja pojem »solidarnost«. S tega vidika je potrebno solidarnost v širšem pomenu besede
razumeti tako, da vključuje pojem vzajemnosti, solidarnost pa v ožjem pomenu besede pa le kot pomoč
tistim, ki nimajo možnosti, da bi sami poskrbeli za preprečevanje ali odpravljanje uresničitve socialnih
tveganj.«
7

»Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) določa, da ima vsakdo skladno z zakonom dostop oziroma pravico do
svetovanja in pomoči v potrebnem obsegu, da se prepreči in odpravi njegova brezposelnost.«

8
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»Načelo vzajemnosti temelji na vzajemnem zavarovanju, je metoda za zagotavljanje
finančnih sredstev, hkrati pa tudi temelj pravic, ki izhajajo iz načela vzajemnosti.«
Zaradi uveljavljanja zavarovalnega načela je zavarovancem omogočeno komplementarno
izrabljanje denarnih pravic v različnih sistemih socialnih zavarovanj tako, da se uživanje
ene denarne pravice začasno prekine (primer denarno nadomestilo za brezposelnost), ko
nastopijo pogoji za uživanje druge denarne ali nedenarne pravice, pravica lahko začasno
miruje. Drugi primer je, da se pravica, katero bi zavarovanec lahko uveljavljal pri
»delodajalcu ali v podsistemu, v katerem je zavarovan za konkretno tveganje, ne
uveljavlja tam, temveč v podsistemu, v katerem že uživa drugo pravico, tako da ta, druga
pravica, prevzame funkcijo pravice, zagotovljene pri delodajalcu ali v drugem podsistemu«
(Vodovnik, 2014, str. 211−212).
Solidarnost je kategorija, ki je uveljavljena na področju socialnega varstva. Vzajemnost pa
je kategorija, ki prevladuje na področju socialnih zavarovanj.
»Načelo solidarnosti je temelj ureditve javne infrastrukture sistema socialne varnosti,
znotraj katere lahko zavarovanci sami na lastne stroške zahtevajo določene dobrine s
področja socialne varnosti. Tak primer je javna ureditev zdravstvenih služb, kjer so storitve
plačljive in stroški niso kriti v okviru obveznega zavarovanja.« (Vodovnik, 2014, str. 212)
Pravice iz socialne varnosti so v veliki meri odvisne od okoliščin, ki so obstajale v času
nastanka socialnega primera. Za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti je pomembno,
ali je bila oseba v času nastanka invalidnosti vključena v obvezno zavarovanje. Če oseba
ni bila vključena v obvezno zavarovanje in po predpisih kljub temu pridobi določene
pravice na temelju invalidnosti, pridobi pravice na podlagi načela vzajemnosti in ne
solidarnosti, ker te pravice temeljijo na prejšnjem zavarovanju.
Z načelom vzajemnosti in z načelom solidarnosti je neposredno povezano financiranje
socialnih zavarovanj. Način »financiranja podsistemov socialne varnosti je dejavnik načela
enotnosti na področju socialne varnosti«. »Gre za enovit in sistematičen način zbiranja in
razporejanja sredstev za celotno področje socialne varnosti. Načelo vzajemnosti je
uveljavljeno v okviru obveznih zavarovanj. V okviru tega načela je v predpisih o obveznih
dodatnih zavarovanjih okrepljeno zavarovalno načelo. To načelo temelji na povezanosti
oseb v rizično skupnost. Tveganje se razporedi na veliko število oseb.« Zavarovalno
»načelo prevladuje kot temelj« vseh vrst zavarovanj na področju socialne varnosti v okviru
obveznih zavarovanj (Vodovnik, 2014, str. 213−214).
»Načelo vzajemnosti je standardno uveljavljeno v okviru obveznih in socialnih zavarovanj.
V okviru tega načela je v pravilih o obveznih dodatnih zavarovanjih okrepljeno
zavarovalno načelo. Načelo temelji na povezanosti oseb v rizično skupnost. Tveganje se
razporedi na veliko število oseb.« (Vodovnik, 2014, str. 215)
To »načelo prevladuje kot temelj« vseh vrst zavarovanj na področju socialne varnosti.
»Prevladuje v okviru obveznih zavarovanj in je v celoti uveljavljeno v okviru prostovoljnih
zavarovanj, ki jih nadzira in ureja država. Vsebina načela vzajemnosti in načela
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solidarnosti je lahko kriterij za ocenjevanje zakonodajalčevih legitimnih upravičenj za
določanje minimalnega in maksimalnega obsega pravic na področju socialne varnosti.«
(Vodovnik, 2014, str. 215)
Zakonodajalec mora biti pozoren »na ravnotežje med zavarovančevimi prispevki in
njegovimi pravicami«. Tako pri osebah ne sme priti do ogrožanja človekovega zdravja ali
celo življenja9 (Vodovnik, 2014, str. 216).

3.3

NAČELO UNIVERZALNOSTI

»Načelo univerzalnosti temelji na ideji sodobne, humane države, ki se zavzema za
blaginjo prebivalstva.« To načelo »nakazuje smernice za oblikovanje politike oziroma
razvoj določenega področja,« da se zagotovi socialna varnost vsakomur (Vodovnik, 2014,
str. 216).
Univerzalnost na področju socialne varnosti je opredeljena »zlasti s treh vidikov:
▪ z vidika populacije imetnikov socialnih pravic,
▪ z vidika razsežnosti (obsega) socialnih pravic in
▪ z vidika dolžnosti države, da razvija vedno bolj učinkovit sistem socialne varnosti«10
(Vodovnik, 2014, str. 217).
Načelo univerzalnosti je programsko načelo, usmerjeno v širitev kroga ljudi, ki »uživajo
dobrino socialne varnosti, in v postopno širitev socialnih pravic«. »Pri obravnavanju kroga
oseb oziroma procesa širitve kroga oseb, ki so naslovniki imetniki socialnih pravic, je
mogoče ugotoviti, da zakonski predpisi, ki obravnavajo krog oseb, varovanih v
posameznih podsistemih socialne varnosti, po pravilu določno navajajo skupine oseb,
katerim pripadajo pravice.« (Vodovnik, 2014, str. 217) Zakon opredeljuje krog oseb
splošno ali pa konkretno.
ZUTD opredeljuje brezposelno osebo, kot osebo, ki je »iskalec zaposlitve, ki je zmožen za
delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno
»Z denarno socialno pomoč se upravičencu za čas bivanja v RS zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Šteje se, da je preživetje iz prejšnjega odstavka
omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po plačilu davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost, v višini minimalnega dohodka, določenega po zakonu (ZSvarPre).«
9

10

»Občasni gospodarski zastoji pravno ne upravičujejo poskusov demontaže doseženega socialnega stanja v
sodobni družbi. Takšni poskusi so tudi z vidika mednarodnega prava nesprejemljivi. Že določila Konvencije
MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (1952) določajo, da je treba uravnotežiti financiranje
sistemov socialne varnosti in da pri tem prispevki zavarovancev ne smejo pretirano obremeniti delavčeve
plače (71. člen): The cost of the benefits provided in compliance with this Convention and the cost of the
administration of such benefits shall be born collecively by way of insurance contributions or taxation or both in
a manner which avoids hardship to persons of small means and takes into account the economic situation of
the Member and of the classes of persons protected. The total of the insurance contibutions borne by the
employees protected shall not exceed 50 per cent of the total of the financial resources allocated to the
protection of employees and their wives and childre… The Member state shall accept general responsibility for
the due provision of the benefits provided in compliance with this Convention, and shall take all measzres
required for this purpose …«
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oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve
posredovanja zaposlitev, ter:
▪ ni v delovnem razmerju;
▪ ni samozaposlen;
▪ ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter
zavodu;
▪ ni kmet;
▪ ni upokojenec;
▪ nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega
od 26 let« (ZUTD, 8. člen).
Brezposelna oseba je tudi tuja oseba z državljanstvom v državi, ki ni članica EU, EGP ali
Švicarske konfederacije ter ima prosti pretok dela, ima veljavno dovoljenje za prebivanje
in delo glede na izdano soglasje za zaposlitev ali samozaposlitev.
Brezposelna oseba je tudi opredeljena oseba, ki se izobražuje ob delu na podlagi
vključenosti v zavarovanje za brezposelnost, v kolikor je prijavljena na zavodu za
zaposlovanje zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja in z namenom, da se aktivno
udeležuje pri iskanju druge zaposlitve zaradi izobraževanja. Brezposelna oseba je oseba,
ki je vključena v izobraževanje med ali po končanem prenehanju denarnega nadomestila
v primeru brezposelnosti, če išče aktivno zaposlitev.
S »časom se krog zavarovancev širi«. »Na področju urejanja trga dela je prišlo do
dopolnitve kroga zavarovancev s priznanjem položaja brezposelne osebe in priznanja
upravičenosti do pravic na temelju brezposelnosti tudi družinskemu pomočniku, ki
preneha opravljati svoje naloge.« (Vodovnik, 2014, str. 218)
V posameznih podsistemih socialne varnosti obstajajo pravni pojmi, ki se uporabljajo »tudi
na drugih pravnih področjih zunaj sistema socialne varnosti«. Tako »lahko pravila, ki
urejajo določeno področje socialne varnosti, za potrebe znotraj sistema socialne varnosti
posebej definirajo takšne pojme« (Vodovnik, 2014, str. 218).
Primer takega »zakonodajnega pristopa je opredelitev družine in družinskih članov v
določilih 26. člena ZSV. Pri opredeljevanju družinskih članov se »po tem zakonu šteje tudi
odrasla oseba, ki jo je« dolžan preživljati kateri od članov družine, če nima premoženja in
dohodkov v višini minimalnega dohodka (Vodovnik, 2014, str. 218).
»Na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja je zaradi varstva
človeškega zdravja in življenja krog upravičencev do uživanja nekaterih temeljnih pravic
največji. Življenje in zdravje človeka sta najbolj varovani dobrini.« (Vodovnik, 2014, str.
218−219). 2. člen ZZVZZ določa, »da ima vsakdo pravico do najvišje možne stopnje
zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje«.
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»Načelo univerzalnosti usmerja zakonodajalca, da skrbi za družbenemu razvoju primerno
krepitev načela socialne države,« da se širijo pravice z njihovim nadomeščanjem z novimi
pravicami in z dodajanjem novih pravic. To je zelo pomembno v času ekonomske krize −
ukrepi lahko preprečijo ali omilijo socialno stisko ljudi. V Sloveniji je bil s tega vidika
»sprejet ukrep zagotavljanja subvencij za samozaposlitev,« namenjen brezposelnim
osebam, nato uvedena ukrepa »delitev delovnega mesta« in »nadomeščanje« začasno
odsotnih delavcev z brezposelnimi osebami (Vodovnik, 2014, str. 218−219).
Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja zakon opredeljuje, katere osebe
so lahko glede na zakon obvezno zavarovane. Nekatere vrste zavarovancev zakon še
podrobneje opredeljuje.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1-UPB4) opredeljuje osebe, ki
so lahko po zakonu obvezno zavarovane. »Obvezno se zavarujejo osebe, ki kot svoj edini
ali glavni poklic v Republiki Sloveniji:
▪ kot samostojni podjetnik posameznik po zakonu o gospodarskih družbah opravljajo
pridobitno dejavnost, vključno s fizičnimi osebami, ki se štejejo za obrtnike ali zasebne
trgovce v skladu z zakonodajo, ki je veljala pred uveljavitvijo zakona o gospodarskih
družbah;
▪ z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost
ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih
dejavnosti, če je tak register predpisan;
▪ opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno,
klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo
zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z
zakonom;
▪ opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo;
▪ opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
▪ samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost.« (ZPIZ-1-UPB4, 15. člen).
Pogoj »za vključitev v obvezno zavarovanje ni vedno le poklicna dejavnost«, lahko gre za
menedžersko funkcijo, določeno z zakonom (Vodovnik, 2014, str. 220).
»Krog zavarovancev za obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je
drugačen od kroga zavarovancev iz obveznega zavarovanja, saj ima obvezno dodatno
zavarovanje namen varovanja posebej obremenjenih zaposlenih oseb.« To so
zavarovanci, ki opravljajo posebna težka in zdravju škodljiva dela. V posamezne
podsisteme obveznih zavarovanj so lahko osebe vključene tudi prostovoljno. Plačujejo
ustrezen prispevek; gre za »osebe, ki so na neplačanem dopustu ali osebe,« pri katerih je
prišlo do suspenza pogodbe o zaposlitvi (Vodovnik, 2014, str. 220).
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»Pri ugotavljanju, ali konkretne zakonske spremembe upoštevajo načelo univerzalnosti
tako, da ohranjajo ustrezno raven varstva oziroma varnosti, je treba upoštevati, da ni
mogoče šteti za zmanjšanje obsega varstva tistih izboljšav zakonodaje, ki prispevajo k
bolj učinkovitemu doseganju ciljev zakonske ureditve in vrednot, uveljavljenih na področju
socialne varnosti.«11 (Vodovnik, 2014, str. 222)

3.4

NAČELO DEMOKRATIČNOSTI

»Načelo demokratičnosti je mogoče opredeliti kot temelj vseh vrst razmerij med ljudmi v
sodobni družbi.« Ustava na podlagi 1. člena opredeljuje, da »Slovenija je demokratična
republika«. »Ta temelj je potrjen z mednarodnimi pravnimi akti, h katerim je pristopila
Slovenija (akti Organizacije združenih narodov, Mednarodne organizacije dela, Sveta
Evrope in Evropske unije)«. Po Ustavi je za socialna razmerja »odgovorna država, se v
pravno urejanje in organiziranje sistema socialne varnosti vključujejo tudi zasebne
organizacije, institucije civilne družbe ter državljani sami« (Vodovnik, 2014, str. 222).
Demokratičnost je opredeljena »kot možnost vseh udeležencev v določenih družbenih
razmerjih, da prosto oblikujejo svojo voljo in vplivajo na sprejemanje odločitev«. Država je
dolžna skrbeti za pravno urejanje in upravljanje sistema socialne varnosti, zato je načelo
demokratičnosti usmerjeno tako, da morajo biti udeleženi pri pravnem urejanju in
upravljanju zavarovanci in upravičenci do socialnih pravic. »Procesi odločanja o urejanju,
organiziranju in izvajanju pravil na področju socialne varnosti so pomembna vsebina
socialnega dialoga med socialnimi partnerji na različnih ravneh.« »Vprašanja s področja
socialne varnosti so pogosto predmet kolektivnih pogajanj in dogovorov med sveti
delavcev,« upravo ipd.12 (Vodovnik, 2014, str. 223)
Zelo odločilno vlogo pri izražanju o stališčih glede načrtovanja in izvajanja predpisov in
politik imajo strokovni predstavniki, ki so vključeni v strokovni svet z namenom strokovne
podpore upravi in vladi na področju sociale.13

11

»Ne gre za zmanjšanje pravic, ki bi nujno zahtevalo širitev varnosti na drugi strani, če zakonodaja s svojimi
novimi pravili zagotavlja večjo transparentnost sistema socialne varnosti in preprečevanje zlorabe oziroma
uživanje pravice v nasprotju z njenim namenom. S tega vidika ni mogoče obravnavati kot oženje pravic
izboljšane in na videz strožje opredelitve pogojev za uživanje denarne socialne pomoči. Zakon v zvezi s to
pravico navaja, da do nje ni upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov na katere ni
mogla vplivati oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti,
ki bi lahko oziroma lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega položaja
zanjo ali njene družinske člane (28. člen ZSVarPre). Človekove pravice so neodtujljive in so prirojene
vsakomur. Te pravice so med seboj povezane, soodvisne in nedeljive. Načelo univerzalnosti je prvič poudarila
Splošna deklaracija o človekovih pravicah in je temelj mednarodnega prava človekovih pravic.«
12
»Predstavniki različnih interesov vključno s socialnimi partnerji usklajujejo svoje interese med drugim tudi v
svetih javnih zavodov, ki skrbijo za dejavnosti na področju socialne varnosti. Tako je na primer svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje sestavljen iz predstavnikov države, sindikatov, delodajalcev,
upokojencev in invalidov (multipartitni socialni dialog).«

»Strokovni svet ima nalogo, da spremlja politiko, ki se oblikuje na področju socialnega varstva. Pri tem daje
pobude in mnenja k razvojnim usmeritvam na tem področju. Med drugim sodeluje tudi pri pripravi normativov
in standardov. Storitev in podobno. Člane strokovnega sveta imenuje minister, pristojen za socialno varstvo, iz
vrst priznanih strokovnjakov s področja socialne politike na predlog socialne zbornice (8. člen ZSV).«
13
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3.5 NAČELO KOMPLEMENTARNOSTI JAVNEGA IN ZASEBNEGA NA
PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
Pri načelu »komplementarnosti« velja nadomestilo, kjer je že uveljavljeno načelo
privatizacije. Označeno »je kot izhodišče legitimne razmejitve med javno in zasebno sfero
na področju socialne varnosti ter dopolnjevanja obeh sfer v enotnem sistemu socialne
varnosti«. Čas globalizacije in gospodarska nestabilnost v prvem desetletju 21. stoletja sta
prinesli »procese privatizacije na področju socialne varnosti«. Do sprejema teh ukrepov je
prišlo »zaradi vedno večjih in težko obvladljivih bremen držav s stroški socialne varnosti«.
Za socialno varnost naj bi več prispevali tisti, ki uporabljajo več socialnih storitev. Vsem
ljudem je potrebno omogočiti dostop do socialnih storitev ne glede na standarde
(Vodovnik, 2014, str. 223−224).
Kljub privatizaciji je potrebno »na področju socialne varnosti javni in zasebni del socialnih
dejavnosti obravnavati enotno, ker je le tako možno zagotoviti in nadzirati opravljanje
socialnih dejavnosti« in enako obravnavati ljudi, katerim socialne pravice pripadajo.
»Storitve na področju socialne varnosti lahko opravljajo pravne in fizične osebe javnega in
tudi zasebnega prava, če izpolnjujejo pogoje. Večino storitev opravljajo izvajalci kot javne
službe.« Tako »se za posamezno področje izvajanja storitev oblikujejo mreže izvajalcev, v
katere so vključeni javni izvajalci« ter zasebniki. Zasebniki delujejo na podlagi koncesije,
ki jo podeljuje odgovorno ministrstvo glede na zbrano dokumentacijo. Za storitve,
opravljene zunaj mreže, izvajalci ne potrebujejo koncesije,14 le dovoljenje ministrstva.
Zasebniki socialnih dejavnosti objavijo na podlagi javnega razpisa ponudbo glede možnih
storitev (Vodovnik, 2014, str. 224−225).

3.6

NAČELO PRAVNOSTI

»Načelo pravnosti sporoča, da morajo biti vsi bistveni elementi sistema socialne varnosti
urejeni predvsem s pravnimi normami.15 Te so najpogosteje prisilne (kogentne).« Zelo
pomembni »elementi sistema socialne varnosti so organiziranje, financiranje in upravljanje
podsistemov socialne varnosti ter nadzor nad izvajanjem predpisov s področja socialne
varnosti«. Posamezni elementi so lahko urejen s pravnimi posli16 (Vodovnik, 2014, str.
225).

14

»Koncesionarji so lahko domače ali tuje pravne osebe (85. člen ZUTD). Koncesije podeljujejo pristojna
ministrstva po pridobitvi podatkov in morebitnih mnenj in subjektov, ki določajo koncesije 15 (primer poklicna
zbornica). Podrobnejša pravila o podeljevanju koncesij določajo področni zakoni in podzakonski predpisi.«
15
»Pravnost je pravni pojem, ki je v sodobni pravni teoriji nadomestil manj natančen pojem zakonitost. Bolj
natančno namreč pojasnjuje ločnico med urejanjem razmerij s pravnimi akti in pravnimi normami od
pogodbenih in drugih prvin družbenih razmerij.«

»Na primer pogodbeno urejanje razmerij, ki se oblikujejo v zvezi s poklicno rehabilitacijo invalidov, pogodba
o zaposlitvi pri vključitvi brezposelne osebe v izvajanje javnih del, pogodbeno urejanje vključevanja oseb v
dodatna zavarovanja ipd. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena zaradi opravljanja javnih del, se po določilih prvega
odstavka 51. člena ZUTD sklene ob upoštevanju posebnosti glede višine plačila za delo, trajanja letnega
dopusta in razlogov za njeno prenehanje, ki so določeni v tem zakonu. To določilo s pravno-sistemskega
vidika opozarja, da je pri uveljavljanju socialno pravnega instituta javnih del prosta volja strank pogodbe
omejena s prisilnimi zakonski pravili.«
16
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»Pri izvajanju predpisov o uresničevanju pravic s področja socialne varnosti je značilno,
da pristojni organ najprej dokončno odloči o pravici, nato pa se s pogodbo uredi način
njene uveljavitve v praksi.«17 (Vodovnik, 2014, str. 225)
»Sistem socialne varnosti urejajo različne kategorije pravnih aktov.« Heteronomni pravni
akti so »mednarodne pogodbe, ustava, zakonski in podzakonski predpisi, ki vsebujejo
pravne norme materialnega ali formalnega prava«.18 Avtonomni pravni akti so predvsem
notranji akti pravnih oseb, »ki izvajajo dejavnosti na področju sociale, ter kolektivni
sporazumi, ki so rezultat socialnega dialoga.« (Vodovnik, 2014, str. 226)
Če gre za kršitev pravnih norm na področju socialne varnosti, je zakonska ureditev tisto
pravo, ki določa »vrste postopkov in različne vrste sankcij«. V kolikor pride do zlorab pri
pravicah socialnega sistema, zakonodaja dopušča možna pravna sredstva najprej na
pristojnem prvostopenjskem organu, nato drugostopenjskem organu ter sodišču
(Vodovnik, 2014, str. 226).
»Zakonodaja s področja socialne varnosti vsebuje tudi pravila o dolžnostih državnih
organov pri sprotnem zagotavljanju planiranja in izvajanja planov oziroma programov
socialne varnosti v državi. Kršitve teh obveznosti državnih organov niso pravno
sankcionirane.« (Vodovnik, 2014, str. 227)
Na socialnem področju je za učinkovito doseganje namena in ciljev pravne ureditve zelo
občutljivo vprašanje spreminjanje predpisov, saj spremembe vplivajo na upravičence.
Veljavno »splošno pravilo o upoštevanju ustavne prepovedi retroaktivne veljavnosti
predpisov posega že v pridobljene pravice«. Dovoljeno je »tudi načelo, da lahko
zakonodajalec za naprej z zakonskimi predpisi vedno spreminja pravno ureditev sistema
socialne varnosti ob doslednem upoštevanju družbenih razmer« (Vodovnik, 2014, str.
227).
Največji problem na področju socialne varnosti »je, kako ob spreminjanju razmer in
zakonodaje urediti položaj prihodnjih upravičencev, ki so vstopili v zavarovalna razmerja,
ko so veljali za uveljavitev pravic določeni pogoji, pravice pa bi lahko uveljavljali kasneje,
ko bi bili vsi pogoj izpolnjeni« za uveljavljanje pravic, ampak pride do sprememb
predpisov, ki spremenijo pogoje. Tako so pravice šele v nastajanju (pričakovane pravice).
Ni problem, kadar »so pogoji za pridobitev pričakovanih pravic po novih predpisih
ugodnejši, nastaja pa, če so pogoji zaostreni,« na primer zviša se starostna meja za
upokojitev (Vodovnik, 2014, str. 227).
»Oblika oziroma način poklicne rehabilitacije, roki za nastop in trajanje poklicne rehabilitacije, natančnejši
pogoji za usposabljanje zavarovanca za delo, pogoji ter roki za sklenitev pogodbe o zaposlitvi po končani
rehabilitaciji se določijo pogoji v pogodbi, ki jo sklenejo zavod, delodajalec ali zavod za zaposlovanje in
zavarovanec. Pogodba se sklene, ko postane odločba o priznanju pravice do poklicne rehabilitacije
dokončna.«
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»V zvezi s tem velja osrednje pravilo, da kadar javni zavodi pri izvrševanju javnih pooblastil odločajo o
pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, postopajo po zakonu o splošnem upravnem
postopku, če niso posamezna vprašanja postopka z zakonom urejena drugače. Drugačno urejanje je urejanje
s posebnimi procesnimi pravili, postopek pa v tem primeru dobi značaj posebnega upravnega postopka.«
18

22

Pri denarnih pravicah »velja, da je poseg v pričakovane pravice mogoč in legitimen le, če«
se zavarovane osebe strinjajo. Pri spreminjanju zakonodaje obstajajo predhodna obdobja,
da se »manj ugodni pogoji uveljavljajo postopoma«. Tako se ne odpravijo problemi in ne
odpravijo neustrezni predpisi, zato prihaja do ogrožanja pridobljenih pravic in načela
univerzalnosti19 (Vodovnik, 2014, str. 227).

3.7 NAČELO NEZASTARLJIVOSTI, NEODTUJLJIVOSTI IN SPOŠTOVANJA
PRIDOBLJENIH PRAVIC IZ OBVEZNIH ZAVAROVANJ IN SOCIALNEGA
VARSTVA
Pravni sistem obsega množico pravnih aktov in pravnih norm, v katerih vsaka pravica
uživa določen obseg pravnega varstva. Za »varstvo nekaterih pravic obstaja širši nabor
pravnih sredstev in ukrepov kot za varstvo drugih, obseg in način zagotavljanja varstva
pravic sta odvisna od narave in namena pravice« (Vodovnik, 2014, str. 228).
»Pravice s področja socialne varnosti so po pravni naravi človekove pravice, osebne
pravice. Gre za pravice, ki se priznavajo osebam na podlagi obveznih zavarovanj in
socialnega varstva. Za te pravice velja okrepljeno pravno varstvo v primerjavi s
premoženjskimi pravicami. Kot druge pravice so tudi te pravice trajne in ne zastarajo.
Zastarajo pa lahko dospele terjatve, ki izvirajo iz pravic. « (Vodovnik, 2014, str. 228)
»Socialne pravice so neodtujljive, kar pomeni, da niso v pravnem prometu.« »Ni jih
mogoče pridobiti, spremeniti ali odtujiti s pravnimi posli, vendar pa so lahko v pravnem
prometu posamične terjatve,« ki jih pridobijo osebe v procesu uveljavljanja socialnih
pravic. Pravic ni mogoče dedovati. Pridobljene pravice osebam pravic ni mogoče vzeti in
jih zmanjšati. Poudarek tega načela je zapisan v zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, kjer se upravičencem teh »pravic, ki so uveljavili pravice po prej veljavnih
predpisih, od uveljavitve nove zakonske ureditve naprej zagotavljajo te pravice najmanj v
obsegu, v kakršnem so jih pridobili« (Vodovnik, 2014, str. 228).
V zakonodajnem postopku je možno, da pride do zakonskega krčenja »pravic iz socialne
varnosti, če gre urejanje bodočih, še ne vzpostavljenih razmerij, vzrok oženja ali
opuščanja pravic pa je odpravljanje napak, storjenih pri pravnem urejanju pravic v
preteklosti« (Vodovnik, 2014, str. 228).

3.8 NAČELO ZVEZNOSTI POSTOPKA UVELJAVLJANJA IN VARSTVA
SOCIALNIH PRAVIC
Socialni varnosti se posveča veliko pozornosti. »Država je glavni organizator in regulator
sistema socialne varnosti, socialne pravice« veljajo za pomembne človekove pravice.

»Za področje socialne varnosti ob upoštevanju načela univerzalnosti ter narave socialnih pravic, ki so
človekove pravice, ni sprejemljivo načelo zasebnega prava o predhodnih (med-časovnih) določbah
zakonodaje zasebnega prava, po katerih pričakovane pravice načelom niso varovane, tako da načeloma velja
pravilo, da v primeru spremenjene zakonodaje v času pridobivanja oziroma uresničevanja pogojev za
uveljavitev pravice veljajo zakonski pogoji, ki jih določa zakonodaja v času, ko se pogoji izpolnijo.«
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Socialne pravice se uveljavljajo »v upravni sferi in v upravnih postopkih, pravno varstvo pa
je zagotovljeno v zunaj-sodnih in sodnih postopkih« (Vodovnik, 2014, str. 230).
Socialne pravice v javni sferi so zagotovljene v sistemu oseb javnega prava.
Procesnopravni predpisi zagotavljajo upravičencem različne možne pravne poti za
uveljavljanje pravic. Procesnopravna pravila »urejajo postopek odločanja o pravicah
upravičencev v postopku uveljavljanja oziroma zagotavljanja socialnih pravic«. Zoper
odločitve organa prve stopnje odločajo v postopku uveljavljanja pravic pristojni organi
druge stopnje s konkretnega upravnega področja. Možno je vlagati pravna sredstva tudi
pred sodišči.
»Postopek uveljavljanja oziroma zagotavljanja pravic poteka pred organi oseb javnega
prava v upravnih postopkih:
primarno po posebnem upravnem postopku, za katerega so značilna posebna
postopkovna pravila, določena v področnih zakonih, in
subsidiarno po pravilih o splošnem upravnem postopku, ki je urejen v osrednjem
procesnem predpisu upravnega prava, to je v Zakonu o splošnem upravnem postopku.«
(Vodovnik, 2014, str. 230)
»Nosilci sistema socialne varnosti v okviru obveznih socialnih zavarovanj in socialnega
varstva odločajo kot nosilci javnega pooblastila. Na njihovo odločanje morajo biti
zagotovljena pravna sredstva.« (Vodovnik, 2014, str, 231). Na podlagi 25. člena ustave, ki
določa, da je vsakomur »zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva
proti odločbam sodišč in drugih državnih organov,« so možnosti za pridobitev pravic (25.
člen, Ustava RS).
»Načelo zveznosti uveljavljanja in pravnega varstva socialnih pravic izhaja iz ustavne
pravice do pravnega sredstva in iz ustavne pravice do sodnega varstva pravic.« Ko
pristojni organ odloči o pravici, imajo osebe pravico do pritožbe, ki ne zadrži izvršitve
odločbe. O pritožbi odloča pristojno ministrstvo (Vodovnik, 2014, str. 232).
»Med postopkom uveljavljanja pravic v sferi institucij socialne varnosti in varstvom v sferi
sodstva obstaja zveznost (kontinuiteta). Po končanem postopku v sfer institucij socialne
varnosti je mogoče sodno varstvo zahtevati le v določenem roku.« Zaradi zveznosti
uveljavljanja in »varstva pravic sodno varstvo ni dopustno, dokler niso izčrpane« vse
možnosti uveljavljanja pravice znotraj upravne sfere v upravnem postopku (Vodovnik,
2014, str. 233).
V primeru, da se oseba ne strinja »z odločitvijo pristojnega organa druge stopnje,« lahko v
določenem roku uveljavi sodno varstvo. Delovna in socialna sodišča so pristojna za
razsojanje socialnih sporov.
Socialni spor je definiran »kot spor o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih,
pravnih in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti iz sistema socialne
varnosti« (ZDSS-1, 57. člen).
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»Delovna in socialna sodišča, ki sodijo v socialnih sporih« nadzirajo zakonitosti odločitev
organov nosilcev socialne varnosti. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih določa »stvarno
pristojnost socialnega sodišča v socialnih sporih« za različna področja socialnega
zavarovanja in socialnega varstva (ZDSS-1, 7. člen).
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) »zagotavlja, da države spoštujejo pravne
norme aktov Sveta Evrope.« To sodišče obravnava pritožbe posameznikov in meddržavne
pritožbe. Vsak državljan držav članic ima pravico podati pritožbo na sodišča (Vodovnik,
201, str. 234).
»Glavna naloga Sodišča Evropske unije je, da zagotavlja izvajanje ter enak način uporabe
in razlage evropskih pravnih aktov v državah članicah. Pristojno je za reševanje sporov
med državami članicami EU, institucijami EU in drugimi subjekti, ki lahko pred sodiščem
vložijo pritožbo le v omejenem številu.« (Vodovnik, 2014, str. 235)
»Osebe, ki menijo, da so oškodovane zato, ker njihova država ni uveljavila ali ne izvaja
pravil aktov EU, so upravičene zahtevati sodno varstvo v svoji državi, in ne pred sodiščem
EU.« (Vodovnik, 2014, str. 236)
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4 PRAVNI VIRI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
4.1

SPLOŠNO

Socialna varnost je stanje, kjer je v družbi poskrbljeno, da so ljudem v stiskah nudene
različne možne storitve in pomoči. Zato imamo zakonodajo – zakone, predpise, ukrepe, s
katerimi lahko preprečujemo stiske ljudi in odpravljamo posledice, če se socialna tveganja
uresničijo. Posledica socialnega tveganja je položaj, ko oseba nima več lastnih dohodkov
in ne more več skrbeti niti zase niti za družinske člane.
»Pravni viri so različni pravni akti, s katerimi so urejene pravice in obveznosti različnih
udeležencev družbenih razmerij. Mogoče jih je klasificirati na različne načine.« Po
hierarhični razporeditvi »so na vrhu piramide temeljni in abstraktni pravni akti, na dnu pa
konkretni: na vrhu strukture so ustava, akti oziroma pogodbe mednarodnega prava, na
nižji ravni so zakonski in podzakonski predpisi, vzporedno z njimi pa enostranski ali
dvostranski viri avtonomnega prava« (Vodovnik, 2014, str. 195).
Zelo pomembni so še ostali »pravni dokumenti, ki omogočajo ustrezno razlago pravnih
norm. Primer takšnih dokumentov so sodbe domačih in tujih sodišč«. Te veljajo za
delovanje pravnega sistema (Vodovnik, 2014, str. 196).
Pravni viri sistema socialne varnosti so razdeljeni na dve skupini:
mednarodni viri:

a.)

▪ univerzalni akti – »so deklaracije in pakti Organizacije združenih narodov, konvencije,
priporočila Mednarodne organizacije dela in konvencije drugih mednarodnih asociacij«,
▪ »večstranske ali multilateralne pogodbe in dvostranske ali bilateralne meddržavne
pogodbe o socialni varnosti«;
interni viri:

b.)

▪ viri »heteronomnega, državnega prava (ustavni predpisi, zakoni, podzakonski akti,
izvršilni predpisi)«,
▪ »viri avtonomnega prava (splošni akti nosilcev socialne varnosti nasploh in
socialnega zavarovanja ter kolektivne pogodbe na različnih ravneh)« (Kalčič, 1996, str.
24).

4.2

MEDNARODNI PRAVNI VIRI

»Mednarodni pravni viri socialne varnosti so mednarodni akti Organizacije združenih
narodov, Mednarodne organizacije dela, Svetovne zdravstvene organizacije, akti Sveta
Evrope, dvostranske pogodbe o socialni varnosti, ki jih je sklenila Slovenija.« (Bubnov
Škoberne in Strban, 2010, str. 122)
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»Najpomembnejši pravni akti za zagotovitev socialnih pravic so bili sprejeti v Organizaciji
združenih narodov, v Mednarodnih organizacijah dela in v Svetovni zdravstveni
organizaciji, v okviru Sveta Evrope in v okviru Evropske skupnosti.« (Bubnov Škoberne in
Strban, 2010, str. 122)
To so:
▪ univerzalni akti, sprejeti v »okviru OZN in njenih specializiranih organizacijah in odprti
za ratifikacijo za vse države članice OZN«,
▪ regionalni akti, sprejeti »v okviru regionalnih organizacij, Sveta Evrope in Evropske
skupnosti«,
▪ multilateralni (večstranski) akti, ki jih »sprejme več držav ali pa so odprti za
ratifikacijo določeni skupini držav«,
▪ bilateralni akti (dvostranski) akti, ki jih »skleneta dve« državi (Bubnov Škoberne
Strban, 2010, str. 122).
Cilj teh pravnih virov za socialno varnost je predvsem zagotoviti osnovne človekove
pravice, s katerimi ima vsak posameznik možnost, da pridobi denarne transferje za
ureditev ekonomskega položaja, in omogočijo tudi ostale pravice (pravice invalidov, otrok,
politične pravice, preprečiti diskriminacijo ipd.) ne glede na državo članico.
Slovenija je zavezana k mednarodnim aktom, »ki jih je ratificirala nekdanja Jugoslavija, na
temelju Akta o notifikaciji nasledstva in mednarodne pogodbe.« (Bubnov Škoberne
Strban, 2010, str. 122−123).
4.2.1 AKTI ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV
Organizacija združenih narodov (OZN) velja za najpomembnejšo organizacijo. Nastala je
leta 1945 ter se zavzema za človekove pravice in svoboščine, za vzpostavitev miru,
zagotavljanje varnosti, razvijanje prijateljstva med državami ter stremi k družbenemu
napredku in k boljšemu življenjskemu standardu. Njen cilj je strmenje k pravičnemu
gospodarskemu in družbenemu razvoju. Temelji na človekovih pravicah, da se vsakemu,
ki zaide v stisko zaradi različnih razlogov (vojna, naravne nesreče, gospodarske krize),
nudi humanitarna pomoč. Vse pravice povezuje pravo, in sicer na podlagi različnih
pogodb, uporabe mednarodnega prava, načel in ostalih pomembnih virov.
4.2.1.1 Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Ta deklaracija izhaja iz leta 1948 in je dokument, ki predstavlja človekove pravice. 22.
člen20 določa, da ima vsak »pravico do socialne varnosti in pravico do ekonomskih,

20

»Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do uživanja, s pomočjo prizadevanja
svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravic, nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti.«
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socialnih in kulturnih pravic za človekovo dostojanstvo in svoboden razvoj«. 25. člen21 pa
opredeljuje, da ima vsak posameznik »pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja
njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo«.
4.2.1.2 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah je bil sprejet leta 1966 z namenom,
da »nalaga Ustanovna listina Združenih narodov državam obveznost pospeševati splošno
in dejansko spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (4. točka preambule).
Za socialni sistem je potrebno izpostaviti 1. člen omenjenega akta, ki določa: »vsi narodi
imajo pravico do samoodločbe. S to pravico si svobodno določajo svoj politični status in
svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj.«
4.2.1.3 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je bil sprejet leta 1966.
»Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov.« Pomembni so 9. člen, ki
opredeljuje, »da države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do socialne
varnosti, vštevši tudi socialno zavarovanje«, 10. člen, ki določa posebno varstvo družine
in mladine, ter 11. člen, ki pravi, da ima vsak pravico do primernega življenjskega
standarda.
4.2.1.4 Konvencija o otrokovih pravicah
Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta leta 1989. 26. člen določa: »Države
pogodbenice priznavajo vsakemu otroku pravico do socialnega varstva, vključno socialno
zavarovanje, in bodo v skladu s svojo notranjo zakonodajo sprejele potrebne ukrepe za
dosego popolne uresničitve te pravice. Ta akt je sprejela in ratificirala Jugoslavija.«
Konvencijo o otrokovih pravicah je Slovenija z aktom notifikacije uveljavila julija 1992.
Posebno zaščito otrok in zaščito pravic otrok je Slovenija vključila v svojo ustavo 23. 12.
1991.
4.2.2 AKTI MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA
Mednarodna organizacija dela (MOD) je bila ustanovljena leta 1919 in je najstarejša
organizacija ZN. Njena glavna naloga je usmerjena v delovanje na področju izboljšanja
socialne pravičnosti in statusa delavcev po svetu. Organi organizacije so sestavljeni
tripartitno iz predstavnikov delojemalcev, delodajalcev in države (Bubnov, Škoberne,
Strban, 2010, str. 124).

21
»Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družin zdravje in blaginjo,
vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do
varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge nezmožnosti
pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje. Materinstvo in otroštvo sta
upravičena do posebne skrbi in pomoči. Vsi otroci, bodisi da so rojeni kot zakonski ali zunaj zakonske
skupnosti, uživajo enako socialno varstvo.«
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4.2.2.1 Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti
Konvencija MOD št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti je bila sprejeta leta 1952.
Slovenija je Konvencijo ratificirala leta 1992 z Aktom o notifikaciji. Predstavlja eno izmed
najpomembnejših konvencij in določa pravice do denarnih dajatev, ki se aktivnim osebam
dodelijo v primeru izpada dohodka zaradi nezmožnosti za delo, brezposelnosti, bolezni,
starosti, invalidnosti, materinstva ali smrti družinskega člana, ter pravico do družinskih
dajatev in pravico do zdravstvenih storitev. Konvencija opredeljuje način uresničevana
splošne pravice do socialne varnosti (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 125).
S konvencijo so se razvijale pravice s področja socialne varnosti v evropskih državah in v
Jugoslaviji, ki je ratificirala konvencijo za vse socialne primere razen za primer invalidnosti
in za družinske dajatve.
Pri denarnih dajatvah v socialnih primerih in zdravstvenih storitvah so v Konvenciji
opredeljeni:
definicija konkretnega primera,
minimalni odstotek zavarovanih upravičencev,
minimalni obseg denarnih dajatev,
minimalno trajanje upravičenosti do pravice ter
pogoji za upravičenost (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 126).
Konvencija št. 102 je zelo pomemben mednarodni dokument, ki obsega minimalne
standarde v sistemih socialne varnosti. Njena vsebina je v ospredju zlasti v času
gospodarske krize zaradi vprašanja glede zmanjševanja obsega pravic »denarne pomoči
za posameznike in družine, ki so materialno ogroženi« (Novak, in drugi, 2006, str.
381−387).
4.2.2.2 Konvencija MOD št. 103 o varstvu materinstva
Konvencija MOD št. 103 je bila sprejeta leta 1969, nasledila je »Konvencijo št. 3 o
zaposlovanju žena pred in po porodu, ki je bila sprejeta 1919.« Njen namen »je
zagotavljanje porodniškega dopusta v trajanju najmanj 12 tednov, pri čemer se mora del
dopusta izkoristiti po porodu in ne sme biti krajši od šestih tednov« (Novak, in drugi, 2006,
str. 414).
4.2.2.3 Konvencija MOD št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni
Konvencija št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni je bila sprejeta leta
1967 in njen namen je bil, da se zagotovi »varstvo delavcev v primeru poškodb pri delu ali
poklicne bolezni«. Konvencija št. 12 o odškodnini za nesreče pri delu v kmetijstvu iz leta
1921, Konvencija št. 17 o odškodnini za nesreče pri delu iz leta 1925 in Konvencija št. 42
o odškodninah za poklicne bolezni iz leta 1934, so bile revidirane (Pravni red RS).
29

4.2.2.4 Konvencija MOD št. 128 o invalidskih, starostnih in družinskih dajatvah
Konvencija MOD št. 128 o invalidskih, starostnih in družinskih dajatvah, sprejeta leta
1967, obsega ugodnejše pogoje za pokojnino. Ta konvencija je revizija starejših konvencij.
Konvencija št. 35 »o starostnem zavarovanju za industrijo leta 1933«, Konvencija št. 36
»o starostnem zavarovanju za kmetijstvo leta 1933«, Konvencija št. 37 »o invalidskem
zavarovanju za industrijo leta 1933« in Konvencija št. 38 »o invalidskem zavarovanju za
kmetijstvo leta 1933«, Konvencija »št. 39 za preživele družinske člane v industrijski
dejavnosti leta 1933« in Konvencija »št. 40 za družinska zavarovanja v kmetijstvu leta
1933, so bile s sprejetjem Konvencije št. 128 opuščene«. »Dajatve za preživele družinske
člane so namenjene samo vdovi in otrokom, ki so izgubili sredstva« za preživljanje zaradi
smrti osebe (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 129).
4.2.2.5 Konvencija MOD št. 130 o zdravstvenem varstvu in nadomestilih med
boleznijo
»Konvencija MOD št. 130 o zdravstvenem varstvu in nadomestilih med boleznijo, sprejeta
leta 1969, je revidirala Konvencijo zdravstvenega zavarovanja v industriji in kmetijstvu«.
Ta opredeljuje zavarovalni primer za potrebo po zdravstveni oskrbi in zavarovalni primer
za nezmožnost za delo zaradi bolezni.
»Konvencija št. 130 o zdravstvenih storitvah in nadomestilih za bolezen dodaja pravice do
zobozdravstvenih storitev in medicinske rehabilitacije ter Slovenije ne zavezuje.« (Bubnov,
Škoberne, Strban, 2010, str. 126).
4.2.2.6 Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in
delovnem okolju
»Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju je
bila sprejeta« leta 1981, namenjena je za »gospodarske panoge in javne uslužbence«.
Obsega »temeljna načela in pravila za organiziranje nacionalnega sistema varnosti in
zdravja pri delu«. Njen »namen je, da se države, ki so jo ratificirale, zavežejo in izvajajo
takšno politiko varstva pri delu, ki preprečuje nesreče in vzroke v delovnem okolju«
(Novak, in drugi, 2006, str. 306).
4.2.2.7 Konvencija MOD št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Namen »konvencije je zagotoviti zaposlovanje in varstvo« invalidom in »je temeljni
dokument MOD na tem področju« (Novak in drugi, 2006, str. 306). Leta 1981 je bilo
razglašeno Mednarodno leto invalidov. Cilj je, da se zagotovijo »enake možnosti vsem
kategorijam invalidov, enako obravnavanje glede zaposlovanja in integracije v mestih in
na podeželju«. Zato je bil izdan akt v obliki konvenciji (Pravni red RS).
4.2.2.8 Konvencija MOD št. 168 o zaposlovanju in varstvu v primeru brezposelnosti
»Konvencija MOD št. 168 o zaposlovanju in varstvu v primeru brezposelnosti je bila
sprejeta 1988.« Opisuje razmerje med socialno varnostjo, brezposelnostjo in ustvarjanjem
pogojev za zaposlitev. Določa modernejši pristop k reševanju brezposelnosti. Primarni
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ukrepi so namenjeni brezposelnim osebam v okviru aktivne politike zaposlovanja. S
sekundarnimi ukrepi naj se rešuje položaj brezposelnih oseb s pasivnimi ukrepi v obliki
denarnih dajatev (Bobnov, Strban, Škoberne, 2010, str. 127).
4.2.2.9 Konvencija MOD št. 183 o varstvu materinstva
»Konvencija o spremembi Konvencije o varstvu materinstva je bila sprejeta leta 1952 in je
bila revidirana s Konvencijo št. 183«. Konvencija MOD št. 183 o varstvu materinstva
podaljšuje porodniški dopust na najmanj 14 tednov. 8. in 9. člen »prepovedujeta
diskriminacijo zaradi materinstva ali nosečnosti«. Zato je »ta Konvencija najpomembnejša
na področju varstva žensk, sploh pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in pred
diskriminacijo« pri zaposlovanju (Pravni red RS).
4.2.2.10

Konvencije za Slovenijo

Za Slovenijo so pomembne Konvencije MOD št. 102, 183, 121 in še druge, »ki so
povezane s socialno varnostjo in socialnimi ugodnostmi«, in sicer Konvencija MOD št.
155, Konvencija MOD št. 159 in Konvencija MOD št. 161.
»Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je akt, katerega
mora ratificirati vsaka država članica. Pravice, določene v konvenciji, se lahko uveljavljajo
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP).«

4.3

UNIVERZALNI PRAVNI VIRI SOCIALNEGA VARSTVA

Temelj pravnega urejanja sistema socialne varnosti so ustavne norme ter »različni pravni
akti mednarodnih organizacij; in sicer deklaracije, konvencije, pakti, listine« in drugi.
Takšni »akti imajo pravno naravo mednarodnih pogodb«. »Najširšo veljavo imajo akti
univerzalnih organizacij, kot so Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija
dela«, Svetovna zdravstvena organizacija. »Prebivalci svetovnih regij, primer Evrope,
uživajo varstvo, ki jim ga zagotavljajo akti regionalnih organizacija (Svet Evrope, Evropska
unija).« Države se lahko povezujejo neposredno, da sprejmejo skupne večstranske
(multilateralne) in dvostranske (bilateralne) pogodbe (Vodovnik, 2014, str. 196).
»Akti mednarodnega prava na področju socialnega varstva se sprejemajo z različnimi
cilji.« Med glavnimi cilji sprejemanja teh aktov sta določitev minimalnih socialnih pravic
oziroma standardov, da se poenotijo nekatera pravila, se usklajujejo ter približajo
sistemom mednarodnih vrednot.
Temeljna dokumenta v okviru mednarodne organizacije sta:
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki je bila sprejeta 1948. Obsega
človekove socialne, državljanske, politične in ekonomske pravice. Namen pravice je
zagotoviti človekovo dostojanstvo ter možnost osebnega razvoja človeka (22. člen).
Leta 1952 je Mednarodna organizacija dela (MOD) sprejela Konvencijo MOD št. 102 o
minimalnih normah socialne varnosti, ki je še vedno glavni mednarodni pravni akt na
področju socialne varnosti.
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»Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, sprejet leta 1966,«
kjer se poleg socialne varnosti posebej omenja socialno zavarovanje (9. člen).
Pomemben je tudi 11. člen, ki govori, da ima vsak pravico do primernega življenjskega
standarda (Vodovnik, 2014, str. 196−197).
Med najpomembnejšimi in temeljnimi »konvencijami je Konvencija št. 102 o
minimalnih normah socialne varnosti«. Gre za »nov pristop na področju mednarodnih
norm o socialni varnosti, saj« zajema »idejo o splošnem nivoju socialne varnosti«.
»Konvencija« daje smernice »Mednarodni organizaciji dela, Mednarodnemu združenju
za socialno varnost in državam članicam pri oblikovanju sistemov socialne varnosti,
katero naj bi dosegle posamezne države« (Kalčič, 1996, str. 26).
Konvencija MOD št. 102 je univerzalni akt, ki določa minimalni krog prebivalstva, varnost,
minimalne denarne dajatve, obseg in izplačila denarnih dajatev, pravice do pravnih
sredstev ter odgovornost države za vzpostavitev in delovanje sistema (Vodovnik, 2014,
str. 198).
Načela, na katerih temelji Konvencija MOD št. 102, so:
načelo kontinuiranega izplačevanja denarnih sredstev, ki se izplačujejo
izključno kontinuirano,
višina denarnih sredstev je v naprej določena z zakonodajo, za vsak socialni
primer je določena odmera med 40 in 50 odstotki plače,
odmerjena denarna sredstva se vsekakor valorizirajo, če pride do večjih sprememb
v splošni ravni zaslužkov,
določeno je pravilo glede enakega ravnanja z domačimi državljani in državljani
držav podpisnic konvencije,
določena pravila, vezana na izgubo ali mirovanje pravic do denarnih dajatev.
Možnost mirovanja je določena zaradi prejemnikove prevare ali kaznivega dejanja
ali če je bila izguba dela povzročena namenoma,
za financiranje sistemov socialne varnosti velja pravilo, da če se financirajo iz
prispevkov zaposlenih oseb, lahko te znašajo skupaj največ 50 % stroškov,
določena je odgovornost države. Odgovorna je za zakonitost izvajanja javnih
sistemov socialne varnosti in za financiranje sistemov. Sistem socialne varnosti se
izvaja preko upravnih organov države ali preko samostojnih institucij,
določena je pravica posameznika do uporabe pravnega sredstva (pritožbe), če je
zahtevek zavrnjen (Novak, Cvetko, 2005, str. 44−45).
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»Evropsko pravo socialne varnosti zajema dve področji, kjer gre za pravne akte dveh
pomembnih evropskih, regionalnih mednarodnih organizacij, ki imata svoje lastne organe,
svoje pravne akte in svoje sodišče.« (Vodovnik, 2014, str. 198)
Ti področji sta sledeči:
Svet Evrope velja za najširšo evropsko organizacijo. Njeno delovanje strmi k
razvoju političnega pluralizma in varovanja človekovih pravic v Evropi in »temeljnih
svoboščin«,
»Evropska unija na mednarodni ravni deluje na vseh področjih.« (Vodovnik, 2014,
str. 199)
Med najpomembnejše vire socialne varnosti spadajo Evropska socialna listina, Evropska
konvencija »o socialni varnosti in Evropski kodeks socialne varnosti.« Najpomembnejši vir
socialne varnosti − »Evropska socialna listina, iz leta 1961, ureja 31 ekonomskih in
socialnih pravic.« »Evropska socialna listina« opredeljuje »določila o položaju delavca v
delovnem razmerju in družbi, določila o položaju skupin delavcev, o pravicah iz socialne
varnosti in o drugih pravicah« (Vodovnik, 2014, str. 199−200). Opredeljeni so ustrezni
pogoji dela, pravično plačilo, omogočena kolektivna pogajanja, usposabljanja ipd.

4.4 BILATERALNI IN MULTILATERALNI VIRI NA PODROČJU SOCIALNE
VARNOSTI
»Dvostranske (bilateralne) in večstranske (multilateralne) pogodbe so se začele
uveljavljati v praksi mednarodnega sodelovanja na področju socialne varnosti v 19.
stoletju, in sicer na področju izplačevanja pokojnin zavarovancem, ki bivajo v drugi državi,
kot je država v kateri so pridobili pravico do pokojnine. Danes pogodbe velikokrat
posegajo na različna področja socialne varnosti. Pred pristopom Slovenije k Evropski uniji
je Slovenija podpisala številne bilateralne pogodbe z državami članicami Evropske unije in
s številnimi drugimi državami. S članstvom v EU so za Slovenijo zavezujoče uredbe, ki
nadomeščajo tovrstne pogodbe. Sodna praksa Sodišča EU pa tudi dopušča sklepanje
tovrstnih pogodb med državami članicami, če se s tem uveljavlja interes posebnih skupin
oseb. Če gre za urejanje tematike socialne varnosti med državami, ki niso članice EU, in
članico, te pogodbe poleg vsebine socialnih pravic določajo tudi osebno veljavnost
pogodbe, torej katerim osebam prinaša ugodnosti. To so lahko državljani države
pogodbenice ali druge osebe. Klavzule teh pogodb določajo obveznost enakega
obravnavanja prebivalcev ali določenih kategorij prebivalstva v državah podpisnicah ali pa
to obveznost razširjajo še na državljane tretjih držav. V njih je določeno, katera država je
dolžna zagotoviti upravičencu uživanje socialnih pravic, ki so bile pridobljene v drugi ali
delno v drugi državi, pri čemer je lahko odločilna okoliščina prebivališče upravičenca, kraj
nastanka socialnega primera in podobno. Da bi lahko bile te pogodbe ustrezno izvajane,
morata državi medsebojno upravno sodelovati, kar je potrebno urediti s posebnim
sporazumom.« (Vodovnik, 2014, str. 205)
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Kadar več držav sveta sprejme multilateralno pogodbo s področja socialne varnosti, gre
za večstranski pravni vir. Mednarodne bilateralne pogodbe se nanašajo na uporabo pravih
predpisov o zdravstvenem zavarovanju, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o
zavarovanju o brezposelnosti, o otroških dodatkih in starševskem varstvu. Namen
bilateralnih pogodb o socialnem zavarovanju je zaščita državljanov države pogodbenice,
ki so zaposleni ali bivajo v drugi državi pogodbenici (Kalčič, 1996, str. 26).
Na področju sociale varnosti in socialnega zavarovanja veljajo tri skupine mednarodnih
pogodb:
•

meddržavne pogodbe ali pogodbe o prevzemanju oziroma pobotanju obveznosti,

•
pogodbe, ki jih sklenejo pristojni državni organi za izvajanje in uporabo
meddržavnih pogodb,
•
pogodbe, ki jih sklenejo pooblaščeni organi in organizacije socialnega zavarovanja
pri tehnični izvedbi meddržavnih pogodb in urejevanju medsebojnih razmerij (Novak,
Cvetko, 2005, str. 50).
Dvostranske (bilateralne) pogodbe o socialnem zavarovanju temeljijo na interesu držav
pogodbenic za medsebojno urejanje razmerij na področju socialnega zavarovanja tako,
da na podlagi načela vzajemnosti in enakopravnosti uredijo varstvo državljanov, ki delajo
ali prebivajo začasno ali stalno v drugi državi. Zato se tu izpostavi načelo enake
obravnave domačih in tujih delavcev, to pomeni, da se državljanom ene države
pogodbenice, ki so zaposleni v drugi državi pogodbenici, zagotovijo v tej državi pod
enakimi pogoji enake pravice kot delavcem te države. Tako sta zakonodaji obeh držav na
področju socialnega zavarovanja enakopravni. Bilateralne pogodbe so temelj načela, da
se zavarovancem, ki so uveljavili katero izmed pravic iz socialnega zavarovanja, zagotovi
izplačilo denarnih sredstev, tudi če se preselijo v drugo državo (Novak, Cvetko, 2005, str.
50−51).

4.5

AKTI SVETA EVROPE

Svet Evrope je organizacija za mednarodno in medparlamentarno sodelovanje evropskih
držav, ki jo sestavlja 47 držav. Glavni cilj Sveta je, da se povezujejo in usklajujejo interesi
med evropskimi državami pri doseganju idealov, vrednot,
da se pospešujeta
gospodarstvo in družbeni napredek, da se ohranja uresničevanje človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. »Temeljna listina Sveta je Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic in temeljnih« svoboščin. Te pravice se lahko uveljavljajo »pred Evropskim sodiščem
za človekove pravice« (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 132).
Področje socialne varnosti obsega najpomembnejše akte, ki jih je sprejel Svet Evrope. Te
so:
● Evropska socialna listina (1961),
● Evropska socialna listina, spremenjena (1996),
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● »Evropski kodeks socialne varnosti« (1964),
● »Evropski kodeks socialne varnosti«, spremenjen (1990),
● Evropska konvencija za socialne varnosti (1977) (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010,
str. 132).
4.5.1 EVROPSKA SOCIALNA LISTINA
Evropska socialna listina »dopolnjuje Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, določa človekove ekonomske in socialne pravice«. Slovenija jo je
ratificirala leta 1999.
Države pogodbenice s svojo politiko na področju socialne zaščite učinkovito uresničujejo
sledeče pravice in načela:
pravico do zdravja (11. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999),
pravico do socialne varnosti (12. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999),
pravico do socialne in zdravstvene pomoči (13. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999),
pravico do storitev socialnovarstvenih služb (14. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999),
pravico invalidnih oseb do samostojnosti, vključevanja v družbo in sodelovanja v
življenju skupnosti (15. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999),
pravico družine do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva (16. člen, Ur. l.
RS, št. 24/1999),
pravico starejših oseb do socialne zaščite (23. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999),
pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo (30. člen, Ur. l. RS, št.
24/1999),
pravico do nastanitve (31. člen, Ur. l. RS, št. 24/1999).
Države pogodbenice se zavezujejo, da bodo »zagotavljale učinkovito uresničevanje
pravice do socialne varnosti«, da:
•

»uvedejo in ohranijo sistem socialne varnosti«,

•

»ohranjajo sistem socialne varnosti na zadovoljivi ravni«,

•

si prizadevajo za hiter razvoj sistema socialne varnosti, ki bo višje ravni,

•
»izvajajo ukrepe s sklepanjem dvostranskih in večstranskih sporazumov, da bodo
zagotovile »enakopravno obravnavanje lastnih državljanov in državljanov drugih
pogodbenic glede pravice do socialne varnosti« in dodeljujejo »ohranjanje in pridobitev
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pravic do socialne varnosti z ukrepi, kot je na primer seštevanje obdobij zavarovanja ali
zaposlitve, v skladu z zakonodajo katerekoli pogodbenice.«
Posamezna oseba »ne more uveljavljati pravice iz listine pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice«.
4.5.2 EVROPSKA KONVENCIJA O SOCIALNI VARNOSTI
»V Evropski konvenciji o socialni varnosti so urejene pravice delavcev migrantov in tujih
državljanov na področju socialne varnosti«. V njej so določena pravila za uresničevanje
enakih pravic in enakega obravnavanja na področju socialne varnosti za zaposlene in
družinske člane ne glede na državljanstvo.
Načela konvencije so:
načelo recipročnosti pomeni, da države podpisnice zagotovijo državljanom enake
pravice kot svojim državljanom, a pogoj je, da tudi druga država ravna enako;
za načelo uporabe zakonodaje po sedežu dela se uporabljajo predpisi, ki veljajo v
državi, v kateri delavec dela. Država izvaja svojo zakonodajo pri ugotavljanju obsega in
upravičenosti do denarnih dajatev;
načelo ohranitve pravic v nastajanju pomeni, da mora biti za pridobitev pravice do
denarne dajatve v določeni državi izpolnjena določena doba zavarovanja ali zaposlitve.
Dobe, ki so pridobljene v drugih državah podpisnicah, se seštevajo;
načelo prostega izplačevanja transferjev: denarni transferji se lahko izplačujejo v
drugo državo podpisnico, kjer ima upravičenec stalno prebivanje (Bubnov, Škoberne,
Strban, 2010, str. 135).

4.6

INTERNI PRAVNI AKTI

4.6.1 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Interne pravne vire imenujemo tudi državne ali nacionalne. Ustava RS je temeljni interni
pravni akt, kjer najdemo ustavno določbo, »da je Slovenija pravna in socialna država« (2.
člen Ustave). »Načelo socialne države pomeni, da uresničuje kratkoročne, dolgoročne
družbene in osebne socialne interese ter preko zakonodajnih in izvršilnih organov vodi
takšno politiko in sprejema takšno zakonodajo, da bodo ustvarjeni pogoji za uresničevanje
in varovanje socialnih interesov ter potreb posameznikov in družbe kot celote.« (Kalčič,
1996, str. 32)
4.6.2 ZAKONI
Prvi zakon za področje socialne varnosti v Sloveniji je »bil Zakon o socialnem skrbstvu
(1974), sprejet v bivši Jugoslaviji in je veljal za posameznike in družine brez sredstev za
preživetje«. Možna »je bila pridobitev pravice do denarne pomoči v primeru
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ogroženosti,«in sicer za tiste ljudi, »ki niso bili zmožni za delo in nimajo sredstev za
preživetje«. S spremembo »Zakona o socialnem skrbstvu leta 1979 se je krog
upravičencev« − otroci, invalidne osebe, osebnostno motene osebe − razširil na odrasle
ekonomsko ogrožene, med njimi brezposelne osebe. Leta 1980 je bil uveden Zakon »o
skupnostih socialnega varstva, ki je samoupravne interesne skupnosti zavezal k ureditvi
socialno varstvenih pravic« glede obsega, meril, pogojev dodeljevanja (Bubnov,
Škoberne, Strban, 1997, str. 133−134). Leta 1992 »po osamosvojitvi je bil sprejet Zakon o
socialnem varstvu (ZSV), ki« obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike
posameznika in družine. Po tem zakonu so se uveljavili denarna dajatev, denarna
socialna pomoč in denarni dodatek kot edini vir preživljanja.
Sistem socialne varnosti je urejen z zakoni, ki na neposreden ali posreden način urejajo
posamezne dele sistema.
Posamezni zakoni urejajo določena področja socialne varnosti in znotraj tega socialnega
zavarovanja:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja sistem
zdravstvenega varstva in zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi in naloge,
obveznosti in pravice, krog zavarovancev, ima opredeljeno podlago za prostovoljno
zdravstveno zavarovanje, opredeljuje financiranje, ureja odnose med zavarovanjem in
zdravstvenimi zavodi (Ur. l. RS, št. 72/2006);
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, obvezno zavarovanje, prostovoljno vključitev v obvezno
zavarovanje, določa pridobitev ali izgubo pravic iz obveznega zavarovanja, pokojninsko
dobo ter zagotavlja sredstva za zavarovanje (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012);
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ureja zaposlovanje,
posredovanje zaposlitev in dela, zavarovanje za primer brezposelnosti, aktivno politiko
zaposlovanja, upravljanje sistema, izvajanje strokovnih nalog za primer brezposelnosti
(ZZZPB-UPB1, Ur. l. RS, št. 107/2006);
»Zakon o socialnem varstvu ureja socialno varstveno dejavnost za preprečevanje
in reševanje socialne problematike posameznikov, družin, postopke v zvezi z
uveljavljanjem pravic ter financiranje socialno-varstvene dejavnosti.« Ureja
socialnovarstvene storitve, ki »zajemajo prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč
družini, institucionalno varstvo, vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji«.
Urejal je tudi denarno pomoč in denarni dodatek kot edini vir preživljanja (ZSVarPre, Ur. l.
RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13 in 90/15);
Zakon o prispevkih za socialno varnost določa obračunavanje in plačevanje
stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno
zavarovanje, porodniško varstvo in zaposlovanje (ZPSV, Ur. l. RS, 5/1996).
Zakon o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
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sta spremenila Zakon o socialnem varstvu in Zakon o starševskem varstvu, ki določata
pogoje upravičencev, meje dohodkov, premoženje, način ugotavljanja materialnega
položaja, vrste denarnih prejemkov, subvencije in plačila.
4.6.3 PODZAKONSKI PREDPISI
V zakonih obstaja vrsta določb, ki pooblastijo in zavezujejo Državni zbor, vlado ali
pristojna ministrstva, da s podzakonskimi akti urejajo posamezna vprašanja za izvajanje in
uresničevanje pravic iz sistema socialne varnost (uredbe in sklepi vadbe, navodila,
pravilniki ministrstev, upravne odločbe, splošni akti za izvrševanje javnih pooblasti, sodbe
in sklepi sodišč). Nekatera vprašanja lahko urejajo s podzakonskimi akti v okviru
splošnega zakonskega pooblastila. »Podzakonski akti so državni (splošni) akti, so nižji od
zakona.« Pravilo je, da s podzakonskimi akti ni mogoče uveljavljati, urejati in »določati
pogojev, vrste in obsega pravic, ker gre za materijo, ki je urejena z zakonom.«
»Podzakonski akti lahko urejajo le tista vprašanja, ki po vsebini in pravni normi ne
presegajo materije, ureja jo lahko le zakon.« Podzakonski akti izražajo »postopkovno in
vsebinsko zakonitost višjega predpisa«. »Sprejemajo jih državni organi, organi lokalnih
skupnosti ter nosilci« javnih pooblastil. »Na področju socialnega varstva gre predvsem za
družinske prejemke in denarne socialne« prejemke (Bubnov Škoberne Strban, 2010, str.
184−185).
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5
VRSTE PRAVIC DO DENARNIH PREJEMKOV, SUBVENCIJ IN
PLAČIL
Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v letu 2012 namenjenih 8.967 milijonov €,
v letu 2011 pa je bilo namenjenih sredstev v višini 8.992 milijonov €. Z varčevalnimi ukrepi
in z novo socialno zakonodajo se je položaj ljudi v družbi poslabšal.

5.1

DENARNI PREJEMKI

5.1.1 OTROŠKI DODATEK
Leta 2012 se je na področju socialnih transferjev uveljavila nova socialna zakonodaja z
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Država zagotavlja s socialnimi transferji
osnovne življenjske potrebe.
Otroški dodatek je prejemek, ki ga izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti. Gre za dopolnilni prejemek za vzgojo, izobraževanje in preživljanje
otroka. Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev otroka, pogoj je
prijavljeno prebivališče v Sloveniji; upravičenost do otroškega dodatka je do 18. leta
starosti, kot določa 22. člen ZUPJS. Otroški dodatek je določen glede na dohodkovni
razred družine. Pri uveljavljanju otroškega dodatka so tudi izjeme, kadar je otrok zaradi
vzgoje, zdravljenja, izobraževanja v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo več
kot trideset dni, ter za otroka, ki je v rejniški družini, kjer mora center za socialno delo pri
odločanju o pridobitvi koriščenja pravice upoštevati določeno število preživetih dni v
družini za obdobje zadnjega leta pred uveljavitvijo pravice. Starši uveljavljajo otroški
dodatek z »Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, po« rojstvu otroka, in sicer v
roku 30 dni.
Za otroka, ki ne živi z obema staršema, roditeljsko pravico izvršuje le eden od staršev. V
primeru, da preživnina ni določena ali dogovorjena, se pravica do otroškega dodatka
vseeno prizna, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma se o njej
dogovoriti.
V primerjavi s Švedsko se otroški dodatek izplačuje otrokom, ki imajo stalno prebivališče.
Je tako imenovan redni otroški dodatek in pripada otrokom do 16. leta ter se izplačuje
vsem ne glede na dohodke staršev. Druga oblika otroškega dodatka je razširjen otroški
dodatek. Če otrok po 16. letu nadaljuje s šolanjem, je še upravičen do otroškega dodatka,
in sicer do zaključka šolanja. Tudi ta vrsta otroškega dodatka ni odvisna od
premoženjskega stanja upravičencev (Bejstam, 2009, str. 222−223).
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemih določa, da »pravice do otroškega
dodatka nima eden od staršev ali druga oseba za otroka, ki:
je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo dejavnost ali je vključen v
obvezno zavarovanje iz naslova kmetijske dejavnosti, ali je družbenik gospodarske
družbe, ustanovljene v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanovitelji
zavoda, ki je poslovodna oseba,
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je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja, šolanja ali usposabljanja v zavodu oziroma
zdravstveni ustanovi, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,
je oddan v rejništvo,

ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe ali

ne živi z obema staršema, če preživnina ni dogovorjena na centru za socialno delo
ali določena s sodbo na sodišču« (ZSVDP-1, 74. člen).
Višina otroškega dodatka je določena glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je
določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo vloge.
Tabela 1: Število prejemnikov otroškega dodatka po dohodkovnih razredih v
decembru 2011 in novembru 2012 v 62-ih centrih za socialno delo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Skupaj

december
2011

45.409

48.044

28.256

29.143

51.318

37.301

40.213

16.393

296.077

delež

15%

16%

10%

10%

17%

13%

14%

6%

100%

december
2012

37.245

43.829

29.286

33.245

57.986

43.253

23.133

8.876

276.923

delež

13%

16%

11%

12%

21%

16%

9%

3%

100%

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli UMAR, 2014)
Podatki v tabeli prikazujejo, da se je število otrok upravičencev do otroškega dodatka do
18. leta starosti konec leta 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 18 %, torej za
8.164 upravičencev v prvem dohodkovnem razredu zaradi uvedbe ZUPJS.
V drugem dohodkovnem razredu otroškega dodatka se je število upravičencev zmanjšalo
za 8,8 %, tj. za 4.215 upravičencev. V petem dohodkovnem razredu se je število
upravičencev povečalo za 8 %, tj. za 4.104 upravičencev. Posledica uvedbe ZUJF se
kaže v sedmem in osmem razredu, saj se je dodelitev otroškega dodatka v teh dveh
razredih ukinila.
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Tabela 2: Dohodkovni razred pri dodeljevanju otroškega dodatka (veljavnost od 01.
01. 2012)
»dohodkovn
i
Razred«

»povprečni
mesečni
dohodek na
osebo«
(v % in EUR)

1

do 18 %
do 180,97
nad 18 % do
30 %
nad 180,97
do 301,62
nad 30 % do
36 %
nad 301,62
do 361,95
nad 36 % do
42 %
nad 361,95
do 422,27
nad 42 % do
53 %
nad 422,27
do 532,87
nad 53 % do
64 %
nad 532,87
do 643,46
nad 64 % do
82 %
nad 643,46
do 824,44
nad 82 % do
99 %
nad 824,44
do 995,36

2

3

4

5

6

7

8

»znesek otroškega dodatka
za otroka do konca osnovne
šole ali do 18. leta« (v EUR)
1. otrok
2.
3. in
otrok
naslednj
i otrok
114,31 125,73
137,18

»znesek otroškega dodatka za
otroka v srednji šoli, vendar
najdlje do 18. leta« (v EUR)
1.
2.
3. in
otrok
otrok
naslednji
otrok
114,31 125,73
137,18

97,73

108,04

118,28

97,73

108,04

118,28

74,48

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

58,75

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

43,24

50,45

57,63

43,24

50,45

57,63

27,40

34,29

41,14

39,10

45,99

64,05

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ 2015)
Obstaja šest dohodkovnih razredov, kjer se upošteva mesečni dohodek na osebo. V
prvem dohodkovnem razredu prejemajo otroci otroški dodatek v najvišjem znesku, kar
velja tako za otroke v osnovnih šoli kot za otroke do osemnajstega leta starosti ter za
otroke v srednji šoli do polnoletnosti. Otroški dodatek za prvega otroka znaša 114,31
evrov, višji znesek pa pripada vsakemu naslednjemu otroku v družini. Najnižji otroški
dodatek za družino znaša 27,40 evrov za enega otroka, kjer povprečni dohodki na osebo
znašajo med 532,87 evri in 643,46 evri. ZUJF je »prinesel določene ukrepe pri otroškem
dodatku«. »V petem in šestem dohodninskem razredu se je otroški dodatek znižal za 10
%, sedmi in osmi dohodninski razred« otroškega dodatka je ukinjen.
Za otroke, ki živijo v enostarševski družini, se upošteva 30 % povečanje posameznih
zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka
glede na dohodkovni razred. Enostarševska družina je skupnost enega od staršev, kadar
je drugi starš umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed
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staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov
za preživljanje (ZUPJS, 10. člen, osmi odst.). Leta 2011 je bilo 25 % enostarševskih
družin in 84 % mater z najmanj enim otrokom (Humer, Roksandić, 2013, str. 20).
Kadar otrok živi v enostarševski družini, se znesek otroškega dodatka poveča za 10 %.
Znesek otroškega dodatka se poveča za 20 % tudi, če predšolski otrok ni vključen v
predšolsko vzgojo, ne obiskuje vrtca.
Pred letom 2012 je bil v veljavi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(ZSDP), ki je določal pogoje za pridobitev otroškega dodatka. Bil je denarni prejemek,
namenjen za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Otroški dodatek je pripadal otrokom do
dopolnjenega 18. leta starosti. Pripadal mu je tudi v primeru, če se je otrok še šolal, torej
je imel »status učenca, dijaka ali študenta, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta
starosti. Izjemoma se je za otroka štela tudi oseba po tej starosti, če je trajalo njeno
šolanje na visoki stopnji pet ali šest leti ali če oseba zaradi daljše bolezni, poškodbe,
služenja vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku.«
Tabela 3: Dohodkovni razred pri dodeljevanju otroškega dodatka (veljavnost do 31.
12. 2011, ZSDP, 65 .člen)
»Znesek otroškega dodatka za posameznega
otroka« (v EUR)
1. otrok
2. otrok
3. in naslednji otrok

»Dohodek na družinskega člana v %
povprečne plače RS«
do 15 %
102,37
112,62
122,86
nad 15 % do 25 %
87,53
96,77
105,94
nad 25 % do 30 %
66,72
74,56
82,38
nad 30 % do 35 %
52,62
60,04
67,60
nad 35 % do 45 %
43,02
50,21
57,35
nad 45 % do 55 %
27,26
34,12
40,94
nad 55 % do 75 %
20,44
27,26
34,12
nad 75 % do 99 %
17,80
24,62
31,44
Vir: Lasten (povzeto po Zakonu o starševskem dodatku in socialnih prejemkih , 65. člen,
2011)

Dohodkovni razred je bil enako kot po sedaj veljavni zakonodaji z letom 2012 določen
glede na odstotek od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za
koledarsko leto pred vložitvijo vloge. Otroški dodatek se je določil glede na dohodkovni
razred družine. Glede na število otrok se je skupna višina otroškega dodatka določila za
vse otroke, tako da so se sešteli posamezni zneski otroškega dodatka posameznega
otroka. Najnižji otroški dodatek za družino je znašal 17,80 evrov za enega otroka, najvišji
znesek pa 102,37 evrov.
5.1.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ
Strategija denarne socialne pomoči je močno zakoreninjena v pravu. Prerazporeditveni
cilji pomenijo zmanjševanje revščine, kar pomeni zagotovitev minimalne podpore vsem
ljudem z nezadostnim dohodkom iz različnih razlogov (Kraus, 2004, str. 435).
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»Denarna socialna pomoč je socialno varstveni prejemek, ki je namenjen osebam, ki si
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.«
(ZSVarPre, 2. člen) Denarna socialna pomoč je določena z Zakonom o socialnovarstvenih
prejemkih. Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša na osebo 270,82 evrov.
Upravičenci do denarne socialne pomoči so »državljani Republike Slovenije, ki imajo
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tujci ali tujke, ki imajo dovoljenje za prebivanje in
stalno prebivališče Republiki Sloveniji ter osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita«
(ZSVarPre, 3. člen).
Denarno socialno pomoč lahko prejema oseba, ki »si ne more preživetja zagotoviti sama
z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov
oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jo dolžni
preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon« (ZSvarPre, 6. člen, drugi odstavek). Do
te »pomoči so upravičene osebe, katere si zase in za svoje družinske člane sredstev v
višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle
oziroma ne morejo vplivati« (ZSVarPre, 2. člen).
»Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov,
premoženja, prihrankov.« Socialna pomoč zagotavlja varnostne mreže za zaščito ljudi
pred revščino, socialno izključenost in stisko. Pomaga posameznikom in gospodinjstvom,
ki ne morejo in nimajo sredstev za izpolnjevanje svojih potreb in so upravičeni še do
ostalih storitev v socialnem sistemu.
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Slika 1: Višina denarne socialne pomoči (merila za določitev višine minimalnega
dohodka) po ZSvarPre, veljavno do 31. 12. 2015
»v prehodnem
»po
obdobju, dokler
ZSVarPre« gospodarska rast ne
preseže 2 %«

»status«

utež

utež

znesek*
(v EUR)

»prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo,
ki je v institucionalnem varstvu«

1

1

270,82

»prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno
aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec«

1,28

1,28

346,65

»prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno
aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec«

1,56

1,56

422,48

»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«

0,7

0,7

189,57

»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«

0,7

0,8

216,65

»vsako naslednjo odraslo osebo«

0,5

0,6

162,49

»vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v
obsegu več kot 128 ur na mesec«

0,78

0,88

238,32

»vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v
obsegu od 60 do 128 ur na mesec«

0,64

0,74

200,40

»prvega otroka, ki je najstarejši«

0,7

0,8

216,65

»vsakega naslednjega otroka«

0,6

0,7

189.57

0,2

54,16

»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
0,2
drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne
prejema«
Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2015)

Od 01. 08. 2015 znaša osnovni znesek minimalnega dohodka 270,82 evrov. Višina
minimalnega dohodka za vlagatelja in posameznega družinskega člana se v razmerju do
osnovnega zneska minimalnega dohodka določa po zgoraj omenjenih merilih. Odrasla
oseba je po ZSvarPre določena kot »samska oseba, mladoletna oseba brez staršev, ker
so umrli ali« zaradi nasilja v družini tečejo postopki v skladu s predpisi, ki urejajo
preprečevanje nasilja v družini in ta oseba ni več povezana s starši, ter polnoletna oseba,
dokler so jo starši dolžni preživljati (ZSvarPre, 26. člen, tretji odstavek).
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Slika 2: Višina denarne socialne pomoči (merila za določitev višine minimalnega
dohodka) po ZSvarPre, veljavno od 01. 01. 2016 dalje
po ZSVarPre
znesek
utež
€*

»status«
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 ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje
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
vsakega naslednjega otroka
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

1

288,81

1,28

349,67

1,56

450,54

0,7

202,16

0,76

219,5

0,57

164,62

0,85

245,48

0,71

205,05

0,76
0,66

219,5
190,61

0,2

57,76

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2016)
Od 01. 01. 2016 se je minimalni dohodek povečal iz 270,82 evrov na 288,81 evrov. Višina
minimalnega dohodka za vlagatelja in posameznega družinskega člana se v razmerju do
osnovnega zneska minimalnega dohodka določa po zgoraj omenjenih merilih. Odrasla
oseba je po ZSVarPre določena kot samska oseba, mladoletna oseba brez staršev, ker so
umrli ali zaradi nasilja v družini tečejo postopki v skladu s predpisi, ki urejajo
preprečevanje nasilja v družini in ta oseba ni več povezana s starši, ter polnoletna oseba,
dokler so jo starši dolžni preživljati (ZSVarPre, 26. člen, tretji odstavek).
»Osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije ter za osebe, ki imajo
sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu, se šteje, da so delovno aktivne v obsegu od
60 do 128 ur mesečno. To pomeni, da omenjenim osebam, ne glede na dejansko število
opravljenih ur mesečno, po zakonu pripada vedno nižji dodatek za delovno aktivnost.«
(ZSVarPre, deveti odstavek, 26. člen)
»Če ima samostojna osebe dohodke, ki so nižji od zneskov v zgoraj navedeni tabeli, lahko
znaša denarna socialna pomoč le razliko do višine, določene v tabeli. Za družino se
denarna socialna pomoč določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki pripadajo
posameznim družinskim članom, od tega zneska pa se odštejejo skupni dohodki
družinskih članov, v kolikor jih imajo.« (ZSVarPre, 26. člen)
Pri dodeljevanju denarne socialne pomoči »se upoštevajo dohodki, ki so bili prejeti v
zadnjih treh mesecih ali 12 mesecih« pred mesecem vložitve vloge. Denarna socialna
»pomoč se dodeli najprej za obdobje od 1 do 3 mesecev, ko je vloga vložena prvič; od 1
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do 6 mesecev v primeru ponovne vloge« oziroma podaljšanja pravice ter »trajno, za
osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo«.
Po Zakonu o socialnem varstvu (veljavnost do 31. 12. 2011) je vlagatelj pridobil socialno
pomoč, če ni imel »dovolj sredstev za preživetje, ni imel premoženja, ki bi mu omogočilo
preživetje in je aktivno reševal svojo socialno problematiko«. Višina denarne socialne
pomoči« je znašala 230,61 evrov (ZSV, 19. člen).

Slika 3: Višina denarne socialne pomoči od 01. 07. 2011 dalje
V letu 2011
230,61 EUR

SAMSKA OSEBA

230,61 EUR

DRUŽINA - prva odrasla oseba

161,43 EUR

vsaka naslednja odrasla oseba v družini (zakonec, izven-zakonski
partner ...)

69,18 EUR

se doda za vsakega otroka, ki so ga starši dolžni preživljati

68,18 EUR

se poveča za enostarševsko družino
Vir: Lasten (prirejeno po tabeli CSD Velenje, 2015)

Višina denarne socialne pomoči za samostojnega vlagatelja je znašala 230,61 evrov vse
do konca leta 2011. Naslednji odrasli osebi je pripadalo 161,43 evrov. Za vsakega otroka
pa je še dodatno znašala višina denarne socialne pomoči 69,12 evrov. Enostarševski
družini se je denarna socialna pomoč povečala za 68,18 evrov.
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Tabela 4: Izplačana sredstva za denarno socialno pomoč za leto 2011 v 62-ih
centrih za socialno delo
Mesec
Število
Povprečna
Sredstva (EUR)
izplačanih
vrednost
DSP
(EUR)
2011
december

49.409

227,11

11.221.278

november

49.697

237,88

11.822.158

oktober

48.647

238,05

11.580.549

september

49.263

237,58

11.703.974

avgust

49.677

237,34

11.790.457

julij

51.026

236,46

12.065.388

junij

52.376

235,33

12.325.638

maj

53.032

235,44

12.485.799

april

55.463

234,77

13.020.969

marec

55.753

234,92

13.097.566

februar

55.018

235,08

12.933.828

januar

55.140

233,51

12.875.857

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2016)

Za leto 2011 je bilo v vseh 62-ih centrih za socialno delo izplačanih sredstev za denarno
socialno pomoč v skupni višini 146.923.461 evrov. Povprečna višina denarne socialne
pomoči je znašala 235,29 evrov mesečno.
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Tabela 5: Izplačana sredstva za denarno socialno pomoč za leto 2012 v 62-ih centrih
za socialno delo
Mesec

DP prejemniki

DP znesek

DP povprečje

DP
skupaj
vloge

DP skupaj
znesek

01.01.2012

45.082

10.663.668

236,54

47.344

11.328.992

01.02.2012

45.788

10.809.863

236,09

49.406

11.856.469

01.03.2012

46.266

10.942.537

236,51

50.023

12.048.374

01.04.2012

45.877

10.896.268

237,51

49.642

11.997.767

01.05.2012

45.328

10.813.860

238,57

48.434

11.729.670

01.06.2012

45.225

10.815.252

239,14

48.443

11.777.431

01.07.2012

43.082

10.356.304

240,39

46.269

11.326.992

01.08.2012

43.517

10.488.052

241,01

46.869

11.501.769

01.09.2012

43.430

10.475.886

241,21

46.630

11.458.611

01.10.2012

42.173

10.307.991

244,42

45.734

11.389.102

01.11.2012

43.196

10.502.993

243,15

47.114

11.665.705

01.12.2012

44.047

10.670.562

242,25

48.657

12.065.319

SKUPAJ

533.011

127.743.236

239,66

574.565

140.146.201

povprečno

44.418

10.645.270

239,66

47.880

11.678.850

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2016)
Podatki o izplačanih sredstvih za denarno socialno pomoč prikazujejo, da so se izplačila
leta 2012 za denarno socialno pomoč znižala. Največje znižanje je bilo v mesecu januarju,
to se lahko pripiše že uvedenim spremembam pri odločanju za to pravico, oba zakona sta
se začela namreč uporabljati s 01. 01. 2012. Skupna višina izplačanih sredstev za leto
2012 znaša 140.146.201 evrov. Skupni znesek denarne socialne pomoči se je leta 2012 v
primerjavi z letom 2011 znižal za 4,6 % zaradi posledic uveljavitve nove socialne
zakonodaje in novega informacijskega sistema. Zneski denarne socialne pomoči so bili
znižani zaradi »upoštevanja dohodka, premoženja, otroškega dodatka«, obstoja domneve
zunajzakonske zveze.
Znižano višino denarne socialne pomoči so občutile predvsem družine z več otroki, saj je
bila družina upravičena do višjega zneska otroškega dohodka, ta se pa je upošteval pri
izračunu pravice do socialne pomoči. Zato je družina leto prej, torej leta 2011, prejemala
višjo denarno socialno pomoč.
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5.1.3 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Izredna denarna socialna pomoč je namenjena za »kritje izrednih stroškov, ki so vezani
na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti«.
»Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela
vplivov, znašla v materialni ogroženosti.« (ZSVarPre, 33. člen) Izredna denarna socialna
pomoč znaša 270,082 evrov za samostojno osebo ali največ 839,54 evrov za »štiričlansko
družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve« (MDDSZ, 2015).
Po prejetju izredne denarne socialne pomoči je potrebno na center za socialno delo
dostaviti dokazila o porabi sredstev v roku 45 dni oziroma najkasneje ob vložitvi nove
vloge za izredno denarno socialno pomoči. Če upravičenec tega ne stori »ali pa se iz
dokazil ugotovi, da sredstva niso bila namensko porabljena ali pa porabljena v roku, ni
upravičen do izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne
denarne socialne pomoči« (ZSvarPre, 34. člen, četrti odstavek).
5.1.3.1 Posebna oblika izredne denarne socialne pomoči pri kritju stroškov
pogreba
Od 1. januarja 2014 je »posebna oblika izredne denarne socialne pomoči pri kritju
stroškov pogreba« (pogrebnina) oblika »izredne denarne socialne pomoči«. Pogrebnina je
finančna »pomoč pri kritju stroškov pogreba« (ZSVarPre, 34. b člen). Dodeli se v višini
dveh osnovnih zneskov »minimalnega dohodka« 541,64 evrov (MDDSZ, 2015). Od 1. 1.
2016 znaša pomoč pri kritju stroškov pogreba 577,62 evrov.
Družinski član za pokojno osebo vloži vlogo na kateremkoli centru za socialno delo v roku
enega leta od datuma smrti umrlega.
Po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih se »kot družinski član umrlega iz 34. člena
štejejo naslednje osebe:
zakonec oziroma oseba s katero je umrli živel v življenjski skupnosti, ki je po
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero je umrli živel v registrirani istospolni partnerski
skupnosti;
otroci in pastorki,

starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v
življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja v
pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali v registrirani istospolni skupnosti.«
(ZSVarPre 34 b. člen, tretji odst.).
Pravico do pogrebnine lahko uveljavlja vlagatelj, ki je poskrbel za pogreb, ki mora biti
opravljen v Republiki Sloveniji. Dohodek vlagatelja ne sme presegati »višine 606,00 evrov
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za samostojno osebo oziroma 909,00 evrov za družino« (ZSVarPre, drugi odstavek, 34. b
člena).
5.1.3.2 Posebna oblika izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega
člana
Posmrtnina je finančna pomoč, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so
upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka v višini 270,82 evrov. Od
1. 1. 2016 znaša posmrtnina 288,81 evrov.
Pravico do posmrtnine lahko uveljavlja vlagatelj:
zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v življenjski skupnosti,
otroci, pastorki ter
starši (ZSVarPre 34. a člen, tretji odst.).
Cenzus za posmrtnino je zakonsko določen in odvisen od števila družinskih članov
vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka.
5.1.4 VARSTVENI DODATEK
Z varstvenim dodatkom se upravičencem zagotovijo »sredstva za kritje življenjskih
stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju«. »Sem sodijo stroški za vzdrževanje
stanovanja, nadomeščanje trajnih dobrin, ne gre za zagotavljanje minimalnih življenjskih
potreb.« (ZSVarPre, tretji odstavek, 4. člen)
»Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti
zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.« (ZSVarPre, 2. člen)
Osebe, ki so lahko upravičene do te pravice:
»državljani Republike Slovenije«,
tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji,
osebe, ki lahko varstveni dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo,
trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za delo ali starejši od 63 let (ženske)
oziroma od 65 let (moški), ki niso delovni aktivni (niso zaposleni) in
so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma bi lahko prejemali denarno
socialno pomoč,
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»če njihov dohodek oziroma dohodek družine presega cenzus za pridobitev
denarne socialne pomoči, ne presega pa cenzusa za varstveni dodatek« (ZSVarPre, 3. in
49. člen).
Za trajno nezmožno osebo »se šteje oseba, ki ima status invalida I. kategorije, je
invalidsko upokojena, ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno
prizadetih oseb, ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo – invalidska komisija izda mnenje na zahtevo
osebo, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in plača to mnenje invalidski komisiji«
(ZSVarPre, prvi odstavek, 54. člen).
»Za trajno nezaposljivo osebo se šteje oseba, ki razpolaga z odločbo o nezaposljivosti
Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status
invalidov.« (ZSVarPre, peti odstavek, 54. člen)
Varstveni dodatek lahko pridobi samostojna oseba, ki ustreza vsem pogojem in njen
mesečni dohodek ne presega 465,71 evrov. Če ima samostojna oseba tudi lasten
dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 465,71 evrov in lastnim
dohodkom. Za družino je varstveni dodatek določen v višini razlike med cenzusom
družine za varstveni dodatek in lastnim dohodkom družine. Za pridobitev varstvenega
dodatka se denarna sredstva oziroma prihranki samostojne osebe v višini 2.500,00 evrov
ne upoštevajo, pri družini pa v višini 3.500,00 evrov.
Če oba člana družine izpolnjujeta pogoje za pridobitev varstvenega dodatka, znaša ta
724,15 evrov. Če samo en družinski član izpolnjuje pogoje, znaša varstveni dodatek
527,63 evrov.
Če gre za tričlansko družino, kjer eden od staršev izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek,
drugi je aktivni iskalec zaposlitve, otrok je star 25 let in ima status študenta, znaša
varstveni dodatek 743,00 evrov.
»Če je upravičenec do varstvenega dodatka lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o
upravičenosti do varstvenega dodatka prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere
lastnik je, v korist Republike Slovenije.« (ZSVarPre, 53. člen) Po Zakonu o dedovanju je v
128. členu določeno, »da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala« pomoč v skladu
s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. V prejeto pomoč
je vštet varstveni dodatek. Po prejšnji zakonodaji ZPIZ-1 ni bilo zaznambe na premoženje
prejemnika. To je novost nove socialne zakonodaje. Ogromno upravičencev se je
odpovedalo pravici do varstvenega dodatka.
Po prejšnji zakonodaji ZPIZ-1, ki je urejala pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so bili
upravičeni do varstvenega dodatka prejemniki invalidske, starostne, družinske in vdovske
»pokojnine s stalnim prebivališčem v RS, katerih pokojnina ni dosegala zneska« 449,75
evrov, v kolikor družina ni imela lastnega dohodka in ostalega premoženja. To je bil
mesečni denarni dodatek k pokojnini. Ugotavljali so, ali gre za presežek cenzusa glede
dohodkov in premoženja. Tudi če oseba izpolnjuje starostni pogoj ali če je trajno
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nezaposljiva ali nezmožna za delo, biva v institucionalnem varstvu, ni upravičena do
varstvenega dodatka.
Tabela 6: Število prejemnikov varstvenega dodatka (mesečni podatki za leto
2011)
Mesec v letu
2011

…k
starostnim
pokojninam

…k
invalidskim
pokojninam

…k
družinskim in
vdovskim
pokojninam

… po Euredbi

Skupaj

Januar

14.281

14.832

18.008

60

47.181

Februar

14.251

14.810

17.971

59

47.091

Marec

14.230

14.768

17.962

59

47.019

April

14.202

14.725

17.911

59

46.897

Maj

14.152

14.699

17.880

59

46.790

Junij

14.081

14.658

17.797

59

46.595

Julij

14.041

14.613

17.726

61

46.441

Avgust

14.020

14.578

17.647

61

46.306

September

14.186

14.709

17.519

64

46.478

Oktober

14.320

14.752

17.442

65

46.579

November

14.378

17.788

17.626

64

46.856

December

14.353

14.753

17.582

64

46.752

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Inštitut RS za socialno varstvo, 2013)
Konec »leta 2011 je varstveni dodatek k pokojnini prejemalo 46.752 oseb.« Mesečno
povprečje števila prejemnikov varstvenega dodatka za leto 2011 znaša 46.746. Največ
varstvenega dodatka je bilo izplačanega prejemnikom družinske ali vdovske pokojnine.
Leta 2011 je bilo med prejemniki varstvenega dodatka 69 % žensk (Humer, Roksandić,
2013, str, 18).
V letu 2011 je bilo 50.000 prejemnikov varstvenega dodatka. V letu 2011 se je odpovedalo
varstvenemu dodatku okrog 12.000 prejemnikov, da ne bi prikrajšali svojih otrok pri
dedovanju nepremičnine. Poleg tega pogoja je potrebno upoštevati tudi to, da določen
odstotek prejšnjih upravičencev zaradi novih zakonov do varstvenega dodatka ne bi bil
upravičen (Stropnik, 2012, str. 14).
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Tabela 7: Število prejemnikov varstvenega dodatka v 62-ih centrih za socialno
delo za leto 2012
MESEC

VLOGE

VD ZNESEK V €

VD POVPREČJE
V€

01.01.2012

13.331

1.692.679

126,97

01.02.2012

13.359

1.697.155

127,04

01.03.2012

13.436

1.709.070

127,2

01.04.2012

13.477

1.717.614

127,45

01.05.2012

13.537

1.727.381

127,6

01.06.2012

13.618

1.743.601

128,04

01.07.2012

13.373

1.720.937

128,69

01.08.2012

13.394

1.733.255

129,41

01.09.2012

13.441

1.740.684

129,51

01.10.2012

10.483

1.389.380

132,57

01.11.2012

10.039

1.337.589

133,24

01.12.2012

10.200

1.370.362

134,35

SKUPAJ

151.688

19.580.056

1.681,15

POVPREČNA
VIŠINA

12.641

1.631.671

129,08

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2015)
V tabeli 5 so prikazani podatki o vlogah za uveljavitev varstvenega dodatka v 62-ih centrih
za socialno delo v letu 2012. V letu 2012 je bilo 151.688 vlog za pridobitev pravice do
varstvenega dodatka. Sredstva so bila izplačana v skupni višini 19.580.056 evrov,
povprečna višina varstvenega dodatka pa je znašala 129,08 evrov. Glede na primerjavo
dveh let, 2011 in 2012, znaša razlika izplačanega varstvenega dodatka v povprečju
4.378.023,33 evrov.
V primerjavi z letom 2011 je ta tabela pokazatelj drastičnega upada uveljavljanja te
pravice ter pokazatelj zaskrbljujočega materialnega položaja starejših oseb zaradi
drugačnih pogojev pri upravičenosti do varstvenega dodatka.
5.1.5 DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
Državna štipendija je denarni prejemek, namenjen spodbujanju izobraževanja in
doseganju izobrazbene ravni ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Hkrati
je namenjen odgovornosti upravičencev do izobraževanja, skrajšanju dobe izobraževanja
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in izboljšanju zaposlitve. Gre za dopolnilni prejemek, ki je namenjen kritju stroškov, ki
nastanejo z izobraževalnim procesom. Dodeli se za posamezni izobraževalni program na
posamezni ravni izobraževanja.
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študentje, ki so državljani Republike
Slovenije. Za mladoletne dijake zaprosijo njihovi starši. Štipendijsko razmerje je razmerje
med dodeljevalcem štipendije in štipendistom. Štipenditor je Republika Slovenija za
državne štipendije, Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za
Slovence v zamejstvu in po svetu in štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost.
Dodeljevalec za državne štipendije je pristojni center za socialno delo, za ostale štipendije
pa Javni sklad RS.
Zaradi uvedbe ZUPJS so bili do državne štipendije upravičeni samo polnoletni dijaki in
študentje, če mesečni dohodek družine ni presegal 53 % neto povprečne plače na osebo,
kar je še dodatna posledica uvedbe ZUJF. Pred novo socialno zakonodajo so bili vsi
mladoletni dijaki upravičeni do državne štipendije. Zaradi posledic, ki so jih občutile
družine mladoletnih otrok, se je zakonodaja spremenila in s 1. 1. 2014 vrnili pravico do
državne štipendije vsem mladoletnim dijakom.
Tabela 8: »Višina državne štipendije brez dodatkov glede na dohodkovne
razrede« po ZUPJS
dohodkovni
razredi

povprečni mesečni
dohodek na osebo v %
od neto povprečne plače

osnovni znesek
državne štipendije v
evrih za polnoletne

osnovni znesek za
mladoletnega dijaka

1

do 30 %

190

95

2

nad 30 % do 36 %

160

80

3

nad 36 % do 42 %

130

65

4

nad 42 % do 53 %

100

50

5

nad 53 % do 64 %

70

35

Vir: MDDSZ (2015)
Slika 6 prikazuje dohodkovne razrede za pridobitev pravice do državne štipendije. Zadnji
razred se ne upošteva, dokler »gospodarska rast [ne] preseže 2,5 odstotka družbenega
bruto proizvoda«. Najnižja osnovna višina državne štipendije znaša za mladoletno osebo
50,00 evrov, najvišja pa znaša 95,00 evrov. Za študente znaša najvišja višina državne
štipendije 190,00 evrov, najnižja pa 100,00 evrov.
Zaradi povišanja gospodarske rasti se je s 1. 1. 2016 sprostil zadnji razred, in sicer od 53
% do 56 %, kjer znaša štipendija 35 evrov.
Ob osnovni višini državne štipendije lahko dijak ali študent pridobi dodatek za bivanje in
dodatek za uspeh. Dodatek za bivanje znaša 80,00 evrov. Izpolnjeni morajo biti sledeči
pogoji, štipendist mora imeti prijavljeno začasno prebivališče v kraju izobraževanja, kraj
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stalnega prebivališča mora biti oddaljen od kraja izobraževanja več kot 25 km, strošek
najema nepremičnine mora znašati najmanj 65 evrov mesečno in štipendist ne sme biti
lastnik ali solastnik nepremičnine. Štipendist ni upravičen do dodatka za bivanje, »če
prejema subvencijo za bivanje v študentskem domu ali pri zasebniku ali ima sklenjeno
pogodbo o bivanju v dijaškem domu.« (ZŠtip-1, 18. člen) Dodatka za bivanje, ko dijak ali
študent biva drugje, ni možno kombinirati s subvencionirano mesečno vozovnico.
Tabela 9: Dodatek za uspeh glede na povprečno doseženo oceno
Razred

Povprečna ocena dijaka

Višina dodatka za uspeh v
evrih/mesec

1

od vključno 4,00 do vključno 4,25

17

2

nad 4,25 do vključno 4,50

22

3

nad 4,50 do vključno 4,75

30

4

nad 4,75

40

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2015)
Študent je upravičen do dodatka za uspeh, če je v preteklem študijskem letu dosegel
določeno povprečno oceno in opravil določeno število obveznosti za letnik v kreditnih
točkah ECTS od skupno 60 možnih.
Tabela 10: Dodatek za uspeh glede na povprečno oceno in kreditne točke
Razred
1

Povprečna ocena študenta
50 ali več ECTS, nad 8,00

Višina dodatka za uspeh v evrih/mesec
17

2

50 ali več ECTS, nad 9,00

22

3

55 ali več ECTS, nad 8,00

30

4

55 ali več ECTS, nad 9,00

40

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2015)
Do dodatka za štipendista za posebne potrebe v višini 50,00 mesečno je upravičen
štipendist, kateremu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara na podlagi Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ali če je štipendist usmerjen v prilagojen program vzgoje in izobraževanja v
skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Po ZŠtip-1 ni več
dodatka za deficitarnost.
Državno štipendijo lahko štipendist prejema eno leto za posamezen letnik. Če se
štipendist izobražuje v tujini, je možno enkratno izplačilo do višine dvanajstih mesečnih
štipendij. Izplačilo v enkratnem znesku pripada tudi študentu, ki je končal izobraževanje
prej, kot je bilo določeno z učnim ali študijskim programom.
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Mirovanje državne štipendije sledi v primerih, »če štipendist ni uspešno opravil letnika,
dovoljen pa mu je ponovni vpis v isti letnik« in isti izobraževalni program, če dohodek na
družinskega člana štipendista preseže cenzus za državno štipendijo, če štipendist izgubi
status dijaka ali študenta in mu je dovoljeno opravljanje učnih ali študijskih obveznosti
(ZŠtip-1, prva alineja prvega odstavka, 95. člena).
Štipendijsko razmerje preneha, če štipendist po svoji krivdi ni dokončal letnika, za
katerega je prejemal državno štipendijo, če je štipendist sklenil pogodbo o zaposlitvi ali se
je samozaposlil, če je izgubil status dijaka ali študenta, če je spremenil »izobraževalni
program brez soglasja štipenditorja, če je štipendijo pridobil na podlagi posredovanja
neresničnih podatkov, če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži
ustreznih dokazil oziroma ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije«
(ZŠtip-1, 97. člen).
Štipendist lahko uveljavlja tudi dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini
50,00 evrov. Prizna se štipendistu, ki mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara
na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi »ali če je enemu od staršev
priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo« in »če je usmerjen
v prilagojen program vzgoje in izobraževanja« (ZŠtip-1, 20. člen).
Vračilo državne štipendije sledi, če štipendist ni uspešno dokončal letnika, za katerega je
prejemal državno štipendijo, če se je zaposlil, če je izgubil status dijaka ali študenta, če je
izkazal neresnične podatke ter če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne
izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje državne štipendije.
Po Zakonu o štipendiranju so bile do državne štipendije upravičene osebe s statusom
dijaka ali študenta, ki so državljani Republike Slovenije, Slovenci v zamejstvu in Slovenci
po svetu, državljani držav članic Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora in
njihovi družinski člani, če imajo dovoljenje za prebivanje v RS; medtem ko se je
»državljanom držav članic EU, ki so bili samozaposleni v RS ter njihovim družinskim
članom, državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v
RS in ožjim družinskim članom« ter državljanom tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogoja za
bivanje, lahko štipendija dodelila na podlagi sklenjenih meddržavnih sporazumov oziroma
po načelu vzajemnosti.
Državna štipendija se je po ZŠtip dodelila upravičencem, pri katerih mesečni dohodek na
družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ni presegal 60 %
minimalne plače. Državna štipendija je znašala brez dodatkov 36,00 evrov za dijaka in
54,00 evrov za študenta. Dodatek za vrsto in področje izobraževanja glede na potrebe
trga dela je znašal 28,00 evrov. Dodatek za učni uspeh za dijake s povprečno oceno
najmanj 4,1 ali več in za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več je znašal 19,00
evrov. Za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več in za študente s povprečno oceno
najmanj 9,00 ali več je dodatek znašal 35,00 evrov. »Štipendistu, ki se je izobraževal
zunaj kraja stalnega prebivališča je pripadal dodatek za bivanje v višini 79,00 evrov.«
(ZŠtip, 14. člen, prenehal veljati) Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami je znašal
47,00 evrov.
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K državni štipendiji se je dodelil poleg dodatka za vrsto in področje izobraževanja,
dodatka za učni uspeh, dodatka za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča, dodatka za
štipendiste s posebnimi potrebami še dodatek glede na dohodek družine štipendista, ki pa
ne velja več.

Tabela 11: Višina dodatka
Dohodek na družinskega člana (v % od
minimalne plače)
do vključno 25 %

Višina dodatka (v evrih)

nad 25 % do vključno 40 %

41,00

nad 40 % do vključno 50 %

30,00

nad 50 % do vključno 60 %

20,00

51,00

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2013)
Slika 9 prikazuje »dodatek glede na dohodek v družini štipendista, ki se je določil tako, da
so se upoštevali povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem
koledarskem letu v primerjavi z zneskom minimalne plače« (ZŠtip, 2007, ni več v veljavi).
Skupen obema zakonoma je dodatek za uspeh, ki ne pripada ne dijakom in ne študentom
v prvem letniku izobraževanja.
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Tabela 12: Višina državne štipendije
LETO

VIŠINA DŠ/LETO

VIŠINA DŠ/MESEČNO

2008

2.003,94

166,99

2009

1.917,53

159,79

2010

1.905,84

158,82

2011

1.966,43

163,87

2012

2.357,95

196,50

2013

2.326,98

193,91

2014

1.874,74

156,23

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2014)
Tabela 5 prikazuje višino državne štipendije od leta 2008 do leta 2014 na letni in mesečni
ravni. Pred letom 2012 je znašala višina državne štipendije približno 166,99 evrov
mesečno. Nato se je znesek državne štipendije v letu 2012 zvišal na 196,50 evrov
mesečno, ker z uvedbo ZUPJS mladoletne osebe niso bile upravičene do te pravice. S
spremenjeno zakonodajo 1. 1. 2014, kjer so mladoletne osebe pridobile pravico do
štipendije, se je povprečna višina državne štipendije zopet znižala na 156,23 evrov
mesečno.
Leti 2011 in 2012 močno izstopata zaradi ukinitve državne štipendije mladoletnim
osebam. Vsekakor pa je potrebno omeniti tudi to, da je nov način upoštevanja
materialnega stanja oseb tudi prispeval k nižjemu znesku.
Tabela 13: Število upravičencev do državne štipendije V 62-ih CSD-jih
LETO
2008

DIJAKI
20.347

ŠTUDENTJE
12.415

SKUPAJ
32.762

2009

21.250

13.168

34.418

2010

23.708

14.983

28.691

2011

25.185

16.647

41.832

2012

10.211

18.647

28.858

2013

7.500

15.313

22.813

2014

20.239

15.024

35.263

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2014)
V tabeli 6 so prikazani podatki od leta 2008 do leta 2014 o dijakih in študentih, ki so
prejemali državno štipendijo. V letu 2011 je prejemalo 25.185 dijakov in 16.647 študentov
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državno štipendijo, skupno v višini 41.832 upravičencev. Z uveljavitvijo nove socialne
zakonodaje je bilo 10.211 dijakov in 18.647 študentov, ki so prejemali državno štipendijo.
V letu 2012 je prikazan podatek o upadu števila dijakov zaradi ukinitve pravice do državne
štipendije. V letu 2012 se je upad upravičenosti do državne štipendije pri dijakih zmanjšal
za 59,46 %.

5.2

VRSTE SUBVENCIJ IN PLAČILA

5.2.1 SUBVENCIJA VRTCA
Država nudi svojim prebivalcem določene subvencije pri znižanju plačila vrtca, ki jih
»lahko uveljavljajo straši za svoje otroke, ki so vključeni v vrtec«, subvencija »se financira
iz občinskega proračuna«. »Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega
dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, dodeli se za obdobje enega leta« (MDDSZ,
2015).
Višina plačila vrtca se ugotovi »glede na povprečni mesečni dohodek na osebo« in glede
na število, vključenih otrok v vrtec (ZUPJS, prvi odstavek, 24. člen).
Staršem, ki »ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega
dohodkovnega razreda, po lestvici 77 %« (ZUPJS, drugi odstavek, 24. člena).
Če vrtec obiskujeta dva ali več otrok, znaša plačilo vrtca za drugega otroka 30 % plačila,
vsi nadaljnji otroci pa so plačila vrtca oproščeni.
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, plačilo vrtca financira »občina, v kateri ima
rejenec stalno prebivališče«. Vlogo za subvencijo vrtca odda rejnik za rejenca (ZUPJS,
četrti odstavek, 24. člen).
Izdatki za subvencijo vrtca naraščajo zaradi vključenosti otrok v vrtce.
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Tabela 14: Višina plačila vrtca glede na dohodkovni razred s 1. 1. 2012
»dohodkovni
razred«

»povprečni mesečni dohodek na
osebo«
»(v % od neto povprečne plače)«

1

»do 18 %«

»plačilo staršev«
»(v % od cene programa)«
/

»(do 180,97 EUR)«
2

»nad 18 % do 30 %«

10 %

»(nad 180,97 do 301,62 EUR)«
3

»nad 30 % do 36 %«

20 %

»(nad 301,62 do 361,95 EUR)«
4

»nad 36 % do 42 %«

30 %

»(nad 361,95 do 422,27 EUR)«
5

»nad 42 % do 53 %«

35 %

»(nad 422,27 do 532,87 EUR)«
6

»nad 53 % do 64 %«

43 %

»(nad 532,87 do 643,46 EUR)«
7

»nad 64 % do 82 %«

53 %

»(nad 643,46 EUR do 824,44 EUR)«
8

»nad 82 % do 99 %«

66 %

»(nad 824,44 EUR do 995,36 EUR)«
9

»nad 99 %«

77 %

»(nad 995,36 EUR)«
Vir: MDDSZ (2015)

Na sliki 10 je opisanih 9 dohodkovnih razredov, ki jih je uvedel ZUPJS. Za najvišji plačilni
razred starši plačujejo 99 % cene programa. V prvem plačilnem razredu se v družinski
dohodek zaradi uveljavljanja vrstnega reda pravic iz javnih sredstev šteje tudi denarna
socialna pomoč, kar pomeni, da ni več avtomatične oprostitve plačila vrtca. Tako starši
plačajo 10 % cene programa vrtca, če so prejemniki denarne socialne pomoči. Starši, ki s
povprečnim mesečnim dohodkom na osebo v % od neto povprečne plače ne presegajo
18 %, kar znaša do 180,97 evrov, so oproščeni plačila vrtca v celoti.
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V letu 2012 z uvedbo ZUJF ni bil več drugi in vsak nadaljnji otrok v vrtcu oproščen plačila,
ampak plačajo starši za drugega otroka 30 % plačila.
Tabela 15: Lestvica za znižano plačilo programa do 1. 1. 2012
Plačilni
razred

»Če znaša bruto mesečni dohodek na družinskega
člana v % od bruto povprečne plače na zaposlenega v
RS v preteklem koledarskem letu«

Znaša plačilo naslednji
»odstotek od cene programa«

1.

»do 25 %«

10 %

2.

»nad 25 % do 35 %«

20 %

3.

»nad 35 % do 45 %«

30 %

4.

»nad 45 % do 55 %«

40 %

5.

»nad 55 % do 70 %«

50 %

6.

»nad 70 % do 90 %«

60 %

7.

»nad 90 % do 110 %«

70 %

8.

»nad 110 %«

80 %

Vir: Lasten (povzeto po pravilniku, 3. člen, neveljaven (2011)
Tabela 9 prikazuje 8 plačilnih razredov. Vse do leta 2011 je bila pravica do subvencije
vrtca v pristojnosti občin. Na podlagi zakona o vrtcih je bil v veljavi Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih. Ceno za programe predšolske vzgoje so krili starši otroka in
občina; ta je krila del cene programa za otroke, katerih eden od staršev ima stalno
prebivališče v občini. Plačilo je določila občina na podlagi lestvice, ki je starše razvrščala v
razrede glede na bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno
bruto plačo na zaposlenega v RS. Starši so plačali največ 80 % cene programa, v
katerega je vključen otrok. Plačilo 80 % cene je bilo polno plačilo. Najnižje plačilo vrtca je
znašalo 10 % cene vrtca, kar predstavlja prvi plačilni razred. Prejemniki denarne socialne
pomoči so bili v celoti oproščeni plačila vrtca.
Če je družina poleg premoženja razpolagala še z drugim premoženjem, se je plačilo
povečalo za en plačilni razred.
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Grafikon 1: Izdatki za subvencijo vrtca v €
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Vir: Lasten (prirejeno po podatkih IRRS, 2015)
Glede na podatke (SURS 2014) o vključenosti otrok v vrtce je število otrok naraščalo,
sploh v letu 2011. Iz grafa 1 je razvidno, da je padec subvencij za 1,12 % v letu 2012
glede na leto 2011 predvsem posledica nove socialne zakonodaje, povezane z ZUJF, ki je
ukinil brezplačno varstvo za drugega otroka v družini, ki je vključen v vrtec.
5.2.2 SUBVENCIJA MALICE IN KOSILA
Od 1. 1. 2012 je Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določal, da morajo
vlagatelji oddati na center za socialno delo Vlogo za uveljavljanje subvencije malice in
kosila, če želijo subvenciji uveljavljati. Od 1. 9. 2014 pa velja sprememba v zakonodaji. Z
novo ureditvijo staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvenciji, saj bodo šole
upoštevale podatke »iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji«. Vlogo
je potrebno oddati samo v primeru, če še ni izdane odločbe za otroški dodatek ali državne
štipendije.
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci, ki se redno
izobražujejo, povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi za
otroški dodatek ali državne štipendije, pa ne presega 53 % neto povprečne plače v
Republiki Sloveniji. Upravičeni so tudi dijaki, ki se redno izobražujejo, povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi za otroški dodatek ali državno štipendijo, pa ne
presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učenci ali dijaki, ki so
nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino
oziroma so »nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami« ali so prosilci za azil, so upravičeni do brezplačne malice (ZUPJS,
peti odstavek, 25. člena). Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki, ki se redno
izobražujejo, »povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o
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otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne
plače v Republiki Sloveniji; in sicer v višini 70 odstotkov cene malice. Nad 53 do 64
odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 40
odstotkov malice« (ZUPJS, drugi odstavek, 25. člena).
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno izobražujejo in pri katerih povprečni
mesečni dohodek na osebo, ugotovljen na podlagi odločbe za otroški dodatek ali državno
štipendijo, ne presega 18 % neto povprečne plače.
Učencu ali »dijaku, ki je prijavljen na šolsko prehrano pred začetkom šolskega leta in ima
družina veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripadata subvenciji od
prvega šolskega dne dalje« (ZUPJS, tretji odstavek, 32. člen). Če pa družina nima
»veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji,učencu pripadata subvenciji
od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije« (ZUPJS, četrti
odstavek, 32. člen).
V primeru vloge za subvencijo malice in kosila, kadar družina nima veljavne odločbe za
otroški dodatek ali državno štipendijo, pripada učencu ali dijaku »subvencija z dnem, ko
center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice in kosila za učence in dijake«,
če je bilo vlogi ugodeno. Subvencija malice in kosila je dodeljena za obdobje enega
šolskega leta (ZUPJS, peti odstavek, 32. člen).
Zaradi zelo nizkega cenzusa pri dodeljevanju subvencionirane šolske prehrane veliko
število otrok v osnovnih in srednjih šolah ni bilo upravičenih do subvencionirane malice
leta 2012. Zaradi spremembe zakonodaje MIZKŠ in MDDSZ v letu 2013 se je povečala
upravičenost otrok do subvencije malic in kosila. Vlagateljem ni bilo potrebno oddajati
posebne vloge za malico in kosilo na center za socialno delo, če jim je že bilo odločeno o
pravici do otroškega dodatka ali državne štipendije.
5.2.3 SUBVENCIJA ZA NAJEMNINO STANOVANJA
Zakon o uveljavljanju pravic je uvedel subvencijo najemnin. »Do subvencioniranja
najemnine je lahko upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, bivalni enoti,
namenskem najemnem stanovanju, tržnem stanovanju in v hišniškem stanovanju. Pri
izračunu višine neprofitne najemnine se upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo
najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti primerne površine, glede na število oseb.«
(ZUPJS, prvi odstavek, 28. člen)
»Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je ugotovljeni
dohodek najemnika in oseb, ki so v najemni pogodbi, ki ne presega višine njihovega
minimalnega dohodka, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka in za znesek
neprofitne najemnine ali za znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških
stanovanjih.« (ZUPJS, prvi odstavek, 28. člen)
»Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencije najemnine, se subvencija določi v
višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za
minimalni dohodek in za 30 % ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi največ v
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višini 80 % neprofitne najemnine.« Dodeljena je za »obdobje enega leta, v primeru
najemne pogodbe, ki je sklenjena za krajši čas, se dodeli za čas do izteka najemne
pogodbe (ZUPJS, prvi odstavek, 28. člena).
Subvencija neprofitne najemnine lahko znaša največ 80 % neprofitne najemnine.
Najemnik plača znižano najemnino, subvencionirani del se nakaže neposredno lastniku
stanovanja. Subvencija tržne najemnine je dodeljena najemnikom tržnih stanovanj, ki
izpolnjujejo dohodkovni cenzus za pridobitev neprofitnega najemniškega stanovanja in so
oddali obvezno prijavo na javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v občini
stalnega bivališča (ZUPJS, 28. člen). Subvencija se nakaže neposredno lastniku
najemnega stanovanja.
5.2.4 PRAVICA DO KRITJA RAZLIKE DO POLNE VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH
STORITEV
Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev zagotavlja zavarovancem
zdravstveno oskrbo na podlagi prejemanja denarne socialne pomoči. Upravičene osebe
»so državljani ali državljanke Republike Slovenije, ki bivajo v Sloveniji, in tujci z
dovoljenjem za stalno prebivanjem in stalnim bivališčem v RS« (ZSVarPre, 3. člen).
Upravičeni so za obdobje, za katero se jim dodeli denarna socialna pomoč. Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti obvesti Zavod za zdravstveno
zavarovanje o obdobju veljavnosti odločbe za upravičenca.
5.2.5 PRAVICA DO PLAČILA PRISPEVKA ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
Do te pravice so upravičeni državljani RS in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje,
če imajo denarno socialno pomoč ali »izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne
pomoči.« Krivdni razlogi se pri dodeljevanju te pravice ne upoštevajo. Namen te pravice je
vsem zagotoviti osnovno zavarovanje. Pravica do kritja prispevkov za osnovno
zdravstveno zavarovanje »se dodeli za določen čas«. Dodeljena je lahko za »obdobje od
1 do 3 mesecev«, če gre za prvo vloženo vlogo. V primeru podaljšanja pravice oziroma
ponovne vložitve se dodeli za obdobje »od 1 do 6 mesecev«. »Če zaradi starosti nad 63
let za ženske in nad 65 let za moške ali bolezni, invalidnosti ni mogoče pričakovati,« da se
bo socialni položaj upravičenca izboljšal, se dodeli pravica za obdobje 1 leta (ZSVarPre,
30. člen). Osebi, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je stara nad 63 let
(za ženske oziroma nad 65 let (za moškega), se lahko dodeli ta pravica trajno.
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6

UGOTAVLJANJE MATERIALNEGA POLOŽAJA

6.1

OPREDELITEV PREJEMNIKOV PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se pri ugotavljanju materialnega položaja
upoštevajo določene osebe, njihov dohodek in premoženje. Poleg vlagatelja se
upoštevajo tudi zakonec oziroma oseba, »s katero vlagatelj živi v zunajzakonski
skupnosti, ki ureja po zakonu zakonsko zvezo in družinska razmerja«, ter »otroci in
pastorki, ki so jih vlagatelji dolžni preživljati po zakonu« (ZUPJS, prvi odstavek, 10. člen).
»Če starši vlagatelja ne živijo v zakonski oziroma zunajzakonski skupnosti, se pri
ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja upošteva sporazum med starši oziroma le
tisti izmed staršev, kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo« (ZUPJS, tretji
odstavek, 10. člen).
Če je vlagatelj otrok se poleg njega pri materialnem ugotavljanju položaja upoštevajo tudi
starši ter bratje in sestre.
Osebe, ki se »pri ugotavljanju materialnega položaja ne upoštevajo:
•
otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti niso zaupani v
vzgojo in varstvo vlagatelju ali osebi, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti,
•
otroci in pastorki, kateri se poročijo, živijo v zunajzakonski skupnosti, postanejo
roditelji in skrbijo za otroka,
•
zakonec osebe, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z družino in je
začet postopek za razvezo zakonske zveze,
•
polnoletna oseba, dokler so jo starši skladno s predpisi, ki urejajo dolžnost
preživljanja, dolžni preživljati in ki v življenjski skupnosti zaradi nasilja v družini ni več
povezna z njimi,
•
osebe, katere so v institucionalnem varstvu in so delno ali v celoti oproščene
plačila storitve,
•
otroci, ki imajo podaljšano roditeljsko pravico,
•
mladoletna oseba, ki je brez staršev, ker so umrli ali zaradi nasilja v družini že
tečejo postopki v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje nasilja v družini« (ZUPJS 11.
člen).

6.2 OPREDELITEV DOHODKA PRI IZRAČUNU PRAVIC IZ JAVNIH
SREDSTEV
6.2.1 OPREDELITEV DOHODKA PRI IZRAČUNU PRAVICE DO DENARNE
SOCIALNE POMOČI
Pri izračunu »denarne socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in
prejemki za samsko osebo ali družino, v obdobju treh koledarskih mesecev pred
mesecem vložitve vloge« (ZSVarPre, 20. ZSVarPre). Če »je iz ugotovljenega dejanskega
stanja razvidno, da je upravičenec ostal brez rednega periodičnega dohodka,« ni
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upoštevan več pri izračunu (ZSVarPre, prvi odstavek, 21. člena). V kolikor je vlagatelj
začel prejemati periodični dohodek šele v mesecu vložitve vloge, se »upošteva višina
zadnjega prejetega mesečnega dohodka« (ZSVarPre, drugi odstavek, 21. člen).
»Periodični dohodki so plače, pokojnine, rente, preživnine in drugi dohodki, ki jih vlagatelj
prejema v enakih ali podobnih časovnih obdobjih.« (ZSVarPre, tretji odstavek, 21. člen)
Pri izračunu denarne pomoči se upoštevajo tudi priložnostni dohodki, ki jih je vlagatelj
prejel največ dvakrat za opravljeno delo. To so dohodki iz naslova študentskega dela. Med
občasne dohodke, neperiodične dohodke sodijo dediščine, darila, odškodnine,
odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat.
»Višina denarne socialne pomoči za vlagatelja in posamezne družinske člane določi po
merilih:
prva odrasla: ponder,
prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu 60 do 128 ur na mesec: 1,28
ponder,
prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna več kot 128 ur na mesec: 1,56 ponder,
samska oseba med dopolnjenim 18. In dopolnjenim 26. Letom starosti, prijavljena
na zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, ki ima prijavljeno stalno
prebivališče na istem naslovu kot starši: 0,7 ponder,
samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali
nezaposlena in starejša od 63 let za ženske in 65 let za moške, imajo prijavljeno stalno
prebivanje: 07 odstotek,
vsaka naslednja odrasla oseba: 0,5 ponder,
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na
mesec: 0,78 ponder,
vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na
mesec: 0,64 ponder,
prvi otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ki je najstarejši:
0,7 ponder,
vsak naslednji otrok osebe, ki uveljavlja pravico de denarne socialne pomoči: 0,6
ponder« (ZSVarPre, 26. člen).
Za prvo odraslo osebo »se šteje samska oseba, mladoletna oseba ali polnoletna oseba
brez staršev, ker so umrli ali« zaradi nasilja ni več povezana z njimi. V primeru zakoncev,
ki živita skupaj in nima noben »statusa aktivne osebe, šteje tista oseba, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči.« V kolikor pa »imata oba zakonca status aktivne
osebe, šteje tista oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ki ima status
delovno aktivne osebe« (ZSVarPre, četrti odstavek, druge alineje 26. člena).
»Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k minimalnemu dohodku samske osebe,«
namenjen je spodbujanju k delu (ZSVarPre, sedmi odstavek, 26. člen). »Kot delovno
aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene
v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije.«
(ZSVarPre, osmi odstavek, 26. člen) Te osebe »imajo sklenjen pisni dogovor o
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prostovoljnem delu, so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur na mesec« (ZSVarPre,
deveti odstavek, 26. člen).
»Denarna socialna pomoč ne pripada osebi ali družini, katera ima premoženje in dosega
ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.« (ZSVarPre, prvi odstavek,
27. člen) Dodeli pa se »samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje,« kjer živijo in ne
presega vrednosti nad vrednostjo primernega stanovanja »in v zadnjih 24 mesecih
denarne socialne pomoči ni prejela« več kot osemnajstkrat (ZSVarPre, drugi odstavek, 27.
člen). Denarna pomoč se dodeli tudi če je oseba prejela v zadnjih 24 mesecih denarno
socialno pomoč več kot osemnajstkrat in soglaša z vpisom prepovedi in odtujitve in
obremenitve nepremičnine v zemljiško knjigo, katere lastnik ali lastnica je.
»Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega dohodka iz
razlogov, na katere bi lahko vplivala ali brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali
opušča aktivnosti« za doseganje zaposlitve ali izboljšanje socialnega položaja (ZSVarPre,
prvi odstavek, 28. člen). Ti razlogi so prenehanje delovnega razmerja zaradi pisnega
sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz
razlogov s strani delavca, odpoved pogodbe o zaposlitvi, ko je delavec ponudbo za delo
odklonil.
Če oseba ni prijavljena na pristojnem zavodu za zaposlovanje oziroma se jo preneha
voditi v evidenci, ker se je sama odjavila iz evidence brezposelnih oseb, »če odkloni
vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti glede na sprejeto
pogodbo o vključitvi v ukrep aktivne politike zaposlovanja«, če neuspešno opravi
poskusno delo, če odkloni primerno zaposlitev, če dela na črno in če odkloni podpis
zaposlitvenega načrta, če opusti uveljavljanje »pravice, ki bi vplivale na socialni položaj
osebe in družinskih članov«, če je oseba na prestajanju zaporne kazni so to krivdni razlogi
za zavrnitev dodelitve denarne socialne pomoči (ZSVarPre, 28. člen).
»Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov, se določi v
višini minimalnega dohodka«, tj. 270,82 evrov (ZSVarPre, prvi odstavek, 30. člen).
»Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna pomoč ne dodeli ali se
dodeli v nižjem znesku samski osebi ali družini«, če ima premoženje in ne dosega
vrednosti v višini 12.999,36 evrov, če je oseba v bolnišnici ali drugi ustanovi najmanj 30
dni, kjer ji je zagotovljena celodnevna oskrba, »če je v celodnevnem institucionalnem
varstvu ter če živi oseba z osebami, ki ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski
člani« (ZSVarPre, 31. člen).
»Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna pomoč dodeli samski osebi
ali družini, če ima v lasti nepremičnino, katera ne presega vrednosti 50.000 evrov in si
vlagatelji s to nepremičnino ne morejo zagotoviti preživetja, so okoliščine, na katere se ne
da vplivati, zlasti ko:
-

je v družini nasilje, so začeti postopki ali tečejo postopki skladni s predpisi, ki
urejajo nasilje,
je začet postopek odtujitve ali razdružitve nepremičnine z namenom pridobiti
sredstva za preživetje, ne traja več kot 24 mesecev,
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-

je oseba upravičena do oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev ali do
prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo ali doplačilo pravic družinskega
pomočnika.« (ZSVarPre, peti odstavek, 57. člen)

Denarna socialna pomoč se lahko poveča osebam za dodatek za pomoč in postrežbo
zaradi starosti, invalidnosti in bolezni ter če je potrebna nujna pomoč druge osebe.
Potrebo po nujni pomoči ugotavlja invalidska komisija.
Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka,
subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se upoštevajo dohodki,
kot so dediščina in izplačila, ki jih dobi upravičenec zaradi zavarovalne sheme v primeru
poškodb ali invalidnosti.
Ne upoštevajo se dohodki oz. »subvencija, ki pripada mladi družini za reševanje
stanovanjskega« problema, enkratne denarne pomoči, enkratne solidarnostne pomoči,
povračila škode, dohodki, ki so povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, štipendije
in drugi prejemki v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem in prejemki za stroške
prehrane na delovnem mestu in za prevoz na delo.
Pri izračunu denarne socialne pomoči se upoštevajo tudi prihranki. Samska oseba ima
lahko največ do 2.500,00 evrov, družina pa največ do 3.500,00 evrov prihrankov.
6.2.2 OPREDELITEV DOHODKA PRI IZRAČUNU PRAVICE DO OTROŠKEGA
DODATKA IN DRŽAVNE ŠTIPENDIJE
V »dohodek, ki se upošteva, se štejejo dohodki in prejemki vseh oseb.« To so »obdavčljivi
dohodki, ki urejajo dohodnino«, pokojninske rente in odkupne vrednosti, »dohodki o
prostovoljnem služenju vojaškega roka, preživnina, nadomestilo preživnine«, plačilo dela
rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino in
brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec, »denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek, državna štipendija, zmanjšana za znesek, ki je enak dodatku za bivanje, dodatku
za uspeh ter dodatku za štipendiste s posebnimi potrebami, dodatek za aktivnost,«
dodatek k pokojnini, »rente iz življenjskega zavarovanja, veteranski dodatek, invalidski
dodatek, sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih dobiva
oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja«, v
polovični višini prejetih sredstev, »pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali
drugače ogrožene osebe prejmejo od organizacij, dobrodelnih« in dohodki, prejeti na
podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti ter drugi obdavčljivi dohodki po zakonu, ki urejajo
davke na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (ZUPJS, 12. člen). Pri izračunu »posamezne
pravice iz javnih sredstev se dohodek zmanjša za izplačane preživnine, gre za denarna
sredstva, ki jih od osebe preživninski zavezanec izterja jamstveni preživninski sklad« ter
za periodične dohodke (plača, pokojnina, rente), ki jih je oseba nehala prejemati. Pri
izračunu pravice do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije se kot
tekoči dohodki vedno upoštevajo preživnina, otroški dodatek, denarna socialna pomoč,
varstveni dodatek in državna štipendija. Pri ugotavljanju dohodkov se upoštevajo dohodek
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v preteklem koledarskem letu in podatki iz odločbe o odmeri dohodnine za preteklo leto.
Če oseba v preteklem letu ni bila zaposlena oziroma ni prejemala dohodkov, »prejema pa
jih v tekočem koledarskem letu, se pri izračunu upoštevajo samo njeni tekoči dohodki«
(npr. plača, pokojnina) (ZUPJS, šesti odstavek, 15. člen). Če je »razvidno, da je prišlo do
spremembe v vrsti periodičnega dohodka« (denarno nadomestilo, plača, pokojnina),
oseba »prejema drugo vrsto dohodka in se ji periodični dohodek, ki ga ne prejema več, ne
upošteva, upošteva se le novi periodični dohodek« (ZUPJS, sedmi odstavek, 15. člen).
Pri osebah, ki opravljajo samostojno dejavnost (samostojni podjetniki, kmetje), se
upošteva »dohodek iz dejavnosti v višini 75 % bruto minimalne plače«, ki znaša za leto
2015 593,05 evrov mesečno, na letni ravni pa 7.102,35 evrov (ZUPJS, 14. člen).

6.3 OPREDELITEV PREMOŽENJA PRI IZRAČUNU PRAVIC IZ JAVNIH
SREDSTEV
»Pri izračunu pravic iz javnih sredstev se šteje naslednje premoženje:
•

nepremično premoženje,

•

osebna in druga vozila,

•

vodna plovila,

•

lastniški deleži gospodarskih družb,

•

vrednostni papirji,

•

denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu in

•

drugo premično premoženje.« (ZUPJS, 17. člen)

Pri ugotavljanju velikosti stanovanja se upoštevajo osebe, ki »imajo na naslovu tega
stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo«. »Če je
uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot
premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja in
vrednostjo primernega stanovanja.« (drugi odstavek ZUPJS, 17. člen)
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Slika 4: Primeri velikosti primernega stanovanja oz. stanovanjske hiše
12-

»članska družina
»članska družina

60 m²«
90 m²«

3-

»članska družina

110 m²«

4-

»članska družina

130 m²«

5-

»članska družina

150 m²«

6-

»članska družina

170 m²«

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2012)

»V premoženje se ne šteje:
•
stanovanje ali stanovanjska hiša, kjer oseba dejansko prebiva in ima prijavljeno
stalno prebivališče, do vrednosti primernega stanovanja,
•

osebni avtomobili, do vrednosti 8.060,00 evrov,

•
premoženje, za katerega ima oseba sklenjen finančni najem ali poslovni najem
(leasing),
•
poslovni prostori in poslovne stavbe, ki jih vlagatelj uporablja za pridobivanje
dohodka iz dejavnosti, če dosega vsaj višino 75 % bruto minimalne plače,
•
kmetijsko, vodno, gozdno zemljišče, ki daje katastrski dohodek,
•

bančna sredstva, ki jih je oseba prejela izključno za nakup ali gradnjo stanovanja,

•
kmetijsko in gozdno zemljišče, ki ga oseba zaradi starosti nad 63 let za ženske ali
65 let za moške, ni sposobna obdelovati.« (ZUPJS, 18. člen)

6.4

KLJUČNE SPREMEMBE OBEH ZAKONOV

Na podlagi različnih raziskav, analiz, opozoril centrov za socialno delo, mnenj strokovne
javnosti in pritožb strank je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti pripravilo sklop sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Večina je začela veljati s 1. 1. 2014, druge pa s 1.
9. 2014.
Uveljavljene spremembe so:
upoštevanje dejanskega in trenutnega položaja vlagatelja, saj so se doslej
upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo in predpreteklo leto, in to ne glede
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na to, ali je vlagatelj prejemal bistveno nižji dohodek in drugo vrsto periodičnega dohodka,
v primerih izračuna pravic za vrtec, otroški dodatek, državno štipendijo;
v dohodek družine se upošteva le del otroškega dodatka (ki je znižan za 20 %), ki
pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu, pri enostarševski družini se ne
šteje otroški dodatek, prav tako ne v družini, kjer otrok ni vključen v vrtec;
ugodnejši način glede upoštevanja dohodkov iz študentskega dela, kjer so družine
upravičene do otroškega dodatka, subvencije vrtca in državne štipendije;
premoženje, ki se ne upošteva, velja za znesek, ki ga banke kot bančni kredit
nakažejo na račun vlagatelja, če je izključno namenjen nakupu ali rešitvi stanovanjskega
problema;
znesek premoženja oziroma prihranki, ki se ne upoštevajo pri pridobitvi pravice do
denarne socialne pomoči, v višini treh minimalnih dohodkov za samsko osebo in za
družino so največ 2.500,00 evrov;
povišan ponder za višino denarne socialne pomoči za drugo odraslo osebo v
družini;
ponovna pravica mladoletnih oseb do pravice do državne štipendije;

spremembe pri vračanju »denarne socialne pomoči, saj denarne socialne pomoči
ni treba vračati, če jo je oseba prejela za 12 mesecev ali manj.« »Če pa je oseba prejela
denarno socialno pomoč za več kot 12 mesecev, se dedovanje omeji tako, da se od
prejete denarne pomoči odšteje 12 mesečnih zneskov, nato še 1/3 od preostalih
mesečnih zneskov prejete denarne pomoči« (MDDSZ, 2015);
prenos pravic med socialnovarstvene prejemke, kjer gre za pogrebnino in
posmrtnino, ki sta »vezani na upravičenost do denarne socialne pomoči in varstveni
dodatek ali na dohodkovni položaj« vlagatelja;
prejemniki varstvenega dodatka lahko uveljavljajo pravico do izredne denarne
socialne pomoči;
prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni do višje denarne socialne
pomoči, kjer gre za delovno aktivno osebo, ki opravlja prostovoljsko delo.

Socialni transferji so najbolj visoki in presegajo 1.000,00 evrov na Irskem in Norveškem,
najbolj skromni pa so v Grčiji (Longford, 2011, str. 5). Države, ki največ porabijo za
socialne transferje, so Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Nemčija, Švedska (Prasad, 2008,
str. 2).
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V Sloveniji se je delež vpliva socialnih transferjev glede na stopnjo tveganja revščine otrok
zelo znižal, temu pa sledi, da država s svojimi reformnimi ukrepi ni zaščitila prebivalstva,
ljudem se je materialni položaj celo poslabšal (Trbanc, in drugi, 2014, str. 73).
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7 ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR V SLOVENIJI
Slovenija je tako kot druge države članice EU podvržena velikemu številu zakonodajnih
obremenitev, ki poslovnim subjektom in državljanom pri poslovanju in vsakodnevnem
življenju povzročajo številne nevšečnosti in nepotrebne ovire. Predpisov je preveč,
pogosto prihaja do neusklajenosti med njimi, problemi pa se pokažejo v praksi, ko jih je
potrebno izvajati. Birokratizacija je pojem večplastnosti, kar pomeni, da uprava s številnimi
administrativnimi bremeni znižuje kakovost življenja državljanov, podjetjem pa poslabšuje
pogoje poslovanja in s tem slabi konkurenčnost. Zajema kulturo v organizacijah javne
uprave; zanjo so značilni odtujenost, togost, usmerjenost k formi namesto vsebini,
neprijazen odnos do uporabnikov. Zato prihaja do administrativnih ovir (Virant,
Debirokatizacija Evrope). Naloga države je, da vzpostavi takšno javno upravo in
zakonodajne predpise, ki bodo prijazni do ljudi in tistih, ki predpise izvajajo.

7.1

PROGRAM UKREPOV ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR

»Administrativna ovira je vsak nepotreben element v razmerju državljanov ali podjetij in
javne uprave, ki ga je mogoče odstraniti brez škode za javni interes ali koristi, ki jo
zasleduje predpis.« (Virant, 2011, str. 249) »Administrativna ovira lahko vključuje
pridobivanje licenc, izpolnjevanje obrazcev, poročanje in podobno.« (Virant, 2010, str. 3)
Predstavlja breme, ki bi se ga dalo odpraviti, pri tem ne bi povzročili škode širši javnosti in
poslovnim subjektom. Pomembne aktivnosti MJU so usmerjene v izboljšanje poslovnega
in zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva. Ključni projekti so usmerjeni v
spremembe zakonodaje in v znižanje administrativnih ter »zakonodajnih bremen« v smeri
izboljšanja storitev javne uprave.
Administrativne ovire se odpravljajo z jasnimi in nedvoumnimi določbami v predpisih, s
skladnostjo med njimi in preglednostjo med posameznimi zakonodajnimi področji. Nujno
je potrebno izvajati presojo učinkov posameznih zakonodajnih rešitev. Kakovostni predpisi
so tisti, ki so vsebinsko urejeni, pravno ustrezni, medresorsko urejeni, pripravljeni na
sodelovanje z javnostjo in opravljajo presojo učinkov regulacije. Največjo administrativno
oviro predstavljajo podzakonski predpisi in zakoni ministrov. Med oblastnimi pravnimi viri
obstaja hierarhija, kar pomeni, na je nižji pravni akt v skladu z višjim. Temu sledi, da je
zakon v »skladu z Ustavo, podzakonski predpisi, predpisi lokalnih skupnosti in predpisi
nosilcev javnih pooblastil pa v skladu z Ustavo in zakonom« (Virant, 2004, str. 36).
»Materija upravnega prava ureja različna področja upravnega delovanja in posega v
različna področja«, zato je materija dinamična, ker obstaja ogromno raznovrstnih
predpisov, ki »morajo temeljiti na zakonu ali na podzakonskem predpisu« (Tičar in Rakar,
2011, str. 122).
Evropska unija je z drugimi državami članicami in državami članicami OECD sprejela
politiko regulativnega vodenja. Za takšno politiko je značilno, da se sprejmejo posamezna
orodja za povečanje učinkovitosti, skladnosti predpisov in izboljšanje postopkov. Projekti
EU so zelo usmerjeni k presoji učinkov regulacije, poenostavitvi zakonodaje, odpravi
administrativnih ovir in k posvetovanju z zainteresirano javnostjo (Zatlar, Čarni Pretnat,
2009, str. 47, 48).
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V Sloveniji so se aktivnosti za odpravljanje administrativnih ovir začele pred letom 2000.
Te aktivnosti so bile na začetku in do leta 2005 usmerjene predvsem v razbremenitev
državljanov. Od leta 2006 so bile aktivnosti usmerjene tudi v razbremenitev gospodarstva.
Leta 2007 je Slovenija začela sistematično zniževati administrativna bremena, ko je
sprejela tudi cilj, da bo do leta 2010 znižala administrativna bremena za 25 % na področju
delovnopravne zakonodaje.
Administrativne ovire lahko odpravimo, a jih je potrebno najprej prepoznati tako, da:
nam je znana vsebina »življenjskih dogodkov«,
»primerjamo nacionalno zakonodajo z minimalnimi standardi EU in zakonodajo
drugih držav članic«,
usmeriti se je potrebno »v administrativne obveznosti« (pridobiti dovoljenja,
socialne pravice, vodenje raznih evidenc ipd.),
ugotavljamo, ali se postopki v praksi izvajajo drugače, kot je določeno v predpisih,
»ugotavljamo nepreglednost poslovanja različnih institucij, na primer institucije z
javnimi pooblastili« (Zatler, 2011, str. 287).

Administrativne ovire se lahko odpravijo z:
debirokratizacijo (čiščenje predpisov, odprava bremen),
deregulacijo (primerjava z EU predpisi),
poenostavitvijo postopkov (pridobitev dovoljenj, soglasij …),
izjemami za podjetja (pozornost usmerjena k majhnim podjetjem, samostojnim
podjetnikom),
posodobitvijo oddaje obrazcev, vlog, poročil, evidenc,
zmanjšanjem števila statističnih poročil (Zatler, 2009, str. 294, 295).
»Odprava administrativnih ovir je proces, strmi k poenostavitvi upravnih postopkov,«
optimizaciji, odpravi odvečnih elementov in je tudi del presoje učinkov. »V Sloveniji
obstajata dva pristopa, prvi predstavlja nadzor nad kakovostjo predpisov, kateri nastajajo,
ter drugi kot čiščenje obstoječih predpisov. Pri pripravi novega predpisa je pripravljavec
dolžan oceniti učinke za administrativna bremena in zagotoviti nujnost novega
administrativnega bremena za doseganje javne koristi in sorazmernosti.« V »takšnem
pogledu je OAO del PUR. OAO pa je proces izboljševanja predpisov, zato MJU zbira
predloge zainteresirane javnosti in zaposlenih v javni upravi za poenostavitev postopkov«
(Virant, 2009c, str. 146,147).
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Program odprave administrativnih ovir zajema:
odpravo nepotrebne zakonodaje in nepotrebnih birokratskih postopkov, ki jih
nalagajo administrativne obveznosti,
deregulacijo, ko »se ugotovi, da so na nacionalni ravni strožji standardi, kot jih pa
določa evropska zakonodaja«,
poenostavitev zakonodaje ter postopkov »na področju pridobivanja raznih
dovoljenj, obrazcev in vzpostavitev elektronske oddaje vlog,
vzpostavitev javne evidence, dostopne preko spleta,

vzpostavitev izjem za mala in srednje velika podjetja,

vzpostavitev VEM točke,

zagotovitev boljših, bolj dostopnih, preprostih in razumljivih navodil in informacij za
državljane ali gospodarske subjekte,
razveljavitev, zmanjšanje, združitev in izboljšanje predpisov na posameznih
področjih (Zatler, 2009, str. 294, 295).

Cilji odpravljanja administrativnih ovir so poenostavitev postopkov, olajšati življenje
državljanom, zmanjšati stroške podjetij in razbremeniti gospodarstvo. Priprava boljše
zakonodaje je zelo zahteven proces, ki zahteva analizo učinkov procesov na podlagi
vsebinskih in empiričnih podatkov. Vsekakor mora vsebovati pozitivne učinke novih
predpisov (Virant, 2009).
Ključni elementi boljše regulative so:
Presoja učinkov regulacij – predpisov (PUR), ki predstavlja ključni element za
oblikovanje kakovostnih predpisov na podlagi opravljenih analiz s področja gospodarstva,
okolja in socialnih učinkov (Virant v: Kovač, 2009, str. 147). Pri PUR gre za »preplet
ekonomskih, socialnih, pravnih in socioloških elementov, namen pa je izboljšati ali
odpraviti del regulacije, izboljšati kakovost in zmanjšati stroške« (Kovač, 2009c, str. 7).
»PUR je posebno orodje za sistematično razkrivanje in merjenje koristi, stroškov in
učinkov novih ter obstoječih ali preteklih javno-političnih aktivnosti. Ni ga možno izvajati
brez metodologije, operativno-tehničnih navodil za pridobivanje podatkov o učinkih in
metod za analizo podatkov.« (Kustec, Lipicer, 2009, str. 36). PUR ne sme in ne more
»nadomeščati političnih odločitev«. Namenjena je »za utemeljevanje ukrepov zastavljenih
ciljev v usklajevanjih in posvetovanjih z javnostjo«. Je »orodje, ki vladam in drugim
odgovornim osebam za delovanje družbe pomaga pri sprejetju optimalnih regulacijskih
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odločitev in omogoča večjo odprtost uprave« (Kovač, 2009a, str. 270). Gre za orodje, s
katerim se izboljšajo politične odločitve brez dodatne birokracije in brez administrativnega
bremena. Implementacija »mora potekati na podlagi sedmih načel, to so načelo nujnosti,
sorazmernosti, subsidiarnosti, preglednosti, odgovornosti, dostopnosti in preprostosti«
(Mandelkern Grouup on Better Regulation, 2001, str. 9, 10).

Odprava administrativnih ovir, kjer gre za zmanjševanje, odpravljanje ali
preprečevanje administrativnih bremen, zajeto je merjenje administrativnih stroškov
(Virant v: Kovač, 2009, str. 147).

Sodelovanje z javnostjo, ki zagotavlja, da sta v zgodnji fazi priprave predlogov
predpisov vključeni strokovna in zainteresirana javnost (Virant v: Kovač, 2009, str. 147).
»Sodelovanje zainteresirane javnosti v procesih priprave in sprejemanja predpisov je
pomembno, ker lahko opozorijo pripravljavce na določene vidike, katere bi mogoče
spregledali.« »Sodelovanje javnosti pomeni tudi ohranjanje partnerskega odnosa med
vlado oziroma upravo in državljani.« (Virant, 2009c, str. 144,145)
»Procesna ureditev postopka sodelovanja se začne z objavo predlaganega predpisa.
Objava predpisa vsebuje obvezne sestavine, kot so navedba pravne podlage za sprejem
predpisa, besedilo predpisa, ime organa, ki pripravlja predpise, obrazložitev predpisa,
navedba roka, v katerem lahko javnost poda pripombe in druge sestavine. Obrazložitev
predpisa vsebuje namen in cilje, natančne razloge za izbiro ter možne alternativne rešitve.
Obrazložitev mora biti natančna in specifična. Nato je faza zbiranja pripomb
zainteresirane javnosti.« »Čas mora biti natančno določen« za podajanje pripomb. »Nato
organ prouči vse pravočasno prispele pripombe in njegova dolžnost je, da navede
razloge, zakaj ni upošteval« pripomb (Bugarič, 2005. str. 20, 21).
V Poslovniku vlade je v 9. členu določeno, da »mora predlagatelj predpisa povabiti
strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa z vabilom« in s priloženim
osnutkom »predpisa, na spletnih straneh.« Rok za odziv javnosti določi predlagatelj in je
od 30 do 60 dni od objave na spletnih straneh. Predlagatelji »predpisa pisno seznanijo
strokovno in drugo javnost o tistih predlogih in mnenjih, kateri niso bili upoštevani z
obrazložitvijo razlogov v 15 dneh od sprejema predpisa.«
Horizontalna medresorska usklajenost, kjer morajo različni resorji medsebojno sodelovati
pri pripravi novih predlogov (Virant v: Kovač, 2009, str. 147). Gradivo vlade mora »biti
usklajeno po Poslovniku Vlade RS (10. člen) pred predložitvijo vladi v obravnavo
medresorsko z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo, predlogi splošnih aktov in
aktov poslovanja vlade morajo biti vedno predhodno usklajeni z ministrstvom, pristojnim
za finance, ter vladno službo, pristojno za zakonodajo, ki o usklajenosti podata pisno
mnenje.« Če »se v postopku predhodnega medresorskega usklajevanja gradivo kasneje
spremeni, je ob pripravi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade potrebno ponovno
pridobiti mnenje vladne službe, pristojne za zakonodajo.«
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Medresorsko sodelovanje je »sodelovanje med različnimi resorji v zgodnji fazi priprave
politike ali predpisov.« »Prednost medresorskega sodelovanja je, da se identificirajo
področja deljene pristojnosti.« Zato mora pripravljavec »pristojnega resorja identificirati
tudi druge sodelujoče v fazi problema in ciljev ter jih vključiti v fazo priprave. Namen je
pridobiti informacijo že na začetku, če se problem pojavlja tudi na drugih področjih«
(MJU,2011).
Poenostavitve zakonodaje in novi predlogi predpisov morajo biti skladni s pravnimi viri ter
jezikovno in stilistično na nivoju (Virant v: Kovač, 2009, str. 147).
Slika 5: Odprava administrativnih ovir

Vir: MJU (2012)
Projekt PUR oz. presoja učinkov regulacije je priprava predpisov, ki na podlagi analize
spremlja učinke ter njihov vpliv na stroške. Namenjena je tako organom, ki sprejemajo
predpise, kot tudi izvrševalcem. Organom pri sprejemanju predpisov pomaga pri
preprečevanju neskladnosti, izvrševalcem predpisov pomaga pri odločitvah, kako naj se
izvajajo posamezne politike (Kovač v: Brezovšek e tal, 2004. str. 188). Regulatorne
institucije so organi: nadzorni organi znotraj vlade in parlamenta, neodvisni regulatorji in
druge osebe, ki prispevajo k boljši regulaciji in nadaljujejo z regulatorno politiko (Baldwin,
2005, str. 3).

PUR naj bi dala odgovore na naslednja pomembna vprašanja o bodočih predpisih:
-

kakšna sta narava in obseg problema,
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deležnike (kdo so vpletene skupine igralcev v problem in kakšna so njihova
stališča),
-

kakšni naj bodo cilji problema,

-

kakšne so javno-politične alternative za dosego ciljev,

-

kakšni so vplivi teh alternativ na ekonomijo, družbo in okolje,

-

ali so te alternative uspešne in učinkovite,

kako naj bodo urejeni kasnejši procesi spremljanja in evalvacije sprejetih predpisov
oz. javnih politik (Kustec Lipicer, 2009, str. 35).
PUR se nanaša na celotni proces oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javne politike; k
analizi učinkov je potrebno pristopiti celostno (Kustec Lipicer, 2005, str. 36).

7.2

POMEMBNI MEJNIKI

Pomembne aktivnosti za odpravo administrativnih ovir potekajo od leta 1997 z nastankom
dokumentov, strategij, poročil, sprememb zakonodaje; vse to bi omogočilo odpravo
administrativnih ovir.
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Slika 6: Mejniki na področju odprave administrativnih ovir
Leto
1997

Mejnik
Strategija reforme javne uprave – sprostiti gospodarstvo in reformiranje države

2001

Ustanovitev Komisije Vlade RS za odpravo administrativnih ovir – koordinacija,
vodenje, dajanje pobud za odpravo administrativnih ovir
Akcijski načrt Vlade RS za odpravo administrativnih ovir – 27 ukrepov na
različnih področjih
»Strategija e-poslovanja v javni upravi RS za obdobje od leta 2001 do leta
2004« – dokument za »prizadevanja, projekte, aktivnosti in naloge pri prehodu
javne uprave RS v informacijsko družbo« do konca leta 2004
Državni portal e- Uprava – vzpostavljen 2001, zagnan 2003, posodobljen
2006. Portal nudi storitve širšega obsega za državljane, pravne osebe in javno
upravo.

2003

»Strategija nadaljnjega razvoja slovenskega javnega sektorja (2003−2005)« –
poudarja učinkovito oblikovanje in izvrševanje politik, »opozarja na krepitev
mehanizmov načrtovanja in integracije politik.« Presoja »vplive politik na
področju gospodarstva, okolja, socialne varnosti ter povzročitev novih
administrativnih ovir.«
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – »zagotoviti javnost in
odprtost delovanja organov, uresničevanje pravic fizičnih in pravnih oseb za
pridobite informacij javnega značaja.«

2004

Akcijski načrt za odpravo administrativnih ovir v letu 2004 – izboljšava
postopkov, zagotovitev večje možnosti izbire, večja transparentnost delovanja.
»Ministrstvo za javno upravo – ustanovljeno z namenom opravljanja različnih
nalog« (organizacija, sistem plač, e-uprava). » Cilj − usmeritev uporabnikov,
»kakovostno in učinkovito poslovanje javne uprave ter odprtost in preglednost
poslovanja javne uprave.«

2005

Svet za gospodarstvu prijazno upravo – zmanjšati administrativne ovire pri
nastanku in poslovanju podjetij.
Strategija razvoja Slovenije – vzpostaviti sistem presoje vplivov predpisov
Ustanovitev delovne skupine za odpravo administrativnih ovir in evalvacijo
učinkov predpisov, katerih izvajanje je v pristojnosti administrativnih enot –
delovna skupina ugotavlja primere administrativnih ovir.
»Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji« (2005−2008) –
številni ukrepi za »izboljšanje poslovnega okolja, odpravo administrativnih ovir,
kakovost regulacije, poenostavitev zakonodaje.«
Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji – 67
ukrepov glede na različna področja.
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Metodologija za izpolnjevanje in spremljanje izjave o odpravi administrativnih
ovir in sodelovanju zainteresirane javnosti – za natančno opredelitev začetne
ocene učinkov presoje. Gre za informacijo z analizo, tveganji, koristmi in
stroški.
Uredba o upravnem poslovanju − združitev več prejšnjih uredb in postopkov,
odprava krajevne pristojnosti, uvedeni so mehanizmi državljanu prijazne javne
uprave.
Vzpostavitev elektronskega naslova – oao.predlogi@gov.si – zbrani »številni
uporabni in inovativni predlogi za poenostavitev in izboljšanje predpisov.«
2006

»Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade RS (8. člena) – bolj
transparenten postopek pri sprejemanju predpisov, spremljanje sodelovanja z
javnostjo in uporaba ocenjevanja vplivov na okolje, gospodarstvo«,
administrativne ovire.
Ustanovitev Sektorja za upravne procese in odpravo administrativnih ovir –
»skrbi za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o
upravnem poslovanju, sodelovanje z nevladnimi organizacijami« …
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir (2006) – vsebuje 34
ukrepov.

2007

Strategija razvoja informacijske družbe v RS − si2010 – cilj je pospešitev
razvoja informacijske družbe za inovativnost in konkurenčnost slovenskega
gospodarstva, povečanje števila delovnih mest, dvig kakovosti življenja.
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir (2007) – vsebuje 30
ukrepov.
Ustanovitev »stalne medresorske delovne skupine za boljšo pripravo
predpisov in odpravo administrativnih ovir« – vpeljati mehanizme boljše
priprave zakonodaje. Člani sodelujejo v ad hoc skupinah na različnih projektih.
Program ukrepov za odpravo administrativnih ovir 2008 in 2009 – nov sveženj
ukrepov, 44 novih ukrepov za odpravo administrativnih ovir.

2008

Razširjen državni »portal za poslovne subjekte Vse na enem mestu (e-Vem) –
nadgradnja storitev« tako za samostojne podjetnike kot za podjetja.
»Priročnik za načrtovanje, vodenje in vrednotenje procesov sodelovanja
javnosti – razlaga in predstavlja različne možnosti sodelovanja javnosti v
regulacijskem procesu.«

2009

Resolucija o normativni dejavnosti – je politična zaveza vsakokratne vlade, da
bo spoštovala načela boljše priprave predpisov in vključila zainteresirano
javnost v postopek sprejemanja.
Priročnik za izvajanje presoj učinkov predpisov − navodila za pripravo
predpisov, vladnega gradiva, izvajanja usposabljanja za javne uslužbence s
področja presoj učinkov na gospodarstvo, socialo in okolje.

80

»Program Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012« –7. 5. 2009 sprejet. »Temeljni
strateški in operativni dokument za zmanjševanje administrativnih bremen in
administrativnih ovir.«
»Projekt Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih« RS −
razbremenitev gospodarstva in državljanov z nepotrebnimi administrativnimi
postopki.
2010

Spremembe Poslovnika Vlade RS ter Navodila generalnega sekretariata za
izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10 – usmerjenost k Resoluciji o normativni
dejavnosti, določneje ureja izvajanje presoj posledic predlogov predpisov in
natančneje sodeluje in se posvetuje z javnostjo.
Informacijska podpora zakonodajnega postopka – enostavno spremljanje
veljavne zakonodaje in zakonodaje v pripravi na enem mestu.

2011

Nadaljevanje projekta Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih
RS (2. in 3. faza) in vzpostavitev portala minus 25 % − realizacija druge faze v
letu 2015, tretja faza vključuje predloge za poenostavitev zakonodaje in
znižanje bremen za 25 %.

LETNO

Program dela ministrstva – pripravljajo seznam predpisov.

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MDDSZ, 2011)

7.3

RESOLUCIJA O NORMATIVNI DEJAVNOSTI

Na seji Državnega zbora 19. 11. 2009 je bila sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti
(ReNDej, Ur. l. RS, št. .95/2009).
Tretje poglavje zajema cilje, ki se zasledujejo s pripravo in sprejemom predpisov ob
sodelovanju strokovne in zainteresirane javnosti.
Ti cilji so:
krepitev pravne države (ReNDej, 3. poglavje),
zagotavljanje pravne varnosti (ReNDej, 3. poglavje),
varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin (ReNDej, 3. poglavje),
spoštovanje načela delitve oblasti na državni ravni in v razmerju do lokalne
samouprave ter Evropske unije ((ReNDej, 3. poglavje),
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dosledno spoštovanje hierarhije pravnih aktov (ReNDej, 3. poglavje),
zagotavljanje jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov (ReNDej, 3.
poglavje),
uveljavljanje državljanske participacije (ReNDej, 3. poglavje),
izvajanje presoje posledic predpisov (ReNDej, 3. poglavje),
upoštevanje prizadevanj Evropske unije in Organizacije za
sodelovanje in razvoj za pripravo boljših predpisov (ReNDej, 3. poglavje).

ekonomsko

»Namen priprave presoje posledic predpisov je izboljšati kakovost novih predpisov in
poenostaviti zakonodajno urejanje ter naknadno ugotavljanje doseganja zastavljenih
ciljev.« (ReNDej, 6. poglavje)
»Četrto poglavje določa, da je potrebno pri oblikovanju in pripravi predpisov upoštevati
načela:
Načelo potrebnosti pravnega urejanja postavlja pred zakonodajalca nujnost
poglobljene analize politike, ki se uvaja na novo, spreminja in dopolnjuje. Odločitve za
urejanje s predpisi se sprejemajo restriktivno, to je v primeru, ko se oceni, da z drugimi
ukrepi ciljev ni mogoče izvrševati.
Načelo samoomejevanja zahteva od zakonodajalca odgovorne odločitve za
urejanje družbenih razmerij s predpisi in poseganje v družbena razmerja in človekove
pravice ter svoboščine.
Načelo sorazmernosti zahteva presojo upravičenosti, nujnosti, primernosti
predpisovati obveznosti z urejanjem družbenih razmerij in poseganjem v človekove
pravice za uresničitev ciljev, katere je možno uresničiti z blažjimi posegi.
Načelo odgovornosti: organ mora ravnati po pravilih stroke pri prevzemanju
politične odgovornosti za pravilno sprejete politike, uresničitev ciljev, spoštovati hierarhijo
pravnih predpisov.
Načelo določnosti zahteva, da predpisi, ki so v pripravi in so sprejeti, morajo biti
jasni in razumljivi za zagotovitev pravne varnosti, zaupanje v pravo, enakost pred
zakonom in enaka razlaga predpisov.
Načelo dostopnosti zahteva od organa, da zagotovi širšo seznanjenost s predpisi,
vpogled v predpis, dostop do registrov.
Načelo poenostavitve zahteva enostavne postopke, brez nepotrebnih obremenitev,
preglednost predpisov, pravilno in enotno uporabo strokovnih predpisov.
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Načelo transparentnosti zahteva, da so določeni predpisi odprti širši javnosti,
predvsem ciljnim skupinam. Tako ima zainteresirana javnost možnost podajanja
predlogov pri sprejemanju posameznega predpisa.« (ReNDej, 4. poglavje)

7.4 AKCIJSKI PROGRAM ZA ZMANJŠANJE UPRAVNIH OBREMENITEV25%
Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih
bremen je bil sprejet leta 2009, prenovljen pa leta 2012 z novimi ukrepi, s katerimi se bo
izboljšalo poslovno okolje in s katerimi se bodo zmanjšala zakonodajna bremena.
Program je sestavljen iz dveh delov:
•

Prvi del predstavlja Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25
odstotkov do leta 2012 v RS. Vlada RS se je zavezala za zniževanje bremen na
nacionalni ravni in je v celoti zadolžila vsa posamezna ministrstva za doseganje
cilja minus 25 odstotkov. Na podlagi pobud državljanov in podjetnikov je bilo
vključenih 41 ukrepov na različnih področjih.

•

V drugem delu je predstavljeno merjenje administrativnih stroškov izbranih
predpisov z metodo SCM (Standard Cost Model), ki je mednarodno najpogosteje
uporabljena metodologija za merjenje administrativnih bremen. Prva jo je razvila
Nizozemska, kasneje Danska in Velika Britanija ter ostale države. Vlada RS je leta
2010 na podlagi Načrta aktivnosti za skrajšanje postopkov in odpravo
administrativnih ovir usmerjena v 6 zakonodajnih področij (pridobitev gradbenega
dovoljenja, delovno-pravna zakonodaja, plačevanje davkov in prispevkov, prenos
lastništva, mednarodno poslovanje in izvrševanje pogodb) (Milavec in Klun, 2011,
str. 9).

Z izvajanjem tega programa se želi vplivati na organizacijsko kulturo, na način
razmišljanja strokovnjakov, ki pripravljajo zakone in druge predpise, na način, da se pri
pripravi predpisov nameni poseben poudarek tudi načelom OAO.
Načela so naslednja:
»6 poti k poenostavitvam«: 1. razveljaviti, zmanjšati, združiti predpise, 2.
poenostaviti procese, 3. izmenjati podatke v okviru uprave (potujejo naj podatki, ne ljudje),
4. razvoj informacijsko-telekomunikacijskih rešitev in storitev, 6. storitve približati
uporabnikom, 7. zagotoviti bolj dostopna, razumljiva navodila in informacije;
»najprej pomisli na male«: ko se oblikujejo predpisi, naj se upoštevajo značilnosti
malih in srednje velikih podjetij, da se poenostavi regulativno okolje, zahteva se naj
natančna ocena vpliva regulacije na ta podjetja, zahteva se naj posvetovanje z
zainteresirano javnostjo, za mala in večja podjetja naj se uporabijo milejši ukrepi in
primerni pristopi;
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»vse na enem mestu«: podatki naj se ne zahtevajo, če so že znani v upravi, le v
primeru posodobitve, odpraviti je potrebno podvajanje zahtev s strani organov javne
uprave za tiste informacije, ki so že na razpolago;
»samo enkrat«: ustanoviti enotne kontaktne točke, kjer lahko podjetja pridobijo vse
informacije in elektronsko izpolnijo formalnosti in postopke.
Vlada RS je 3. 10. 2013 sprejela enotni dokument, da se zagotovi boljše zakonodajno in
poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ta dokument
predstavlja zbirko ukrepov iz več strateških dokumentov, ki so združeni po šestnajstih
področjih. Vlada je ustanovila tudi stalno medresorsko delovno skupino, cilj je pospešeno
in usklajeno pristopiti k realizaciji.
Cilj Akcijskega programa je zmanjšati administrativna bremena v gospodarstvu za »25
odstotkov« (362 mio evra na leto). Projekt obsega pet faz. »V prvi fazi se izvaja analiza
predpisov in pripravi se seznam predpisov za posamezno področje, v drugi fazi potekajo
meritve administrativnih bremen (1,5 mrd na letni ravni), v tretji fazi resorji pripravijo nabor
ukrepov za poenostavitev zakonodaje, v četrti fazi se opravlja realizacija ukrepov« oz.
izvede se postopek sprememb zakonskih in podzakonskih predpisov, v peti fazi pa se bo
izvajala evalvacija ukrepov (preveritev učinkov izvedenih ukrepov in merjenje prihrankov
po resorjih) (MP in MJU, 2012, str. 13−15). Vlada RS je zavezana poročati Evropski
komisiji glede uresničitvi ciljev programa.
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Tabela 16: Ukrepi z realizacijo po resorjih

Ministr
stvo

Število
ukrepo
v

Realizi
rani
ukrepi

Reali
zirani
v%

Delno
realizir
ani
ukrepi

Delno
realizir
ani
ukrepi
v%

Nereali
zirani
ukrepi

Nerealizi
rani
ukrepi v
%

Stalne
naloge

MGRT

49

33

67,35

15

30,61

1

2,04

11

MOP

34

15

44,12

14

41,18

5

14,71

2

MF

31

22

70,97

3

9,68

6

19,35

7

MDDSZ

31

21

67,74

6

19,35

4

12,90

8

MZ

30

4

13,33

12

40,00

14

46,67

4

MZI

18

7

38,89

4

22,22

7

38,89

6

MKGP

14

10

71,43

4

28,57

0

0,00

0

MP

11

9

81,82

2

18,18

0

27,27

2

MJU

11

2

18,18

6

54,55

3

0,00

7

MIZŠ

9

7

77,78

2

22,22

0

0,00

3

SVRK

6

4

66,67

2

33,33

0

0,00

0

MINZ

5

2

40,00

3

60,00

0

0,00

0

MK

2

1

50,00

1

50,00

0

0,00

1

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli MJU, 2015)
V tabeli 10 so navedeni podatki v zvezi z realizacijo ukrepov po posameznih resorjih.
Poleg realiziranih in delno realiziranih ukrepov so prikazani tudi nerealizirani ukrepi.
Resorji z visokim odstotkom nerealiziranih ukrepov bodo morali zelo pospešiti realizacijo
zastavljenih ukrepov. Število realiziranih ukrepov znaša skupno 137 glede na posamezni
resor. Število nerealiziranih ukrepov znaša 40 ukrepov, to so ukrepi, kjer resorji še niso
pristopili k fazi realizacije. Kljub temu se zazna tudi napredek, ker se je število teh ukrepov
v letošnjem letu zmanjšalo za 11.
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7.5 PRIMERJAVA SOCIALNE ZAKONODAJE O POSTOPKU
UVELJAVLJANJA PRAVIC PREJŠNJE ZAKONODAJE Z NOVO SOCIALNO
ZAKONODAJO, UVEDENO 2012
V postopku za uveljavljanje socialnih pravic so predpisani obrazci, ki jih mora vlagatelj
izpolniti in dostaviti pristojnemu organu. Po navadi se začne postopek uveljavljanja
pravic na zahtevo stranke z dnem vložitve popolne vloge.
Z letom 2012 je bila uvedena vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Vloga
obsega 10 strani.
Osnovni podatki vlagatelja:
-

ime in priimek,

-

naslov vlagatelja,

-

matična številka,

-

davčna številka,

-

številka transakcijskega računa,

-

naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda in programa.

Obvezna je navedba zakonskega oz. zunajzakonskega partnerja z imenom in priimkom
ter matično številko. Pomembni so podatki o otrocih, za vsakega otroka je potrebno
napisati ime, priimkek, matično številko in naziv vzgojno-izobraževalnega programa in
zavoda, če je vključen v izobraževanje. Na drugi strani so navedene pravice iz javnih
sredstev, tretja in četrta stran obsegata vprašanja glede materialnega in dohodkovnega
stanja vlagatelja. Če vlagatelj zaprosi za denarno socialno pomoč, so poleg vloge nujna
priloga še bančni izpiski za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge. Za uveljavljanje
pravice do varstvenega dodatka so potrebna dokazila o trajni nezmožnosti za delo,
odločba o I. kategoriji invalidnosti in bančni izpiski za zadnje tri mesece pred oddajo vloge.
Vloga za denarno socialno pomoč pred letom 2012 je obsegala 4 strani; zahtevala je
navedbo imena, priimka, naslova in rojstnega podatka vlagatelja. Vloga je bila sestavljena
iz kratkih vprašanj na dveh straneh z že z danimi odgovori (odgovoriti je bilo mogoče z da
ali ne), priloga so bili bančni izpisi za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge.
Če primerjamo ti dve vlogi, že na prvi pogled ugotovimo , da je bila vloga za denarno
socialno pomoč pred letom 2012 krajša, enostavnejša, strankam dostopnejša in cenejša.
Nova uvedena vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je bila za stranke na
začetku nerazumljiva, zahtevna, izpolnjevali so jo uradniki, bila je preobsežna. Prednost te
vloge se kaže v tem, da so navedene vse pravice, ki se lahko uveljavljajo na enem mestu.
Postopki so se za marsikoga zakomplicirali. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo si
je prizadevalo, da državljanom ne bi bilo potrebno izpolnjevati zakompliciranih obrazcev, s
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katerimi se srečujejo vsak dan. Tako jim je v povezovanju z MDDSZ uspelo poenostaviti
vlogo za ponovno uveljavljanje pravice za otroški dodatek in subvencijo vrtca. Ta vloga
pride v poštev samo, če ni prišlo do bistvenih sprememb, ki bi vplivale na upravičenost do
pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. Na osnovi ukrepa je bil sprejet sklep
skrajšane in enostavnejše vloge za uveljavljanje subvencije vrtca in otroškega dodatka.
Starši vložijo skrajšano vlogo za ponovno uveljavljanje pravice na centrih za socialno delo,
kjer so že pridobili pravico v preteklem letu. Omenjena vloga velja samo za primere, ko je
bila strankam že izdana odločba o subvenciji vrtca ali upravičenosti do otroškega dodatka.
Ta sprememba oziroma ukrep je samo korak k prijaznejšemu sistemu uveljavljanja pravic
iz javnih sredstev, ki jih morajo državljani obnavljati vsako leto.
Med letoma 2009 in 2012 je bilo na področju zakonodaje na Ministrstvu za delo, družino,
sociale zadeve in enake možnosti realiziranih 14 ukrepov. Zaradi posledice togega
sistema, zakonodaje, zapletenih, dolgotrajnih administrativnih postopkov je »potrebno
pospešiti in čim bolj realizirati ukrepe za zmanjšanje zakonodajnih bremen na delovnopravnem področju, ki predstavlja enega izmed bolj normativno obremenjujočih področij za
poslovne subjekte« in državljane (MNZ, MJU, 2013).
Na področju socialnih zadev je v prenovljenem akcijskem programu za »odpravo
administrativnih ovir za leti 2012 in 2013« skupno 8 programov (MNZ, MJU, 2013, str. 13).
V obdobju od leta 2009 do 2012 je bilo na socialnem področju realiziranih zelo malo
ukrepov, in sicer le 1 ukrep. »Na področju uveljavljanja pravic je potrebna sistemska
sprememba načina dodeljevanja teh sprememb, na način, da se pravice dodeljujejo
avtomatično brez vsakoletnega vlaganja novih vlog s strani upravičencev.« »Organ, ki
odloča o pravici, bi vsako leto samo preveril dejansko stanje o izpolnjevanju pogojev za
pridobitev pravice. V zvezi s tem je najbolj izpostavljena pravica do otroškega dodatka.
Ker gre pri tem za pravico, ki jo mora posameznik uveljavljati oziroma obnoviti vsako leto,
bi bilo smiselno po posredovani prvi vlogi uvesti avtomatično izdajanje izračunov vsaj do
dopolnjenega 15. leta starosti,« ko se zaključi osnovna šola (MNZ in MJU, 2013, str. 62).
Na centrih za socialno bi bilo potrebno uvesti samostojno preverjanje dejanskega stanja o
določenih pravicah ter na podlagi tega izdajati odločbe. Tako bi bilo za upravičence
enostavneje in hitreje, sploh kar se tiče administrativnih bremenih (stroški, čas). MDDSZ
strmi k ukrepu, da bi se uvedli informativni izračuni, kot na primer dohodnine, »po uradni
dolžnosti.« Rezultat tega ukrepa bi bil, da upravičenci ne bi oddajali vlog za subvencijo
vrtca in otroškega dodatka na centrih za socialno delo (MDDSZ, 2015).
Obstajajo načini, kako znižati nepotrebna administrativna in druga zakonodajna bremena,
odpraviti nepotrebne ovire, poenostaviti posamezne postopke. Celovitih sistemskih rešitev
se lahko lotimo, da se razveljavijo, zmanjšajo, združijo, izboljšajo določeni predpisi,
poenostavijo procesi in izmenjava podatkov v okviru uprave, da se razvijajo učinkovite
informacijsko-komunikacijske rešitve in storitve, da bi storitve približali uporabnikom,
zagotovili boljša, bolj dostopna, preprosta in razumljiva navodila in informacije ter odpravili
potrebne deregulacije. Pri tem je potrebno zasledovati in upoštevati načelo »samo
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enkrat«, kjer naj se ne zahtevajo podatki, ki so že na voljo znotraj uprave, razen če jih je
potrebno posodobiti; odpravijo naj se podvajanja zahtev s strani organov javne uprave.
Nova zakonodaja na socialnem področju je uvedla novo vlogo, imenovano Vloga za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, s katero »se vse pravice iz javnih sredstev
uveljavljajo na pristojnem centru za socialno delo«. Enotna vloga »je dostopna na portalu
e-uprava, spletnih straneh (MDDSZ, CSD) in v knjigarnah«. Prednost te vloge je, da se
vse pravice uveljavljajo na enem mestu, ne več na različnih mestih (občina, šola).
Postopek uveljavljanja pravic naj bi se poenostavil, z enotno vlogo naj bi se zmanjšalo
administrativno breme. Izkazalo se je, da ni mogoče vseh pravic uveljavljati hkrati na
enotni vlogi zaradi različne časovne veljavnosti pravic. Tako je potrebno posledično
uveljavljati pravice večkrat. Primer: nekdo mora vložiti vlogo za otroški dodatek junija, ko
mu poteče veljavnost pravice, avgusta pa mora oddati vlogo za državno štipendijo. V takih
primerih se administrativno breme ne zmanjša. Uveljavljanje pravic vsako leto ali celo
večkrat na leto predstavlja administrativno oviro. ZUPJS je prinesel spremembo, »da ima
pravico do otroškega dodatka eden izmed staršev«, a le do otrokovega 18. leta. Rešitev
za zmanjšanje administrativnih stroškov tako za vlagatelje kot za državni organ bi bila
uvedba vzorca »informativnega izračuna« kot v primeru davčne dohodnine, ki je ni
potrebno več vlagati. Vlagateljem bi bila poslana odločba o otroškem dodatku enkrat na
leto. Vlagatelj bi v takem primeru prihranili tako pri stroških kot pri času, centri za socialno
delo pa bi prihranili pri stroških. Tako bi lahko administrativno breme zmanjšali tudi pri
uveljavljanju pravice do varstvenega dodatka pri tistih upravičencih, ki že imajo veljavno
pravico.
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8 MATERIALNO PRAVO SOCIALNE VARNOSTI
Pravo socialne varnosti predstavlja samostojno pravno panogo. Sestavljeno je iz pravnih
»pravil in norm, katere določajo vsebino pravic do socialnih transferjev v denarju in naravi,
subjekte pravic in obveznosti in pravna razmerja med subjekti pravic in zavezanci za
zagotovitev pravic ter izvajanje sistema dajatev in prejemkov. Pravo socialne varnosti
obsega materialno pravo socialne varnosti in formalno (postopkovno) prvo za uveljavljanje
pravic in varstvo pravic« (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 50).

8.1

POMEN MATERIALNEGA PRAVA

»Materialno pravo socialne varnosti tvorijo v formalnem smislu pravna pravila, katera so
določena z ustavo, zakoni, drugimi pravnimi akti, kjer so urejene pravice, obveznosti in
pravna razmerja.« »Do pavice do denarnih dajatev so upravičeni zaposleni in aktivne
osebe, pravice so namenjene zagotavljanju periodičnih dohodkov v primeru začasne ali
trajne nezmožnosti za delo.« (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 50) V zakonskih
določbah se po strokovnih merilih ugotovi upravičenost do stvarne ali storitvene dajatve,
te pravice temeljijo na določenem osebnem stanju (bolezen, invalidnost, brezposelnost).
S predpisi so določeni:
subjekti pravic – upravičenci oziroma prejemniki,
zavezanci za zagotovitev pravic in izplačevanje dajatev − nosilci sistemov,
zavezanci za izvajanje pravic – izvajalci kot primer zdravstvenih storitev,
pravna razmerja med upravičenci, nosilci in izvajalci,
vsebina pravic,
pogoji za nastanek, spremembo, mirovanje ali prenehanje pravic,
pogoji za pridobitev, prenehanje denarnih dajatev,
obveznosti upravičencev oziroma prejemnikov,
obveznosti nosilcev in izvajalcev,
varstvo pravic,
sistem financiranja s prispevki ali iz davkov ter
sistem nadzora (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 51).
Namen uresničevanja socialnih pravic je zagotovitev pogojev za socialno-ekonomski in
zdravstveni položaj otrokom, odraslim osebam, osebam s posebnimi potrebami in
družinam. Pravo socialne varnosti je povezano z oblikovanjem pravic, ki jih oblikuje
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zakonodajni organ z zakonom in uresničevanjem pravic, ki jih oseba uveljavlja v razmerju
do države in drugih nosilcev javnega pooblastila. Pravice in obveznosti so določeni z
zakonom.

8.2

VARSTVO PRAVIC V NASTAJANJU

Pravni položaj vseh zaposlenih in delovno aktivnih v zvezi s pravnimi pričakovanji glede
pravic denarnih dajatev in storitvenih dajatev, ki jih je možno pridobiti, ko bo nastopil
socialni primer, je določen z zakonom, ki spreminja ali pa dopolni pravice. Pravna
pričakovanja zaposlene osebe se nanašajo na pogoje za pridobitev pravic iz socialnega
zavarovanja, na višino denarnih dajatev, na obseg in stroške zdravstvenih storitev, saj
zavarovanec plačuje prispevke iz plače. V primeru spreminjanja socialnega položaja je
potrebno upoštevati, ali se poseže v denarne dajatve, ki so lahko kratkoročne ali
dolgoročne. V primeru kratkoročnih dajatev lahko poseg v pravico poslabša socialni
položaj za krajši čas. Pri pravicah, kot je primer iz zavarovanja za brezposelnost, se
morajo pravice prilagajati dejanskemu stanju in strukturi brezposelnosti (Bubnov,
Škoberne, Strban, 2010, str. 53).
Zelo občutljivi so socialni posegi v trajne denarne dajatve, na primer pokojnine. Če se
poseže v pravice zdravstvenih storitev, je lahko zmanjšanje pravic povezano s
povečanjem stroškov v primeru bolezni ali poškodbe.
Če se spreminja vsebina pravic socialnega zavarovanja, predvsem denarnih dajatev, je
potrebno upoštevati pravilo enakega obravnavanja na podlagi enakih obveznosti.
Spremembe pravic, ki poslabšajo položaj, se lahko uvajajo postopoma, da ne bodo
upravičenci v neugodnem položaju, saj je potrebno upoštevati, koliko časa upravičenci že
prispevajo v sistem oziroma ali že uživajo pravico. Da se spoštujejo pravna država,
pravna varnost in zaupanje v pravo, je nujno določiti splošna pravila in posebna pravila za
možnosti spreminjanja pravic.
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9

PRAVNA RAZMERJA V SISTEMU SOCIALNE VARNOSTI

Pravo socialne varnosti predstavlja samostojno pravno panogo, ki je sestavljeno iz
pravnih »pravil in norm, katere določajo vsebino pravic do socialnih transferjev v denarju
in naravi, subjekte pravic in obveznosti in pravna razmerja med subjekti pravic in
zavezanci za zagotovitev pravic ter izvajanje sistema dajatev in prejemkov.« »Pravo
socialne varnosti obsega materialno pravo socialne varnosti in formalno (postopkovno)
prvo za uveljavljanje pravic in varstvo pravic.« (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 50)

9.1

UPRAVNO IN SOCIALNO PRAVNO RAZMERJE

Upravnopravno razmerje je pravno razmerje, kamor vstopajo državni organi, organi z
javnimi pooblastili, ko odločajo o pravicah, dolžnostih in pravnih koristih posameznikov.
Za upravnopravno razmerje so značilni elementi glede:
subjekte,
način nastanka,
vsebino,
postopek in zaščito pravic (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 46−51).

»Značilnost upravnega razmerja je, da je to razmerje neenakopravnih subjektov.«
»Državni organi s pooblastilom so eni izmed teh subjektov in nastopajo avtoritativno, drug
subjekt so stranke. To razmerje nastane po uradni dolžnosti, ko tako določa predpis ali pa
je potrebno zaradi varstva javne koristi in na zahtevo stranke, ko tako določa predpis ali
pa gre za zasebni interes. Po vsebini gre pri upravnopravnem razmerju za odločanje o
pravicah posameznika, njegovih dolžnostih in pravnih koristih. Gre za konkretne upravne
zadeve, kjer državni organi ščitijo javni interes in ga tudi uresničijo z instrumenti oblasti.
Takšne pravice in dolžnosti imajo pravno veljavnost le, če so nastale po predpisanem
postopku v splošnem ali posebnem upravnem postopku. V upravnem postopku so takšne
pravice zaščitene z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi.«(Grafenauer in Breznik, 2009,
str. 46−51)
Za socialno pravno razmerje je značilno, da »nastane med zavarovano osebo ali drugim
upravičencem in nosilcem socialne varnosti«, to je na primer denarna socialna pomoč.
»Pravo socialne varnosti opredeljuje, povezuje in analizira različna pravna razmerja, ki
nastanejo med pravnimi subjekti, ki so udeleženi pri financiranju, upravljanju in
zagotavljanju dajatev v sistemu socialne varnosti. Poleg tega razmerja lahko nastanejo
tudi druga pravna razmerja, recimo med zavarovano osebo in delodajalcem, kateri mora
odvajati prispevke davčnemu organu.« Posebna razmerja se oblikujejo zaradi pravic iz
sistema socialne varnosti »med nosilci zavarovanj in izvajalci zdravstvene dejavnosti«
(Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 59).
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9.1.1 VIDIKI PRAVNEGA RAZMERJA
Prvi pomemben vidik je, »da norme upravnega prava ureja način delovanja in intervencije
države pri uresničevanju izvršilne in upravne oblasti«. Povečuje »se obseg razmerij, v
katera vstopajo državni organi, kot tudi število upravnopravnih norm, ki so osnova za
nastanek upravnopravnih razmerij«. »V sodobnih državah gre za pravna urejanja z
namenom«, da se zagotovijo, uveljavljajo in uresničujejo pravice državljanov. Drugi vidik
je pomemben, saj »skrbi za zagotavljanje dobrin, katere so nune in potrebne za normalno
življenje ter so v javno dobro« (Grafenauer in Breznik, 2009, str. 52, 53).
Za pridobitev socialnih pravic je potrebno izpolnjevati pogoje socialnega, ekonomskega in
zdravstvenega stanja posameznika.
9.1.2 NASTANEK SOCIALNO PRAVNEGA RAZMERJA
Da nastane pravno razmerje, »morajo obstajati splošna in abstraktna pravna pravila,
katera določajo model posameznega pravnega odnosa, glavne sestavine, način
oblikovanja, spreminjanja in prenehanja«. »Za uresničitev pravnega razmerja v življenju
morajo nastopiti konkretna dejstva, na katere splošno in abstraktno pravno pravilo veže
nastanek, spreminjanje in prenehanje nekega pravnega razmerja.« (Perenič, 2005, str.
213)
Za nastanek socialno pravnega razmerja so pomembna pravna dejstva, kot so otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, državna štipendija ipd.
9.1.3 UPRAVNI IN SOCIALNI UPRAVNI POSTOPEK
»Upravni postopek ureja postopkovna pravila, po njih se morajo ravnati organi državne
uprave, drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ko odločajo o upravnih zadevah. Upravni postopek je skupek procesnih
institutov, na primer načel, pristojnosti, zahtevkov, vročanja, rokov, odločb in pritožb. Ti
predstavljajo zaporedje dejanj v upravnem postopku in načine izvajanja. Namen dejanj je,
da se oblikuje upravnopravno razmerje, kar predstavlja za stranko pravico ali obveznost
ali pravno korist.« Organi odločanja in stranke se morajo ravnati po procesnih pravili
upravnega postopka, kadar gre za uveljavljanje pravic ali pravne koristi (Jerovšek, 2007,
str. 11).
Upravni postopek se vodi po Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP). ZUP je
splošni predpis, ki omogoča vodenje in odločanje v upravnih zadevah.
Zakon ureja »pravila za vodenje postopka in odločanje, in sicer:
temeljna načela,
pristojnost,
občevanje med organi in strankami,
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stranke in njihovo zastopanje,
jezik v postopku,
vročanje,
roke in narok ter vrnitev v prejšnje stanje,
vzdrževanje reda,
stroške postopka.
Ureja:
začetek postopka in vloge strank,
postopek do izdaje odločbe,
ugotovitveni postopek,
dokazni postopek,
izdajo odločbe.
Sledi:
pritožbeni postopek,
postopek z izrednimi pravnimi sredstvi.
V kolikor stranka ne izpolni obveznosti, sledi izvršba.«
To so veljavna pravila za vse pristojne organe, »razen če je za posamezne upravne
zadeve predpisan poseben upravni postopek«. »Posebni upravni postopek se predpiše z
zakonom, ko pravila splošnega upravnega postopka ne ustrezajo.« Zakonodajalec lahko v
takem primeru »uzakoni posebna pravila postopka«. »S posebnim upravnim postopkom
so lahko drugače kot v ZUP urejena vprašanja postopka, razen temeljnih načel ZUP,
katera so obvezna načela za vse posebne upravne postopke. Zakon, ki ureja posebni
upravni postopek, lahko posamezno načelo uredi popolnoma drugače ali predpiše
dodatna temeljna načela« ali pa celo izključi kakšno načelo. S posebnim upravnim
postopkom ni dovoljeno izključiti ali na drugačen način urediti temeljna načela, ker bi bili
pravno-varstveni »standardi v različnih upravnih zadevah različni in bi pomenilo
nesorazmerno neenakost strank v postopku« (Jerovšek, 2007, str. 13−15).
V kolikor »je predpisan posebni upravni postopek, mora organ ravnati po določbah
zakona, ki ureja posebni upravni postopek«. Vprašanja, ki niso »z njim urejena, pa
subsidiarno uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka« (ZUP, 3. člen).
»Socialna zadeva« (odločitev o socialni pomoči, varstvenemu dodatku ipd.) se razlikuje
od upravne zadeve, »obstaja potreba po posebni ureditvi postopka, saj splošni upravni
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postopek ni namenjen posebnostim socialnih zadev, kjer gre za zagotavljanje sredstev za
preživetje upravičenca«. Kljub temu da je potrebno v javnem interesu izvajati nadzor nad
zakonitostjo glede ravnanja z javnimi sredstvi, je osnovni namen posebnega urejanja
postopkov omogočiti uveljavljanje socialnih pravic. O pravicah in dolžnostih ne odloča
pravna oseba javnega prava; primer so javni zavod ali centri za socialno delo, ki sodijo
med servisne in pospeševalne naloge uprave; nujno je potrebno uporabljati upravni
postopek. Značilnosti posebnega, socialno-upravnega postopka so predvsem njegova
neformalnost in preprosta pravila za nevešče stranke. Na tak način se uporabnikom olajša
dostop do pravic iz sistema socialne varnosti (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 69).
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10 FORMALNO PRAVO SOCIALNE VARNOSTI
»Formalno pravo stremi k varnosti, nedvoumnosti pri oblikovanju, uporabi in uveljavljanju
materialno-pravnih določb«, saj vpliva na pravni položaj upravičencev v sistemu socialne
varnosti. Če ni formalnega prava, tudi materialnega prava ni. Formalno pravo zajema
pravna pravila, pravna načela, ki urejajo organizacijsko pravo in postopkovno pravo, kjer
oblikujejo pravice in dolžnosti ter uporabo. (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 67).

10.1 POMEN POSTOPKOVNEGA PRAVA
Postopkovno pravo socialne varnosti ureja v širšem pomenu način sprejemanja
abstraktnih odločitev, na primer statuta, pravil, pravilnikov, navodil in drugih aktov, ter ureja
v ožjem pomenu način nastanka konkretnih odločitev v postopku odločanja o zahtevkih za
uveljavljanje pravic iz socialnega sistema (Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 67).
Socialne pravice so določene z mednarodnimi pravnimi akti, ustavo in z zakoni. Glavna
naloga postopkovnega prava je, da omogoča hiter, preprost, učinkovit in
nediskriminatoren dostop do uveljavljanja socialnih pravic ter da izkoristi ostala ustrezna
pravna sredstva. V primeru nestrinjanja z odločitvami pravno-socialne varnosti ureja
socialno pravno razmerje, saj se z upravno odločbo razvije upravno razmerje. Pri
uveljavljanju socialnih pravic lahko opazimo nasprotnost med koristjo posameznika in
koristjo skupnosti davkoplačevalcev. V takem primeru kolizije je potrebno uporabiti upravni
postopek zaradi zaščite javnega interesa. Pri socialnih zadevah, kjer se odloča o pravici
do socialne pomoči, se bistveno razlikujejo od upravnih zadev, kjer se odloča na primer o
državljanstvu, registraciji, prebivališču, zato je potrebno urediti poseben postopek.
Zavedati se je potrebno, da je v javnem interesu potrebno izvajati nadzor nad zakonitostjo
ravnanja z javnimi sredstvi, a osnovni razlog posebnega urejanja postopkov glede
uveljavljanja pravic je omogočiti lažje uveljavljanje pravic. O pravici ali obveznosti odloča
pravna oseba javnega prava, na primer javni zavod, recimo centri za socialno delo.

10.2 POSEBNI SOCIALNI UPRAVNI POSTOPEK
10.2.1 TEMELJNA NAČELA
Temeljna načela so temelj za razumevanje in pravilno uporabo določenih procesnih
pravnih institutov in procesnih pravnih pravil pri odločanju o konkretni socialni zadevi. Ta
načela ureja splošni upravni postopek in ta pravila ne smejo biti v nasprotju z ustavnimi
načeli. Posebna načela, ki so lahko posebej urejena v posebnih upravnih postopkih, se
nanašajo na posamezne stopnje postopka ali samo na posamezna dejanja postopka
(Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 71). Kršitev temeljnih načel pomeni grobo kršitev
upravnega postopka, kar lahko vodi tudi k razveljavitvi odločbe.
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10.2.1.1

Načelo zakonitosti

To načelo je načelo osrednje ustavne vrednote. Vsi organi, ki odločajo v okviru javnih
pooblastil, morajo odločati po zakonu oziroma zakonito, saj mora vsebina temeljiti na
zakonu ali na podzakonskem aktu.
Potrebno ga je spoštovati tudi pri odločanju v primeru prostega preudarka, čeprav je pri
odločanju o socialnih pravicah prostega preudarka manj, saj so pravice natančno
določene. Prosti preudarek pride v poštev pri odločanju o denarnih pomočeh in je določen
z zakonom, ki se podeli z izrazom organ sme, lahko ipd. Centri za socialno delo lahko
odločijo, da se denarna socialna pomoč dodeli ali pa dodeli v nižjem znesku. Tako bo
center za socialno delo izbral glede na ugotovljeno dejansko stanje tisto odločitev, ki je na
podlagi javne koristi najbolj smotrna. Pri odločanju o prostem preudarku se odloča »v
mejah zakonskega pooblastila in v skladu z namenom, za katerega je dano pooblastilo«,
kar pomeni, da diskrecijsko odločanje ne sme biti samovoljno. Centri za socialno delo
morajo upoštevati splošna pravna načela in načelo enakosti. Prosti preudarek se nanaša
na materialno zakonitost zaradi materialnih predpisov. Notranji nadzor nad zakonitostjo
upravnih zadev se lahko izvaja s pritožbo, revizijo ali pa po nadzorstveni pravici.
V pritožbi se presojata uporaba materialnega prava ter formalna zakonitost oz. pravilna
raba pravil postopka. Specializirana socialna sodišča pa opravljajo zunanji nadzor
zakonitosti.
10.2.1.2

Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi

V skladu s tem načelom mora center za socialno delo omogočiti stranki, da pri postopku
uveljavlja in zavaruje procesne pravice ter materialne pravice. Pomembno je tudi, da
stranke ne uveljavljajo pravic v škodo pravic drugih ali v škodo javne koristi. Potrebno je
varovanje javne koristi. Uradna oseba mora vsakogar opozoriti, da lahko uveljavlja
materialno pravico, v kolikor obstajajo zakonske podlage za uveljavitev posamezne
pravice. Zato mora organ, ki odloča, paziti na neukost in nevednost stranke, da ne pride
do škode pri pravicah, ki ji lahko po zakonu pripadajo. Naloga organa, ki odloča, ni le
izvajanje oblasti, ampak tudi nudenje pomoči strankam, da lahko uveljavljajo katerekoli
pravice.
10.2.1.3

Načelo materialne resnice

Načelo materialne resnice zavezuje organ, ki odloča, da išče dejansko resnično stanje
stvari, za katere bo uporabil materialni predpis, kar je namen celotnega postopka
(Bubnov, Škoberne, Strban, 2010, str. 74). Stranka pa je seveda dolžna v skladu z
načelom dolžnosti govoriti resnico in pošteno z uporabo dokazov tudi predstaviti
subjektivno resnico. Tudi načelo proste presoje dokazov in načelo samostojnosti pri
odločanju sta namenjeni izvajanju načela materialne resnice. Načelo samostojnosti je
omejeno z navodili ministra ali drugega organa. Uradna oseba, ki odloča, je samostojna
znotraj navodil. Uradna oseba mora v postopku odločanja zbrati razna dokazila, na primer
izjave strank in prič, dokazila, listine, izvedenska mnenja in druga dokazila, da ugotovi
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materialno resnico. Potrebno je upoštevati tudi navodila pritožbenega organa ali navodila
sodišč v primeru ponovnega odločanja o upravni zadevi.
Materialna resnica se lahko ugotavlja tudi z izvedenci. Izvedenci imajo posebno
pomembno vlogo pri uveljavljanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, na
primer pri pravici do zdravstvenih storitev, kjer se ugotavlja upravičenosti odsotnosti z dela
zaradi pogoja za pridobitev denarnega nadomestila.
10.2.1.4

Načelo zaslišanja stranke

Načelo zaslišanja stranke zavezuje organ, ki odloča, da nudi stranki možnost, da se
izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločanje o pravicah. Organ, ki
odloča, je dolžan stranki ponuditi možnost glede uveljavljanja možnih pravic. V samem
postopku uveljavljanja pravic iz sistema socialne varnosti se lahko dejansko stanje ugotovi
na podlagi dokazov in dejstev, ki jih je podala stranka, in na podlagi pridobljenih uradnih
podatkov s strani organa. Stranka ima pravico tudi izpodbijati ugotovitve in navedbe
organa in drugih udeležencev v postopku, in sicer še pred izdano odločbo o pravici. To
načelo je eno izmed najpomembnejših procesnih pravic.
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11

ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR V EVROPSKI UNIJI

Evropska unija je največji gospodarski prostor na svetu in za dolgoročni razvoj je
pomembno vzdrževanje visokokakovostnega pravnega okvira, ki ga morajo uporabljati
vse države članice. Pregledovanje in izboljševanje pravnega okvira UE je bistveno, da se
zagotovi konkurenčnost v svetovnem gospodarstvu. Doseganje le-tega pa vključuje
zmanjševanje in odpravljanje nepotrebnih administrativnih bremen za podjetja. Pravna
ureditev je nuja, vendar lahko dodatni stroški, kot so stroški izpolnjevanja normativnih
zahtev zaradi nepregledne in nejasno zapisane zakonodaje, predstavljajo za podjetja
dodatne obremenitve in nepotrebno izgubo časa, posledično tudi izgubo konkurenčnosti.
Administrativne ovire se lahko odpravijo tam, kjer se oceni, da zakonodajna bremena niso
nujno potrebna za doseganje ciljev oziroma bremena niso sorazmerna s cilji. Iz poročila
»Europe can do better« oziroma »Evropa je lahko uspešnejša«, ki ga je pripravila skupina
strokovnjakov za odpravo administrativnih bremen, izhaja, da skoraj tretjina
administrativnih bremen, ki izvira iz EU zakonodaje, ne izvira iz same neučinkovite
zakonodaje, ampak iz neustrezne implementacije evropskih predpisov. Države članice bi
morale poskrbeti za ustrezno izvajanje oziroma implementacijo EU zakonodaje.
Optimalna implementacija in izogibanje pretiranemu reguliranju EU zahtev in standardov
sta zato bistvena za učinkovitejše delovanje in dvig konkurenčnosti podjetij.
V EU poteka več načinov zmanjševanja birokratizacije. »Pri sprejemanju novih predpisov
se izvaja presoja učinkov, ki preprečuje nastajanje novih administrativnih ovir. V okviru
projekta poenostavitve evropske zakonodaje in projekta zniževanja administrativnih ovir
potekajo aktivnosti za čiščenje obstoječe zakonodaje.« (Zatler, 2009, str. 288) »PUR se je
razvil v ZDA na temelju presoje regulacije kot demokratičnega orodja in se izvaja od leta
1970 dalje.« »Že sredi devetdesetih let 20. stoletja je PUR uporabljaja več kot polovica
držav članic OECD.« (Kovač, 2009a, str. 264, 265) »Voditelji držav članic so sprejeli
lizbonsko strategijo, da bi EU postala bolj dinamična in konkurenčna ter na znanju
temelječa ekonomija. Glavni namen prizadevanj je odprava administrativnih ovir in
birokratskih pristopov in zmanjšanje administrativnih bremen tako za podjetja kot za
posameznike. Aktivnosti so bile usmerjene v čiščenje že sprejetih predpisov in izboljšanje
postopkov sprejemanja novih predpisov.« »Čiščenje že obstoječih predpisov se izvaja« na
projektu za poenostavitev predpisov in na projektu za »zniževanje administrativnih ovir in
bremen«. »Cilj je poenostaviti in debirokratizirati predpise.« (Zatler, 2009, str. 287)
Razvite države članice EU so projekte za odpravljanje administrativnih ovir in
poenostavitev zakonodajnega okolja začele pred Evropsko komisijo. Nizozemska je
razvila metodo za merjenje administrativnih stroškov, leta 2005 pa jo je prevzela Evropska
komisija. Pomembne aktivnosti so potekale tudi v Veliki Britaniji in na Danskem. S
sprejetjem akcijskega programa 25 minus na ravni EU so se aktivnosti sprožile tudi v
drugih državah članic.

11.1 PRESOJA UČINKOV V POSTOPKU SPREJEMANJA PREDPISOV
V letu 2007 so se aktivnosti za zmanjševanje birokracije in administrativnih ovir pospešile
z akcijskim programom 25 minus odstotkov. Z izvajanjem presoje učinkov predpisov je
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potrebno zagotoviti, da novi predpisi ne povzročijo nepotrebnih administrativnih
obremenitev. Zato je potrebno »za vsak novi evropski predpis, za katerega se predvideva,
da bi lahko povzročil večje administrativne stroške«, izvesti presojo učinkov, ki vsebuje
izračun administrativnih stroškov (Zatler, 2009, str. 289).
Evropska komisija je ustanovila neodvisno telo, ki pregleduje predpise, preverja, če so
dokumenti, ki se nanašajo na presojo učinkov, ustrezno pripravljeni z vsemi potrebnimi
elementi. Navodila za pripravo presoje učinkov v postopku sprejemanja novih predpisov
so pomembno orodje za »izboljšanje predpisov na ravni EU«. »Pripravljavci predpisov
morajo pripraviti celovito analizo učinkov o učinkih, ki jih prinaša zakonodaja. V pripravi
analize je usmerjenost na presojo učinkov na okoljskem, gospodarskem in socialnem
področju.« (Zatler, 2009, str. 289)

11.2 PROGRAM POENOSTAVITVE ZAKONODAJE
Program poenostavitve se nanaša na že sprejete zakonodaje na ravni EU. Cilji programa
so poenostaviti in modernizirati »evropsko zakonodajno okolje ter s programom za
zniževanje administrativnih bremen in odpravo administrativnih ovir poenostaviti
poslovanje podjetij in zmanjšati stroške gospodarstva«. V programu gre za izvajanje
različnih postopkov in med pomembnejše sodi čistopis predpisov določenega področja.
Komisija je oktobra 2005 sprejela »tekoči program za poenostavitev«, ki vsebuje 100
ukrepov do leta 2008. Vsako leto se je program posodobil z novimi ukrepi in se razširil na
različna področja politik. Pomemben del procesa so bili predlogi državljanov,
zainteresirane javnosti in držav članic. Komisija je tudi »kodificirala svojo zakonodajo, pri
čemer je osnovni predpis in njegove poznejše spremembe združila v eno besedilo«. Tako
gre za jasnejše predpise, obseg zakonodaje pa je zmanjšan. »Komisija« je usmerjena »k
celovitemu pristopu« glede poenostavljanja, njena usmeritev je pregledati celotno
zakonodajo, ki vpliva na posamezno področje politike in ugotoviti prekrivanja, vrzeli,
zastarele ukrepe in možnosti za zmanjšanje zakonodajnih obremenitev. Rezultat
prizadevanj je dostopnejša in bolj jasna zakonodaja, ki omogoča državljanom koristi.

11.3 PROGRAM ZNIŽEVANJA ADMINISTRATIVNIH BREMEN
»Pomembne aktivnosti v okviru politike boljših predpisov na ravni EU« in držav članic
potekajo »na področju odprave administrativnih ovir in zniževanju administrativnih
bremen« (MJU, 2009).
Te aktivnosti so usmerjene v razbremenitev gospodarstva s cilji Lizbonske strategije.
»Svet EU je marca 2007 sprejel sklep, da se bodo administrativna zakonodajna bremena«
na ravni EU do leta 2012 znižala do 25 odstotkov (MJU, 2009).
Povabljene so bile tudi države članice, da na nacionalni ravni postavijo podobne cilje. Na
ravni EU in posameznih državah članicah se na eni strani izvajajo ukrepi za spremembo
že obstoječe zakonodaje. Gre za projekt zniževanja administrativnih bremen in odprave
administrativnih ovir na posameznih področjih ter izvajanje aktivnosti sistematičnega
merjenja administrativnih stroškov in preverjanja zakonodaje v postopku njenega
sprejemanja.
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12 RAZISKAVA O VPLIVU NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE NA
MATERIALNI POLOŽAJ LJUDI

Zakona ZUPJS in ZSVarPre sta zelo spremenila stanje na zakonodajnem področju, ki od
leta 2012 ureja socialne prejemke, družinske prejemke in subvencije. Namen uvedbe
nove zakonodaje je bil zagotoviti pravično in dolgoročno stabilno socialno državo. Na
podlagi sistema socialnih transferjev naj bi pomoč dobili tisti ljudje, ki so pomoči res
potrebni, s čimer bi preprečili izkoriščanje in zlorabo sistema dodeljevanja pravic. Socialna
zakonodaja naj bi omogočila pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev ranljivi
skupini, poleg tega bi poenostaviti sistem in zagotoviti večjo preglednost ter učinkovitost
sistema. S tem namenom so na centrih za socialno delo vzpostavili centralno evidenco
pravic iz javnih sredstev in omogočili povezavo informacijskih sistemov, ki so vzpostavljeni
na enem samem mestu odločanja. Politika socialnih transferjev je sprejela enotno vstopno
točko, vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, dostop do podatkov o dohodkih in
premoženju vlagatelja in povezanih oseb zaradi učinkovitejšega sistema.
Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo na enotni vlogi in na enem mestu, tako naj bi
se postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev poenostavil, zmanjšalo naj bi se
administrativno breme, kar jim pa ni uspelo. Zaradi časovne veljavnosti pravice ni mogoče
uveljavljati pravice hkrati na enem mestu, pač pa na različnih vlogah. V takšnem primeru
se administrativno breme ne zmanjša. Novost sta le enotna evidenca in večja preglednost
pri odločanju. Center za socialno delo ugotavlja materialno stanje za vsakega vlagatelja in
za vse pravice enako.
Z uvedbo nove zakonodaje naj bi se ohranil materialni položaj posameznikov in družin,
socialni transferji naj bi se enakomerno in pravično prerazporedili. »Administrativno breme
je del administrativnih stroškov, ki nastajajo samo zaradi določb v zakonodaji.« Potrebno
je strmeti k odpravljanju administrativnih ovir. Pri raziskavi o vplivu nove socialne
zakonodaje na upravičence želim potrditi ali ovreči dve zastavljeni hipotezi:
Hipoteza 1: nova socialna zakonodaja je na področju socialnih transferjev
zagotovila pravičnejšo razdelitev prejemkov, tako da so do njih upravičeni najbolj pomoči
potrebni.
Hipoteza 2: postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ob uvedbi nove
socialne zakonodaje je prispeval k poenostavitvi pri odločanju o določenih socialnih
transferjih.

Pri hipotezi 1 sem analizirala podatke iz informacijskih programov ISCSD1 in ISCSD 2 na
Centru za socialno delo Žalec za pravice iz javnih sredstev, in sicer na podlagi obeh
zakonov za leto 2011 in leto 2012. Zajela sem naslednje pravice: denarno socialno
pomoč, otroški dodatek, državno štipendijo, izredno denarno socialno pomoč in varstveni
dodatek. Želela sem ugotoviti učinek nove socialne zakonodaje na upravičenost in višino
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posamezne pravice iz javnih sredstev za prejemnike CSD Žalec. Želela sem ugotoviti, ali
so se sredstva, namenjena za socialne transferje, zmanjšala, zvišala ali ostala na enaki
ravni.
Hipoteza 1 je potrjena, saj je nova socialna zakonodaja s svojimi učinki spremenila
materialni položaj tako posameznika kot družine za vsako določeno pravico. Zaradi
upoštevanja premoženja vlagateljev se omogoča pravičnejša dodelitev pravic iz javnih
sredstev za tiste, ki so te pomoči res potrebni. Nova zakonodaja se je približala cilju, in
sicer racionalizaciji in učinkovitosti socialnih transferjev ter večji preglednosti proračunskih
sredstev pri dodeljevanju pravic in pri odpravi izkoriščanja in zlorab.
Grafikon 2: Izplačana denarna sredstva za denarno socialno pomoč leta 2011 v CSD
Žalec
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011)
Graf 1 prikazuje na letni ravni izplačana denarna sredstva za denarno socialno pomoč v
letu 2011, ko je bil v veljavi ZSV. Višina teh izplačanih zneskov na mesečni ravni je visoka.
Za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči je moral biti vlagatelj prijavljen v
evidenci brezposelnih oseb na zavodu za zaposlovanje, aktivno reševati socialno
problematiko in ni smel imel sredstev za preživetje. Premoženje vlagatelja ali družine se ni
ugotavljalo. Denarna socialna pomoč je znašala 230,061 evrov. Vlagatelj je na pristojnem
centru za socialno delo oddal vlogo z bančnimi izpiski za zadnje tri mesece pred vložitvijo
vloge za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči. Pri izračunu te pravice se ni
upošteval noben predhodni prejemek, npr. otroški dodatek, niti materialni položaj
posameznika ali družine. Po ZSV (27. člen) so se v lastni dohodek šteli naslednji dohodki:
darila, dediščine, »dohodki in prejemki, ki so vir dohodnine, in vsi drugi dohodki in
prejemki, čeprav niso bili obdavčljivi, prejeti doma ali v tujini«. »Upoštevala so se tudi
sredstva za tujo nego in pomoč, ki jih dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči, ali njen družinski član.« V lastni dohodek se je pri
rejniških družinah štela tudi »nagrada za otroka v rejništvu, katero prejema rejniška
družina«. »V lastni dohodek so se upoštevali tudi posredno ugotovljeni dohodki in
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prejemki«, ki jih vlagatelj ni izkazoval, ugotovilo pa se je, da plačuje znesek v določeni
višini za blago ali storitve, ki niso povezane s preživetjem. Po 27. členu ZSV se v lastni
dohodek niso upoštevali »otroški dodatek, dodatek za nego in otroka, pomoč za opremo«
novorojenčka, štipendije in drugi prejemki, namenjeni usposabljanju ali izobraževanju,
»stroški za prevoz na delo in prehrano med delom«, denarna sredstva pri odpravi posledic
elementarnih nesreč in denarne socialne pomoči.
Grafikon 3: Izplačana denarna sredstva za denarno socialno pomoč leta 2012 v CSD
Žalec
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2012)
Graf 2 prikazuje podatke o izplačanih denarnih sredstvih za denarno socialno pomoč leta
2012, ko je bila uvedena nova socialna zakonodaja. Za mesec januar je prikazan podatek
v zelo nizki številki, ker je bilo na centrih za socialno delo povečano število vlog za
odločanje, kar je privedlo do zaostankov. Razlogi za zaostanke so spremenjen način
obdelave vloge, nov informacijski sistem, ogromno baz podatkov iz različnih virov, na
primer davčna uprava, geodetska uprava, in s tem povezani podatki o materialnem stanju
vlagatelja. V primerjavi z letom 2011 so se socialni transferji občutno znižali za denarno
socialno pomoč. Vzroki za to so upoštevanje lastnega dohodka, saj se v lastni dohodek
štejejo: »preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki na osnovi izvršilnega
pravnega naslova, otroški dodatek, dodatek za aktivnost, varstveni dodatek, pomoč v
denarnih sredstvih, namenjena za preživetje«, pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih
prejmejo osebe od dobrodelnih ustanov. Nova socialna zakonodaja zahteva, da se pri
izračunu pravic iz javnih sredstev upošteva vrstni red: najprej otroški dodatek, denarna
socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija. Otroški dodatek se upošteva v
dohodek družine.
Denarna socialna pomoč je lahko dodeljena v nižjem znesku ali pa ni dodeljena zaradi
upoštevanja premoženja. V kolikor ima vlagatelj premoženje do vrednosti 13.780,00
evrov, je upravičen do denarne socialne pomoči. Nad to vrednostjo vlagatelj do denarne
socialne pomoči ni upravičen.
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Določena je tudi meja prihrankov. Za samsko osebo je določena vrednost prihrankov do
500,00 evrov, za družino 1.500,00 evrov.
Grafikon 4: Izplačana denarna sredstva za denarno socialno pomoč leta 2011 in leta
2012 v CSD ŽALEC

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011 in 2012)
Rezultati analize so bili pričakovani. Višina denarne socialne pomoči se je z novo socialno
zakonodajo zmanjšala.
Denarna socialna pomoč je lahko dodeljena v nižjem znesku ali pa ni dodeljena zaradi
upoštevanja premoženja. V kolikor ima vlagatelj premoženje do vrednosti 13.780,00
evrov, je upravičen do denarne socialne pomoči. Nad to vrednostjo vlagatelj do denarne
socialne pomoči ni upravičen.
Določena je tudi meja prihrankov. Za samsko osebo je določena vrednost prihrankov do
500,00 evrov, za družino 1.500,00 evrov. Otroški dodatek je na prvem mestu uveljavljanja
pravic iz javnih sredstev in vpliva na upravičenost do ostalih pravic. Obstajajo primeri, ko
družine zaradi upoštevanja otroškega dodatka presegajo minimalni dohodek in niso
upravičene do denarne socialne pomoči, kar kaže na slabši materialni položaj.
Vse do leta 2012 ni bilo preverjanja dejanskega obstoja zunajzakonske skupnosti. To
novost prinaša nova socialna zakonodaja, kar pomeni, »da se domneva, da obstaja med
dvema odraslima osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, zunajzakonska skupnost, ne
glede na čas trajanja, če« imata skupnega otroka in ni razlogov, zaradi katerih bi bila
zakonska skupnost neveljavna. To domnevo lahko vlagatelj izpodbija tako, da dokaže, da
ne živi v zunajzakonski skupnosti s pričami pod kazensko in materialno odgovornostjo, z
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izjavo v zapisniku ter s preverjanjem dejanskega stanja na terenu. Strokovni delavci
spodbujajo to noviteto, saj se zmanjšuje zloraba socialnih pravic.
Kar nekaj družin je zunajzakonske partnerje na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev navedlo na novo. V tem primeru se kažejo izboljšave v zakonskih določbah v
smislu zakonskih nejasnosti. Cilj uvedbe nove zakonodaje je bi vsekakor, da se ohrani
materialni položaj družin in izboljša materialni položaj najbolj ogroženih skupin
prebivalstva. Glede na analizo podatkov prikazujejo številke zmanjšane višine izplačanih
denarnih socialnih pomoči zaradi upoštevanja vrstnega reda pravic iz javnih sredstev,
obsega dohodkov in premoženja, ki ga vlagatelj ima. Iz tega je razvidno, da so nekatere
družine in posamezni vlagatelji v slabšem materialnem položaju, kot so bili prej. Predvsem
gre tu za primere enostarševskih družin, družin, ki odplačujejo posojila za reševanje
stanovanjskega problema, velikih družin, ki prejemajo otroški dodatek in državno
štipendijo.
Zelo velik razlog za nižji znesek denarnih socialnih pomoči nižja v letu 2012 so zaznambe
in obremenitve nepremičnin. Če je prejemnik lastnik stanovanja, ki je nad vrednostjo
primernega stanovanja, torej presega 53 osnovnih zneskov minimalnega dohodka, in je v
zadnjih 18-ih mesecih prejel denarno socialno pomoč več kot dvanajstkrat, soglaša z
vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v zemljiško knjigo RS. Vlagatelji
ne oddajajo vlog za denarno socialno pomoč, če imajo v lasti stanovanje, saj se bojijo
zaznambe.
Grafikon 5: Izplačana denarna sredstva za otroški dodatek leta 2011 v CSD Žalec
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011)
Analiza podatkov prikazuje na mesečni ravni pravice do otroškega dodatka.
Po ZSDP je bilo določeno, da je do otroškega dodatka upravičen otrok, ki se je šolal, imel
status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, a najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.
Otroški dodatek je bil dodeljen za 1 leto, uveljavljal se je z vložitvijo vloge vsako leto in je
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bil samostojni denarni prejemek. V izračun otroškega dodatka so se upoštevali zgolj
dohodki v bruto zneskih. Upravičenci do otroškega dodatka so bili otroci iz družin z
dohodkom na družinskega člana do 43 % povprečne neto plače.

Grafikon 6: Izplačana denarna sredstva za otroški dodatek leta 2012 v CSD Žalec
otroški dodatek 2012
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Vir: lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2012)
V grafu 3 so prikazani pričakovani podatki, ki jih je prinesla nova socialna zakonodaja.
Otroški dodatek je postal del enotnega sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Po
ZUPJS se upoštevajo pri izračunu neto dohodki. Bistvena novost, ki je razvidna tudi iz
analize podatkov, je ta, da ZUPJS določa, da ima pravico do otroškega dodatka eden
izmed staršev s prijavljenim prebivališčem v RS, a le do otrokovega 18. leta.
Novost pri izračunu otroškega dodatka je tudi ta, da se upošteva dohodek iz dejavnosti za
osebe, ki opravljajo dejavnost ali pa so začele z opravljanjem dejavnosti in ne dosegajo
minimalne plače. To velja za dohodke iz kmetijske dejavnosti in za samostojne podjetnike.
Tako je potrebno upoštevati 75 % bruto minimalne plače. Poleg tega je tudi ZUJF z
začasnimi ukrepi prinesel še dodatne spremembe pri otroškem dodatku. »V petem in
šestem dohodninskem razredu se je otroški dodatek zmanjšal za 10 %«, v sedmem in
osmem dohodninskem razredu pa je bil ukinjen. Tako je razvidno, da se je otroški dodatek
v letu 2012 zmanjšal.
Subvencija vrtca oz. plačilo vrtca je določeno glede na povprečni mesečni dohodek na
družinskega člana. Tako so dohodkovni razredi za subvencijo vrtca in otroškega dodatka
enaki. Vlagatelj je uvrščen v isti dohodkovni razred otroškega dodatka in vrtca. Pri osnovi
za odmero plačila vrtca se v dohodek štejejo vsi prejemki, ki jih družina prejema (otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, državna štipendija). Zato je večina upravičencev v
višjem razredu plačila vrtca kot pa otroškega dodatka.
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Grafikon 7: Otroški dodatek 2011 in 2012 v CSD Žalec

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011 in 2012)
Razlika med letoma 2011 in 2012 glede upravičenosti do otroškega dodatka je očitna.
Razlika med ZSDP in ZUJPS je v tem, da je po ZUPJS opredeljena višina povprečnih
mesečnih dohodkov na družinskega člana v odstotkih od povprečne plače. Po ZSDP so
bili uvrščeni prejemniki, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v
odstotkih od bruto povprečne plače je bil nižji od 15 %. Po ZUPJS je meja 18 %.
Velik problem pri izračunu otroškega dodatka po ZUPJS predstavljajo dohodki iz
študentskega dela, ki se vštevajo v dohodek družine in vplivajo na višino otroškega
dodatka. Za družine s posojili za reševanje stanovanjskih problemov je zelo neugodno,
ker posojila niso izvzeta iz izračuna.
Na zmanjšanje višine otroškega dodatka vpliva vsekakor tudi upoštevanje premičnega in
nepremičnega premoženja družine. Vpliv se kaže v nižjem razredu otroškega dodatka.
Vsekakor je ta noviteta sprejeta za pozitivno pri strokovnih delavcih za socialne transferje.
Eden od glavnih razlogov za zmanjšanje otroškega dodatka je ZUJF, in sicer zaradi
interventnega zakona ukinitve otroškega dodatka v sedmem in osmem razredu. Do
občutnega zmanjšanja je prišlo zaradi upoštevanja premoženja in prihrankov vlagateljev,
ki se po ZSDP niso upoštevali pri izračunu.
Po zakonodaji so starši dolžni preživljati otroke v času šolanja, a glede na novo socialno
zakonodajo otroci preživljajo starše s socialnimi transferji. Za nekatere družine je žal
otroški dodatek glavni vir dohodka. Otroški dodatek je imel že v prejšnji zakonodaji
pomembno socialnovarstveno funkcijo, saj se je s tem izboljšal materialni položaj družin z
nizkimi dohodki.
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Grafikon 8: Izplačana denarna sredstva za državno štipendijo leta 2011 v CSD Žalec
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011)
Zakon o štipendiranju je veljal od leta 2007 dalje. Do državne štipendije so upravičene
osebe s statusom dijaka in s statusom študenta. Po ZŠtip se je pravica do državne
štipendije dodelila osebam, kjer povprečni mesečni dohodek ni presegal 65 % minimalne
bruto plače na družinskega člana glede na preteklo koledarsko leto.
Grafikon 9: Izplačana denarna sredstva za državno štipendijo leta 2012 v CSD Žalec
državna štipendija 2012
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2012)
Pomembna sprememba nove socialne zakonodaje je sprememba starostne meje in
cenzusa. Po novi socialni zakonodaji se je upoštevala neto povprečno plača na osebo. Do
državne štipendije so upravičene osebe, ki ne presegajo 53 % neto povprečne plače, kar
je povezano tudi z ZUJF-om, saj je prinesel znižanje cenzusa iz 64 % na 53 %.
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Ko se je uveljavi ZUPJS mladoletni dijaki niso bili več upravičeni do državne štipendije,
dodeljen je bil nekoliko višji otroški dodatek. Po novem so bili upravičeni do državne
štipendije le polnoletne osebe, dijaki in študenti. Nova socialna zakonodaja je položaj
poslabšala ravno pri dijakih, starih od 15 do 18 let, saj do državne štipendije niso bili več
upravičeni, starši so prejeli nekoliko višji otroški dodatek, a še zdaleč ne tako visok
znesek, kot je bila državna štipendija. Položaj se je poslabšal predvsem tistim
mladoletnim dijakom, ki so bivali v dijaških domovih, saj so bili stroški bivanja in ostali
stroški preveliki za družino z nizkimi dohodki.
Grafikon 10: Državna štipendija v letih 2011 in 2012 v CSD

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011 in 2012)
Grafikon prikazuje podatke, iz katerih je razvidno, da gre za zmanjšanje prejemnikov
državne štipendije. Razlog za zmanjšanje je v mladoletnih osebah, ki niso bile več
upravičene do te pravice. Ključna novost pri upoštevanju je upoštevanje premoženja in
dodatnih dohodkov, tako je delo preko študentskega servisa močno vplivalo na izračun
državne štipendije, s katerimi so razpolagali na dan vložitve vloge. Glede na vrstni red
uveljavljanja pravic je državna štipendija na zadnjem mestu, kar pomeni, da sistem
izračuna fiktivno denarno socialno pomoč, ki se šteje v dohodek vlagatelja prošnje za
štipendijo, čeprav je sploh ne prejema. Tako nekateri niso upravičeni do državne
štipendije ali pa je le-ta nižja. Če je vlagatelj prošnje za državno štipendijo star nad 26. let
in se sam preživlja, se mu zaradi vrstnega reda pravic izračuna najprej denarna socialna
pomoč, nato državna štipendija. Veliko mnenj je, da bi se državne štipendije morale ločiti
od enotnega sistema pravic iz javnih sredstev. Leta 2014 je začela veljati nova socialna
zakonodaja, ki je določala, da so mladoletne osebe spet upravičene do državne
štipendije, če izpolnjujejo tudi druge pogoje.
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Grafikon 11: Izplačana denarna sredstva za izredno denarno socialno pomoč leta
2011 v CSD Žalec v evrih
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2011)
Za leto 2011 je bilo namenjeno na letni ravni 101.381,59 evrov izplačil, namenjenih izredni
denarni pomoči uporabnikom na Centru za socialno delo Žalec. Na mesečni ravni je višina
izredne denarne pomoči znašala 8.448,47 evrov za različne namene, s katerimi se
prepreči trenutna materialna ogroženosti uporabnikov na Centru za socialno delo Žalec,
torej je bila namenjena ljudem, ki so se znašli v materialni ogroženosti, saj s svojimi
dohodki niso zmogli pokriti življenjskih stroškov, ki so vezani na preživljanje.
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Grafikon 12: Izplačana denarna sredstva za izredno denarno socialno pomoč leta
2012 v CSD Žalec v evrih
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Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2012)
Glede na leto 2011 se je v letu 2012 položaj družin in samostojnih vlagateljev zelo
spremenil, zato se je povečal tudi obseg vlog za izredno denarno socialno pomoč in s tem
obseg izplačanih denarnih sredstev za izredne pomoči. Za leto 2012 je bilo namenjenih
sredstev v višini 148.376,64 evrov na letni ravni. Povprečni mesečni znesek izredne
denarne pomoči je znašal 12.364,72 evrov, v primerih, ko so bili vlagatelji, predvsem
prejemniki denarne socialne pomoči, v materialni in finančni ogroženosti. Od meseca
avgusta 2012 so se sredstva za izredno pomoč občutno povišala, saj so se dodelila
sredstva za namen nakupa kurjave, kar predstavlja izredni strošek družinam, ki prejemajo
le redno denarno socialno pomoč. Vsi ti povišani izplačani zneski izredne pomoči kažejo
na to, da se je položaj uporabnikov poslabšal in da so bili materialno ogroženi. Pri večini
vlagateljev se je izkazal odraz materialnega stanja zaradi odplačevanja stanovanjskih
kreditov in izvršb, saj je bil razpoložljivi dohodek družine bistveno nižji od izračunanega
dohodka. Zneski stanovanjskega kredita se ne odštevajo pri izračunih posameznih pravic
in predstavljajo nekaterim družinam velik finančni izdatek, s katerim je ogroženo njihovo
normalno življenje.
Varstveni dodatek je urejal zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju do leta
2012. Bil je mesečni dodatek k pokojnini, neodvisen od starosti vlagatelja. Po predpisih
invalidskega in pokojninskega zavarovanja je bila višina varstvenega dodatka odvisna od
pokojninske dobe. Upravičenci so bile osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki niso
dosegale mejnega zneska v višini 449,75 evrov (Ur. l. RS., 12/11). Ugotavljali so dohodke
in premoženje družinskih članov zaradi cenzusa. Dohodki in premoženje vlagatelja in
družinskih članov so se upoštevali glede na koledarsko leto pred letom ugotavljanja
upravičenosti do varstvenega dodatka. Upravičenci so bili upravičeni brez ponovnega
vlaganja vloge.
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Nova socialna zakonodaja določa pogoj nezaposljivosti oz. nezmožnosti za delo.
Vlagatelji to dokazujejo z odločbo organa (I. kategorija invalidnine). Upravičenci do
varstvenega dodatka so ženske, ki »so starejše od 63 let, moški pa nad 65 let«.
Upravičenci so lahko tudi mlajše trajno nezaposljive osebe, kar ugotavlja rehabilitacijska
komisija, ter osebe, ki so trajno nezmožne za delo, kar ugotavlja invalidska komisija.
Namen varstvenega dodatka »je kritje življenjskih stroškov, ki se jim na dolgi rok ni
mogoče izogniti oziroma ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju« v višini 468,52 evrov.
Novost tega socialnega prejemka je tudi ta, da so do njega upravičeni kmečki upokojenci
in obrtniki z nizkimi pokojninami in druge osebe, ki so v materialni stiski. Osebe, ki so v
celodnevni institucionalni oskrbi, niso upravičene do varstvenega dodatka. Dohodki in
premoženje vlagatelja se ugotavljajo glede »na stanje v obdobju treh koledarskih
mesecev pred mesecem vložitve vloge«. Vlagateljem se dodeli pravica za določeno
obdobje. Varstvenemu dodatku se je večina odpovedala, zaradi česar je število
prejemnikov tako nizko − ravno zaradi zaznambe »prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine in omejitve pri dedovanju«. Kar pomeni: če ima prejemnik varstveni dodatek
in je »lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o pravici do varstvenega dodatka prepove
odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist RS«. Sklenitev dogovora o
preživnini med otroci in starši je pogoj za pridobitev pravice. Nepripravljenost na sklenitev
preživnine je krivdni razlog za ne dodelitev pravice do varstvenega dodatka.
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Tabela 17: Število prejemnikov varstvenega dodatka za leto 2012 v CSD Žalec
Mesec v letu 2012

Število prejemnikov

Januar

Izplačila
varstvenega
dodatka v €
-

Februar

-

-

Marec

759,20

4

April

379,60

2

Maj

6.908,60

31

Junij

16.410,55

73

Julij

47.472,40

203

Avgust

62.397,43

317

September

45.654,29

316

Oktober

16.614,05

116

November

20.276,56

131

December

26.280,89

139

-

Vir: Lasten (prirejeno po tabeli Interni podatki CSD, 2012)
Tabela 12 prikazuje podatke za leto 2012, kjer gre za ogromen upad izplačila varstvenega
dodatka. Razlika v povprečni mesečni višini izplačanega varstvenega dodatka v letih 2011
in 2012 znaša 4.378.023,33 evrov.
Leta 2012 je bilo na Centru za socialno delo Žalec glede na izdane pozitivne odločbe
1332 prejemnikov varstvenega dodatka.
Največ prejemnikov je bilo avgusta, najmanj pa aprila. Podatki za leto 2012 kažejo, da je
bilo za izplačila varstvenega dodatka namenjenih v povprečju 18.715,36 evrov na mesec.
Razlogi za upad varstvenega dodatka so predvsem zaznambe na nepremičnino in
vračanje socialnovarstvenega prejemka potomcev prejemnikov varstvenega dodatka,
starostni pogoj za pridobitev pravice, upoštevanje dohodkov, prihrankov in premoženja.
Podatki o varstvenem dodatku glede na leti 2011 in 2012 kažejo veliko razliko. Leta 2011
so varstveni dodatek prejemali prejemniki invalidske pokojnine, ta je bila najnižja.
Prejemniki vdovske in družinske pokojnine pa so prejemali najvišji znesek. Leta 2011 je
prejemalo 46.752 oseb varstveni dodatek v Republiki Sloveniji (IRRS,2013).
Pri drugi hipotezi, ki se glasi: postopek uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ob uvedbi
nove socialne zakonodaje je prispeval k poenostavitvi pri odločanju o določenih socialnih
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transferjih, sem želela skozi anketni vprašalnik ugotoviti, ali so se administrativne ovire
skozi postopek odločanja zmanjšala.
Nova socialna zakonodaja ni privedla do poenostavitve in zmanjšanja administrativnih
ovir, kar pomeni, da se 2. hipoteza ovrže.
Slika 7: Ali je postopek pri odločanju pravic iz javnih sredstev enostavnejši in
hitrejši?

Vir: Lasten (prirejeno po podatkih ankete, priloga 1)
Z anketnim vprašalnikom, ki sem ga razdelila med zaposlene osebe na različnih centrih
za socialno delo, je bilo ugotovljeno, da postopek odločanja o pravicah iz javnih sredstev
ni enostavnejši in hitrejši v primerjavi z leti pred 2012, saj je 54 % anketiranih oseb
potrdilo, da to ne drži. Postopek odločanja je časovno daljši in zahtevnejši zaradi
informacijskega programa, ki je kompleksnejši kot pred leti.
Anketa je potrdila, da 45 % strokovnih delavcev potrjuje, da se po vnosu vloge za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vlagatelja čaka na podatke od 3 do 5 dni, lahko tudi
kakšen dan več. 38 % strokovnih delavcev je potrdilo, da se lahko zgodi, da je prevzem
podatkov iz informacijskega sistema neuspešen in se postopek odločanja za dan ali več
zopet zavleče. 45 % zaposlenih na centrih za socialno delo je potrdilo, da je obdelava
podatkov, ki jih je potrebno preveriti (kliriško depotne družbe, zavod za zaposlovanje,
kapitalske družbe, poslovni register, zdravstveno zavarovanje, davčna uprava, število
gospodinjstev, geodetska uprava ipd.), preobsežna in vzame veliko časa pri odločanju.
Med možnimi odgovori so bile izpostavljene tudi sistemske težave pri pridobivanju
podatkov iz informacijskega pladnja in z njimi povezane nepravilnosti, kar pomeni, da
velikokrat sistem za odločanje ne deluje zaradi preobremenjenosti ali dodatnih aplikacij v
sistemu.
Postopek o odločanju se je posledično podaljšal tudi zaradi vrstnega reda uveljavljanja
pravic iz javnih sredstev. Najprej se je potrebno odločiti o otroškem dodatku, šele nato,
torej ko je znana višina otroškega dodatka za družino, lahko dijak ali študent uveljavlja
pravico do državne štipendije. 85 % zaposlenih se strinja, da se uveljavi vrstni red pravic,
saj se sredstva na takšen način porazdelijo pravičneje in smotrnejše.
Postopek odločanja o pravicah iz javnih sredstev se je vsekakor podaljšal tudi zaradi
uvedbe enotne vloge, na kateri je možno uveljavljati več pravic hkrati. Zato je vloga daljša,
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a za nekoga, ki uveljavlja samo otroški dodatek, ni bistvene spremembe, saj izpolni enake
podatke. Z novo zakonodajo ni potrebno vpisovati dohodkov in ni nobenih dokazil o
šolanju otroka. Osnovni podatki (ime, priimek matična številka in davčna številka) se
načeloma ne spreminjajo. V kolikor se zgodi kakršnakoli sprememba, jo je vlagatelj dolžan
sporočiti z obrazcem za sporočanje v 8-ih dneh.
Z anketo se je ugotovilo, da je vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev preobsežna,
zahtevna in predolga.
Slika 8: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev obsega 12 strani. Ocenite
vlogo od 1 do 5. (1− popolnoma se strinjam, 2 − strinjam se, 3 − delno se strinjam, 4
− ne strinjam se, 5 − sploh se ne strinjam)

Vir: Lasten (prirejeno po podatkih ankete, priloga 1)
23 % zaposlenih na centrih za socialno delo se je popolnoma strinjalo, da je vloga
preobsežna, in 22 % zaposlenih je označilo odgovor, da se strinja, torej skupaj 45 %
zaposlenih potrjuje, da je vloga zahtevna za stranke, preveč obsežna, saj obsega 12
strani brez prilog, z obveznimi in neobveznimi prilogami, kot so na primer bančni izpiski,
pogodbe o zaposlitvi, pa še več strani.
Glede hipoteze 2 bi se pravici do otroškega dodatka in do subvencije vrtca lahko dodelili
enkrat na leto; organ bi ju po uradni dolžnosti obravnaval ter izdal vlagatelju akt o novi
dodeljeni pravici. Administrativna bremena bi bila vsekakor zmanjšana, zadovoljni bi bili
vlagatelji in organ.
S tem bi se zmanjšale administrativne obveznosti za vlagatelje in stroški tako za stranke
kot za organ. 57 % zaposlenih se strinja s tem, da bi se s pomočjo informativnega
izračuna privedlo do poenostavitve postopka pri odločanju o otroškem dodatku in
subvenciji vrtca; in 44 % zaposlenih potrjuje, da bi bilo potrebno trenutno zakonodajo
poenostaviti.
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Slika 9: Ali se zaradi vrstnega reda pravic podaljša odločanje o določeni pravici?

Vir: Lasten (prirejeno po podatkih ankete, priloga 1)

81 % zaposlenih na centrih za socialno delo potrjuje, da se zaradi vrstnega reda
uveljavljanja pravic postopek odločanja o določeni pravici podaljša. Če polnoletni vlagatelj
poda vlogo za državno štipendijo in se mu je spremenil status, mora »center za socialno
delo najprej po uradni dolžnosti« odločati glede otroškega dodatka te družine, šele nato
se lahko odloči o pravici do državne štipendije.
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13 ZAKLJUČEK
Človekovo življenje je povezano s stopnjo varnosti in s stopnjo negotovosti. Negotovost je
povezana s tveganjem, saj so zaposlitev, delo in plača oziroma zaslužek, izguba dela in
izguba plače za preživetje rezultati človekovega delovanja. Tveganje je povezano s
človekovo fizično zmožnostjo za delo in s poklicno sposobnostjo, ko človek postane
nezmožen za delo in ne ustvarja sredstev za preživetje. Človek ali družina lahko ostane
brez sredstev ali pa se sredstva zmanjšajo zaradi socialnih tveganj, kot so: začasna ali
trajna nezmožnost za delo zaradi poškodbe, invalidnosti; izguba plače zaradi
brezposelnosti, visoki stroški zdravljenja, dodatni stroški zaradi preživljanja otrok ipd.
Varnost je nasprotje tveganju. Varnost pomeni, da bo človeku in družini zagotovljen
dohodek oziroma ekonomski položaj, četudi nastane izguba dohodkov zaradi
brezposelnosti. Socialna varnost je zagotovljena takrat, ko ima človek kontinuirane
dohodke in ta višina dohodkov zagotavlja minimalni dohodek za preživetje. Ekonomsko
varnost si človek zagotovi z zaslužkom iz zaposlitve dela.
Slovenija je opredeljena kot socialna država, saj s svojo zakonodajo skrbi, da imajo ljudje
možnost pridobiti socialne dobrine, storitve in interese. Po Ustavi Republike Slovenije je
Slovenija pravna in socialna država, ki se uresničuje predvsem na temelju človekovih
pravic. V zakonih pa so določene ustavne določbe, s katerimi se uresničuje socialna
država. Na podlagi Ustave »se uresničujejo ustavne pravice s področja dela, zaposlitve,
socialne varnosti, zdravstvenega varstva, posebnega varstva, izobraževanja in« z drugih
področij.
Materialni položaj ljudi povezujemo z gospodarskimi, tržnimi, družbenimi, demografskimi
razmerami ter z različnimi politikami (s socialno politiko, politiko zaposlovanja,
izobraževalno politiko, stanovanjsko politiko ipd.) in drugimi ukrepi.
Socialna politika, javni sistemi socialne varnosti in pravice so usmerjeni v ustvarjenje
življenjskih razmer za vsakega človeka in za celotno prebivalstvo za zdravje, za možnosti
»do osebnega in poklicnega razvoja, za zaposlenost, za odpravljanje socialne
izključenosti in« socialnih napetosti. Socialna izključenost je opredeljena kot stanje, ko
človek ali družina zaradi brezposelnosti ali slabega gmotnega položaja nimajo
zdravstvenega varstva, niso vključeni v izobraževanja, v usposabljanja ter v družbeno
življenje skupnosti. V zadnjih letih se socialna politika usmerja k ukrepom, s katerimi se
ljudem zagotovijo pravice do denarnih sredstev in storitev ter se aktivno rešujejo socialne
stiske. Potrebno je izpostaviti socialne vrednote, ki »so predvsem pravica do življenja,
človekovo dostojanstvo, socialna pravičnost, enako obravnavanje v enakih ali podobnih
primerih, enake možnosti za osebni razvoj, vzajemnost in solidarnost«. Druge »socialne
vrednote« pa so povezane varstvo dohodka zaradi izgube dohodka, preprečevanje
revščine, preprečevanje brezposelnosti, pospeševanje izobraževanja, poklicnega
usposabljanja, pospeševanje zaposlovanja, varovanje zdravja ter zagotovitev primernega
življenjskega standarda. S tem je zagotovljeno tudi človekovo dostojanstvo na socialnem
področju, da se vsakomur zagotovijo pogoji pri uresničevanju pravic za osebni razvoj.
Kronološki pogled kaže, »da je pravica do socialne varnosti bila določena že v Deklaraciji
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človekovih pravic (OZN 1948), katera določa pravico do socialne varnosti v skladu z
ureditvijo in s sredstvi države (22. člen)«. Tako v Sloveniji kot v drugih evropskih državah
obstajajo pravice do socialnih transferjev in socialnega zavarovanja (pokojninsko,
invalidsko, zdravstveno, v primeru brezposelnosti) za delovno aktivne in ostale člane. »V
okviru nacionalnih oziroma univerzalnih sistemov so pravice zagotovljene vsem
prebivalcem«, zaposlitev ter dohodek nista pogoj.
Sistem socialnega varstva je namenjen človeku, družinam in skupinam prebivalstva, ko se
ugotovi, da so potrebni socialne pomoči v denarju zaradi nezadostnih sredstev za življenje
in nimajo premoženja za preživetje ali pa potrebujejo socialne storitve, na primer prvo
socialno pomoč, svetovanje ali pa stvarno dajatev, na primer obleko, obutev, medicinske
pripomočke ipd. Ta sistem je namenjen vsakomur, ki je v socialni stiski. »Pravico do
denarne socialne pomoči« so določili že v aktih Sveta Evrope, v aktih Evropske unije in v
Evropski socialni listini.
Socialna pomoč je definirana kot pomoč, izražena v denarju, za socialno oziroma
materialno ogrožene posameznika in družine. Socialni transfer je pojem, uporabljen v
ekonomskem pomenu in v politiki, kjer gre za prenos, prerazporeditev sredstev od nosilca
socialnega sistema k posamezniku ali pa družinam.
Glede na analizo te naloge je bilo ugotovljeno, da so se z reformo socialne zakonodaje
socialne pravice popolnoma spremenile. Spremembe so: vrstni red uveljavljanja pravic iz
javnih sredstev, vštevanje zneskov predhodnih prejemkov v izračun pravice, »upoštevanje
premoženja in prihrankov« pri izračunu določenih socialnih transferjev za posameznika in
družine v slabšem materialnem položaju. Namen vrstnega reda je bil preprečiti, da se
kopičijo neupravičene pravice in višine pravic. Bistvena novost je v načinu ugotavljanja
materialnega položaja, dohodkov in premoženja upravičencev do denarne socialne
pomoči in ostalih pravic na podlagi načel »enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev,
ekonomičnosti, ciljne usmerjenosti prejemkov in spoštovanja človekovega dostojanstva«.
Zakonodajalec je z novo zakonodajo in s sprejemom novosti na podlagi vsebine in
informacijskega sistema strmel k racionalizaciji in večji preglednosti proračunskih
dohodkov pri dodelitvi socialnih transferjev. Poleg teh dveh ciljev je bil dosežen tudi cilj
učinkovitosti socialnih transferjev, kar se kaže že z uvedbo enotne vstopne točke in
odločanja za vse pravice na enem mestu brez vpisovanja podatkov o dohodkih.
Dodeljevanje pravic iz javnih sredstev naj bi bilo pravičnejše ravno zaradi upoštevanja
premoženja vlagateljev. Nekateri se vsekakor strinjajo, da se dodeljujejo sredstva na
podlagi postavljenih meril, se pa vsekakor pojavljajo tudi vprašanje o pravičnosti
upoštevanja tistega premoženja, ki so si ga ljudje pridobili in ustvarili z delom. Veliko ljudi
ima stanovanje, ki presega vrednost primernega stanovanja, tj. 13.780,00 evrov, a ne le
lastniki stanovanj, tudi lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč zaradi vrednosti premoženja
niso upravičeni do redne socialne pomoči, so torej brez pomoči socialnih sredstev. Edina
pomoč, ki se zagotovi ljudem v takšni situaciji, je dodelitev izredne denarne socialne
pomoči, ki pa je omejena.
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Določeni prejemniki, ki ne izkazujejo premoženja, nove socialne zakonodaje ne občutijo,
njihov socialni oziroma položaj je ostal enak, celo višina denarne socialne pomoči se je
zvišala, so v boljšem materialnem položaju, saj je nova socialna zakonodaja uveljavila
dodatek za delovno aktivnost, ki je usmerjena k temu, da se spodbudi in motivira človeka
za delo in za prostovoljstvo.
Nova socialna zakonodaja je zelo posegla v zakonodajo, sprejeta je bila leta 2012 in je
prinesla velike spremembe na tem področju. Učinki socialne zakonodaje v prvem letu
izvajanja še niso bili v celoti vidni. Zakonodajalec je želel z uvedbo nove socialne
zakonodaje ohraniti materialni položaj posameznika ali družine in izboljšati materialni
položaj ogroženih skupin prebivalstva tako, da bi se socialni transferji pravično
prerazporedili in postopki odločanja poenostavili ter skrajšali. Glavni razlog te magistrske
naloge je bil ugotoviti te učinke. Slednje je vodilo tudi k prvi hipotezi, da je nova socialna
zakonodaja na področju socialnih transferjev zagotovila pravičnejšo razdelitev prejemkov,
tako da so do njih upravičeni najbolj pomoči potrebni. Hipoteza je v celoti potrjena, ker je
primerjava podatkov iz informacijskih sistemov ISCSD1 in ISCSD2 na Centru za socialno
delo Žalec privedla do rezultatov, da so se sredstva, namenjena za socialne transferje, v
letu 2012 občutno zmanjšala in vplivala na materialni položaj posameznikov ali družine −
pridobili so pravice tisti, ki jih potrebujejo. Vsi ti podatki kažejo, da je razlog v novi socialni
zakonodaji, saj je potrebno upoštevati celoten materialni položaj posameznika ali družine
glede upravičenosti do določene pravice. Spremenjen materialni položaj občutijo
predvsem osebe, ki živijo same in prejemajo nizke dohodke, upokojene osebe z nizkimi
pokojninami, enostarševske družine, družine z dijaki srednjega razreda, ki presegajo
cenzuse za dodelitev socialnih transferjev, družine, ki rešujejo stanovanjske probleme z
odplačevanjem posojil, velike družine ter osebe, starejše od 63 let oziroma od 65 let, ki so
vse do leta 2011 prejemale državno pokojnino.
Drugo hipotezo o postopku uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ob uvedbi nove socialne
zakonodaje, ki je prispeval k poenostavitvi pri odločanju o določenih socialnih transferjih,
lahko v celoti ovržem. Izkazalo in potrdilo se je, da je postopek odločanja o socialnih
transferjih kompleksnejši, zahtevnejši in časovno daljši zaradi neučinkovite informacijske
podpore. Potrdim lahko, da je vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev predolga,
preobsežna in predstavlja administrativno oviro tako za zaposlene na centrih za socialno
delo kot tudi za prejemnike. Izkazala se je pomanjkljivost uvedbe nove socialne
zakonodaje; administrativne ovire se niso zmanjšale, in sicer ravno zaradi nenehnega
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, do katerih so posamezniku v različnem časovnem
obdobju. Centri za socialno delo odločajo o vseh pravicah na enotni vlogi. Ko je priznana
še določena pravica za neko obdobje, vmes pa poteče druga pravica, mora vlagatelj
vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev najmanj dvakrat na leto, torej mora
vložiti dve vlogi. Zakon ni prinesel sprememb pri uveljavljanju pravic in obdobja, za
katerega se pravica dodeli in prizna. Organ ima osnovne podatke, dovolj je že ena prva
vložena vloga za otroški dodatek in subvencijo vrtca, centri za socialno delo pa bi o
nadaljnji pravici odločali po uradni dolžnosti. Vlagatelji za podaljšanje redne denarne
socialne pomoči pa bi izpolnili izjavo, s katero soglašajo, da denarno pomoč podaljšujejo.
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Menim, da je uvedba nove socialne zakonodaje prinesla pozitivno spremembo pri
dodeljevanju pravic iz javnih sredstev. Oba zakona sistematično urejata in zagotavljata
socialne prejemke »upravičencem na področju socialne varnosti«. Zaradi tega razloga so
se vzpostavili »enoten način ugotavljanja materialnega položaja, višina pravice iz javnih
sredstev in postopek uveljavljanja« pravic. Gre za pravičnost, vzdržnost in preglednost
sistema za socialne transferje.
Vsako leto nastane za odpravo administrativnih ovir veliko dokumentov, strategij,
programov tudi sprememb pri predpisih. Kar nekaj pomembnih mejnikov je nastalo »pri
odpravi administrativnih ovir, kot so Komisija za odpravo administrativnih ovir«, državni
portal e-Uprave, delovne skupine »za boljšo pripravo predpisov in odpravo
administrativnih ovir, e-Vem«.
Sistem za socialno zaščito in varnost v Sloveniji je usklajen s sistemi EU in je v zadnjih
letih zelo prilagojen tudi zakonodaji na ravni EU. V zadnjih letih je prišlo do sprememb v
sklopu finančnega načrta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
zaradi prestrukturiranja sredstev. Sredstva za socialne transferje se zmanjšujejo
predvsem za brezposelne osebe, vsekakor pa se povečujejo sredstva za družinske
prejemke in ostala sredstva za zagotovitev socialne varnosti.
Zahteva po učinkoviti javni upravi je usmerjena v zniževanje javnih sredstev ter v
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti storitev. Slovenija je sprejela programe za odpravo
administrativnih ovir s ciljem, da se administrativni stroški zmanjšajo. Odprava
administrativnih ovir poteka tudi na socialnem področju, kje se nenehno teži k
izboljševanju in poenostavitvi.

119

LITERATURA IN VIRI
LITERATURA

1. Barrientos, A., Hulme, D., Moore, K (2006).Social Protection for the Poorest: Taking a
Broader View. Chronic Poverty Research Centre (CPRC).
2.
Bejstam L. (2009 ). Social Benefits and Families with children The Family Concept.
Stockholm Institute for Scandianvian Law.
3.
Bohinc, R., Rajgel, B. (2003). Socialno pravo, študijsko gradivo. Ljubljana:
Fakulteta za družbene vede.
4.
Breznikar, V. (2013). Odprava administrativnih ovir na socialnem področju.
Magistrsko delo. Ljubljana:Fakulteta za upravo.
5.
Bubnov Škoberne, A., Strban, G. (2010). Pravo socialne varnosti. Ljubljana: GV
Založba.
6.
Bugarič, B.(2005). Pravni vidiki sodelovanja javnosti pri pripravi in sprejemanju
predpisov. Javna uprava, letnik 3, št.1 (sep. 2005), str. 7-27.
7.
Cechin Christa, P. (2013). The Social Policy of the European Union. Faculty of
Economic Sciences. International Journal of Business and Social Science. Vol. 4 No. 10.
8.
Dremelj, P., Smolej, S., Boškić, R., Narat, T., Rihter, L., Kovač, N., Kobal Tomc, B.
(2013). Ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje. Ljubljana: Inštitut Republike
Slovenije za socialno varstvo.
9.
Ellison, N., Goddard, J., Shaw, S.(2007). Social policy and administration.
10.
The Quality Assurance Agency for Higher Education.
11.
Grafenauer, B., Breznik, J. (2009). Upravno pravo: procesni del: upravni postopek
in upravni spor. GV Založba, Ljubljana.
12.
Humer, Ž., Roksandić. M. (2013). Proti-krizni ukrepi in enakost spolov. Ženski lobi
Slovenije.
13.
Jerovšek, T. (2007). Upravni postopek in upravni spor. Fakulteta za upravo,
Ljubljana.
14.
Kalčič, M. (1996). Socialna varnost: Zbirka predpisov z uvodnimi pojasnili.
15.
Ljubljana: Zavod RS za varstvo pri delu.
16.
Kidrič, U. (2015). Analiza pravic iz socialnega varstva v izbranih državah EU.
17.
Magistrsko delo. Ljubljana: Fakulteta za upravo.
18.
Kovač, P.(2009a). Presoja učinkov regulacije v Sloveniji –kje smo in kam
19.
gremo. Javna uprava, 1318-2277, let. 45, št.½, str. 259-272.
20.
Kovač, P. (2009c). Uvod- presoja učinkov regulacije kot element dobrega vladanja.
Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, str. 13-28.
21.
Kovač, P., Virant, G. (2011). Od reform javne uprave v Sloveniji do njene
22.
stalne modernizacije. V: Apohal Vučković, L., Brezovnik, B., Grafenauer, B.,
23.
Korade Purg, Š., Kovač, P., Pirc Musar, N., Pirnat, R., Šoltes, I., Trpin, G.,
24.
Virant, G. Razvoj slovenske javne uprave 1991 – 2011. Uradni list,Ljubljana.

120

25.

Kraus, M. (2004). Social security strategies and redistributive effects in
European social transfers system. Review Income and Welth. Center for
Euroepean Research.
26.
Kresal, F. (1998). Zgodovina socialne in gospodarske politike v Sloveniji.
Ljubljana: Cankarjeva založba.
27.
Kump, N. (2011). Ocena učinkov reforme socialnih transferjev v Sloveniji s
statičnim mikrosimulacijskim modelom. IB revija: revija za strokovna in
metodološka vprašanja trajnostnega razvoja, 1318-2803, letnik 45, št. 3
(2011), str.49.
28.
Kustec Lipicer, S. (2009). Policy oz. javno-politični potenciali presoje učinkov
regulacije. Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, str. 29-46.
29.
Longford, N., T., Nicodemo. C. (2010). The Contribution of Social Transfers to the
30.
Reduction of Poverty. Discussion Paper No. 5223.
31.
Milavec, U., Klun, M. (2011). Seznanjenost javnega in zasebnega sektorja z ukrepi
odprave administrativnih ovir v Sloveniji. Uprava, letnik IX,1/2011.
32.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo (2013). Poročilo o izvajanju
ktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir.
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana.
33.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (2012). Akcijski program za
odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje bremen za obdobje 2012 in 2013.
34.
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana.
35.
Mkandawire. T. (2006). Targeting and Universalism in Poverty Reduction.
36.
United Nations Research Institute for Social Development, UNRISD, Geneva.
37.
Stropnik, N. Child poverty and chid – well being in the European Policy overview
and policy impact analysis. A case study: Slovenia. Inštitut za ekonomska raziskovanja.
38.
Trbanc, M., Črnak Meglič A., Dremelj, P., Smolej Jež, S., Narat, T., Kovač,
39.
N., Kobal Tomc, B. (2014). Socialni položaj v Sloveniji 2013-2014. Končno
poročilo. Inštitut RS za socialno varnost.
40.
Narat T., Dremelj P., Nagode M. (2013). Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja
nove socialne zakonodaje: otroški dodatek. Ljubljana.
41.
Novak, M. (1996). Razvoj slovenske države blaginje. Teorija in praksa let.
33,6/1996.
42.
Novak, M., Cvetko, A. (2005). Socialna varnost. Maribor: Pravna fakulteta.
43.
Novak, M., Končar, P., Bubnov Škoberne, A., Bepavlovič, N., Kalčič, M.,
44.
Kresal, B., Kresal Šoltes, K., Strban, G., Vodovnik, Z. (2006). Konvencije
mednarodne organizacije dela s komentarjem. Ljubljana: GV Založba.
45.
Perenič, A. (2005). Uvod v razumevanje države in prava. Fakulteta za
policijsko-varnostne vede, Ljubljana.
46.
Prasad, N.(2008). Policies for redistribution:The use of taxes and social social
transfer. International Institute for Labour studies. Discussion paper.
47.
Rus, V. (1990). Socialna država in družba blaginje. Ljubljana: Domus.
48.
Stropnik, N.(2012). Ocena izvajanja priporočil evropske komisije glede aktivnega
vključevanja. Študija nacionalnih politik. Employment, Social Affairs & Inclusion

Slovenija. European Commission.

121

49.

Šinkovec, J.(1992). Socialna država in lastništvo. Teorija in praksa, 29 (1/2),

str.38.

50.

Thematic Think, P (2012). Social protection: A development priority in the post2015 UN development agenda. UN system task team on the post 2015
undevelopment agenda.
51.
Tičar, B., Rakar, I.(2011). Pravo javnega sektorja. Inštitut za lokalno samoupravo
in javna naročila, Maribor.
52.
Trbanc,M., Meglič Črnak, A., Dremelj., P., Smolej Jež, S., Narat, T., Kovač, N.,
Kobal Tomc, B. (2015). Socialni položaj v Sloveniji 2013-2014. Končno poročilo.
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo.
53.
Virant, I.(2004). Pravna ureditev javne uprave. Ljubljana, Fakulteta za upravo.
54.
Virant,G.(2010).Debirokratizacija Evrope. Dostopno 14.10.2015 na:
http://www.ijpucnik.si/media/Virant.pdf.
55.
Virant, G.(2009c). Sklep – Presoja učinkov regulacije kot del programa boljšega
reguliranja. Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, str. 142-149.
56.
Virant, G. (2011). Odprava administrativnih ovir in izboljšanje kakovosti upravnih
storitev. V: Apohal Vučković, L., Brezovnik, B., Grafenauer, B., Korade, Purg, Š.,
57.
Kovač, P., Pirc Musar, N., Pirnat, R., Šoltes, I., Trpin, G., Virant, G. Razvoj
slovenske javne uprave 1991-2011. Uradni list, Ljubljana.
58.
Vodovnik, Z. (2014). Pravni temelji delovnih in socialnih razmerij. Ljubljana: GV
Založba.
59.
Zatler, R. (2009). Odprava administrativnih ovir. Javna uprava, letnik 45, št. ½, str.
87-299.
60.
Zatler, R., Čarni Pretnar, M.(2009). Program boljšega reguliranja v Sloveniji in EU.
Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, str. 47-64.
61.
Weber, I.(2012). Spreminjanje sistema socialnega varstva. Magistrsko delo.
Ljubljana: Fakulteta za upravo.

62.
VIRI
1.(1952). Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti (1952). Ur. l.
FLRJ – MP, št. 1/55, Ur. l. RS – MP, št. 15/92.
2.
(1952).Konvencija št. 103 o varstvu materinstva.Ur. l. RS FLRJ – MP, št. 9/55.
3.
(1964). Konvencija št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni . Ur. l.
FLRJ – MP, št. 27/70.
4.
(1983).Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem
okolju. Ur. l. SFRJ – MP, št. 7/87.
5. (1983). Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Ur. l.
SFRJ – MP, št. 3/87.
6.
(1945). Ustanovna listina združenih narodov (ZN).
7.
(1948). Splošna deklaracija človekovih pravic.
8.
(1961). Evropska socialna listina.
9.
(1964). Evropski kodeks socialne varnosti. Ur. l. RS-MP št. 29/2003.
1.

122

10.
(1966). Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. (Ur. l. SFRJ, št.
7/71).
11.
(1966). Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Ur. l. RS,
št. 35/92 – MP, št. 9/92).
12.
(1968). Uredba Sveta št. 1612/68 (EGS) o prostem gibanju delavcev v Skupnosti.
Uradni list Evropske unije 05/Zv.
13.
(1972). Evropska konvencija o socialni varnosti.
14.
(1976). Zakon o dedovanju. Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS,
št. 13/94 –ZN, 40/94 – odl. US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ in 31/13 – odl. US).
15.
(1979). Zakon o socialnem skrbstvu. Ur. l. RS, št. 35/79 in Ur. l. RS, št. 54/92 –
ZSV.
16.
(1989). Listina o temeljnih socialnih pravicah delavcev.
17.
(1989). Konvencija o otrokovih pravicah.
18.
(1991). Ustava Republika (URS). Ur. l. RS, št. 331/199, št. 331/199-I-UZIU,
42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/20016, 69/2004, 68/2006, 47/2013-, 47/2013).
19.
(1996). Zakon o invalidskem in pokojninskem zavarovanju. Ur. l. RS, št. 96/12,
39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B,
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15.
20.
(1996). Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Uradni list RS,
št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 87/97 – ZDavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ1, 81/00 – ZPSV-C, 97/01 – ZSDP, 97/01, 62/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ2, 91/13 – ZZVZZM, 99/13 – ZSVarPre-C in 26/14 – ZSDP-1.
21.
(1996). Evropska socialna listina-spremenjena. Ur. l. RS – MP, št 7/99.
22.
(1999). Evropski kodeks socialne varnosti – spremenjen.
23.
(2000). Konvencija MOD št. 183, Konvencija o spremembi (spremenjene)
konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952. Ur. l. RS-MP, št.18/2009.
24.
(2001). Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči. Ur. l. RS, št. 64/2001, 42/2007.
25.
Poslovnik vlade Republike Slovenije. Ur. l. RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03,
103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14.
26.
(2002). Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. Ur. l. RS, št. 59/02.
27.
(2003). Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov. Ur. l.
RS, št. 116/2003, 15/2007, 31/2008, 61/2009.
28.
(2004). Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1). Ur. l. RS, št. 2/04, 10/04popr., 45/08 - ZArbit, 45/08 – ZPP-D, 47/10 – odl. US in 43/12 – odl. US).
29.
(2005). Strategija razvoja Slovenije, Urad Republike Slovenije za
makroekonomske Analize in razvoj (UMAR).Ljubljana.
30.
(2006). Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV). Ur. l. RS, št. 5/96, 18/96 –
ZdavP, 34/96, 87/97 – ZdavP-A, 3/98, 7/98 – odl. US, 106/99 – ZPIZ-1, 81/00 – ZPSVC,97/01 – ZSDP, 97/01, 6210 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 96/12 – ZPIZ-2, 91/13 – ZZVZZM,99/13 – ZSVaePre-C in 26/14 – ZSDP-1).
31.
(2006).Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1). ( Ur. l. RS,
št. 110/06, prečiščeno besedilo, 114/06-ZUTPG, 10/08, 62/10-ZUPJS, 99/13-ZSVarPre-C
in 26/14-ZSDP-1).

123

32.
(2006). Zakon o splošnem upravnem postopku. Ur. l. RS, št. 80/1999.
Spremembe: Ur. l. RS, št. 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005,
24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010.
33.
(2006). Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).
Uradni
listRS,
št. 72/06 –
uradno
prečiščeno
besedilo, 114/06 –
ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS,87/11, 40/12 –
ZUJF, 21/13 –
ZUTDA, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C
in 47/15 – ZZSDT).
34.
(2006). Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ur. l. RS, št. 109/2006,
uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ - 1- UPB4.
35.
(2006). Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za v primer brezposelnosti. Ur. l. RS,
št. 107/2006.
36.
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. Ur. l. RS, št. 129/06, 79/08,
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS.
37.
(2007).Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št 3/2007-uradno prečiščeno besedilo
2, 23/2007 – popr., 41/2007 – popr., 114/2006 – ZUTPG).
38.
Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU). Ur. l. EU, št. C326/47.
39.
(2007). Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči. Ur. l. RS, št. 64/2001, 42/2007.
40.
(2007). Zakon o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/07, 63/07, 40/09, 62/10).
41.
(2008). Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod). Ur. l. RS, št. 10/2008, 61/2010ZSVarPre).
42.
(2009). Zakon o socialnem varstvu (ZSV-UPB2). Ur. l. RS, ŠT. 3/2007, 23/2007,
41/2007,62/2010-ZUPJS.
43.
(2010). Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Ur. l. RS, št.
62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCD-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1 in 99/13.
44.
(2010). Listina Evropske Unije o temeljnih pravicah. Ur. l . EU, št. C 83/389.
45.
(2010). Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre). Ur. l. RS, št. 61/2010,
št. 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013, 99/2013.
46.
(2010). Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Ur. l. RS, št 80/2010.
47.
(2010). Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre). Ur. l. RS, št. 43/2010, 62/2010-ZUPJS.
48.
(2011). Obvestilo, da zaradi uveljavitve Konvencije Mednarodne organizacije dela
št. 183 o spremembi (spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952
prenehali veljati Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 103 o varstvu materinstva
(revidirana 1952). Ur. l. RS, št. 8/2012.
49.
(2011). Pravilnik o načinu ugotavljanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti do
otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencija malice za
učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencija prevozov za dijake in
študente,oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega
pomočnika. Ur. l. RS, št. 93/2011.
50.
(2012). Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri
Dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve
denarne socialne pomoči. Ur. l. RS, št. 8/2012.
51.
(2012). Priporočilo MOD št. 202 o nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite.

124

52.
52.(2012). Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12). Ur. l. RS,
št. 110/2011.
53.
(2012). Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ – 2). Ur. l. RS, št.
96/2012.
54.
(2012). Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ur . l. RS, 40/2012.
Spremembe: Ur. l. RS, št. 55/2012.
55.
(2012). Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Ur . l. RS, 40/2012.
Spremembe: Ur. l. RS, št. 55/2012.
56.
(2012). Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri
Dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve
denarne socialne pomoči. Ur. l. RS, št. 8/2012.
57.
(2010). Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre). Ur. l. RS, št. 43/2010, 62/2010-ZUPJS.
58.
(2013). Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1), (Ur. l. RS, št. 56/2013).
59.
(2013). Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 20132020 (ReNSPV13-20). Ur. l. RS, št. 39/2013.
60.
Barroso. (02.12.2015). Better Regulation – simply explained. Pridobljeno iz
http://ec.europa.eu/smartregulation/better_regulation/documents/brochure/brochure_en.p
df
61.
Center za socialno delo Velenje. (10.10.2015). Denarne socialne pomoči.
Pridobljeno iz http://www.csd-velenje.com/dejavnosti/denarne-socialne-pomoci/
62.
Europa.eu. (11.12.2015). Sweden : Successful reconciliation of work and family
life. Pridobljeno iz http://europa.eu/epic/countries/sweden/index_en.htm
63.
Evropska komisija (EK). (17.02.2009 ) .Reinforcing the Open Method of
Coordination for social protection and social inclusion. Pridobljeno iz http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:em0011
64.
Flerbanrstitlaegg. (04.03.2014 ). Child allowance [Barnbidrag] and large family
supplement
[flerbarnstillägg].
Pridobljeno
iz
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/07a63f80-05f7-4254-b29471e9568f0999/4058_barnbidrag_flerbarnstillagg_eng.pdf?MOD=AJPERES
65.
Konvencija
št.
121.
Pridobljeno
iz
http://pisrs.si/Pis.web/mednarodnaPogodba?id=UN%20ILO-19640708/02M
66.
Mandelkern Group of Better Regulation. (13.11.2001). Pridobljeno iz
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
67.
Marn.(11.11.2010).
Ali
smo
še
socialna
država?
Pridobljeno
iz
http://www.mladina.si/52303/ali-smo-se-socialna-drzava/
68.
Meta. (27.5.2013). Slovenija je najbolj egalitarna družba v OECD in EU.
Pridobljeno iz http://metinalista.si/slovenija-je-najbolj-egalitarna-druzba-v-oecd-in-eu/
69.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) .
(10.11.2014).
Znižano
plačilo
vrtca.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placil
o_vrtca/
70.
70. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Otroški
dodatek.
Pridobljeno
iz http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski
_prejemki/druzinski_prejemki/otroski_dodatek/

125

71.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Varstveni
dodatek.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/varstveni_dod
atek/
72.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Subvencija
malice
za
učence
in
dijake.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_m
alice_za_ucence_in_dijake/
73.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014)
.
Denarna
socialna
pomoč.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
74.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Posmrtnina
in
pogrebnina.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/
75.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Državne
štipendije.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne
_stipendije/
76.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_za
_najemnine/
77.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014). Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kri
tja_razlike_do_polne_vrednosti_zdravstvenih_storitev/
78.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014). Pravica do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/pravica_do_kri
tja_prispevkov_za_osnovno_zdravstveno_zavarovanje/
79.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM).
(10.11.2014).
Subvencija
kosila
za
učence.
Pridobljeno
iz
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_ko
sila_za_ucence/
80.
Ministrstvo za javno upravo (MJU). (15.11.2014). Boljši predpisi. Pridobljeno iz:
http://www.stopbirokraciji.si/birokracija-stop/
81.
Ministrstvo za javno upravo (MJU). Peto poročilo o realizaciji ukrepov iz enotne
zbirke ukrepov za boljše zakonodajne in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti .
Pridobljeno
iz
http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Publikacije/5._poro
cilo_o_realizaciji_ukrepov_iz_Enotne_zbirke_ukrepov.pdf
82.
Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. (20.11.2015). Poročilo o izvajanju
aktivnosti na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir. Pridobljeno iz

126

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DUP/Drugo_po
rocilo_OAO_Priloga1.pdf
83.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. (15.11.2014) Program ukrepov za
odpravo
administrativnih ovir in odpravo bremen za obdobje od 2012 in 2013.
Pridobljeno
iz:
http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/user_upload/mju/Boljsi_predpisi/Program_25__/AKCIJSKI_PROGRAM_OAO_2012_2013.pdf
84.
Pravno – informacijski sistem . (12.02.2016). Konvencija št. 121 o dajatvah za
nesreče pri delu in poklicne bolezni . Pridobljeno iz file:///C:/Users/Jure/Downloads/197008-0035-MP%20(3).pdf
85.
Pravno – informacijski sistem. (12.02.2016). Konvencija št. 159 o poklicni
rehabilitaciji
in
zaposlovanju
invalidov.
Pridobljeno
iz
file:///C:/Users/Jure/Downloads/1987-08-0027-MP%20(2).pdf
86.
Pravno – informacijski sistem. (12.02.2016). Konvencije o spremembi
(spremenjene) Konvencije o varstvu materinstva iz leta 1952 (Konvencija MOD št. 183)
(MKSKVM) Pridobljeno iz http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-02-0088
87.
Statistični urad RS (26.023.2014). Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih,
Slovenija,
šolsko
leto
2013/14
–
končni
podatki
Pridobljeno
iz
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=6123
88.
UMAR. (15.12.2015).Poročilo o razvoju 2013, (str. 20). Pridobljeno iz
http://www.umar.gov.si/razvoj_slovenije/4_trg_dela_in_socialna_drzava/

127

PRILOGE

PRILOGA 1: ANALIZA - Grafi
1. Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev obsega 12 strani. Ocenite vlogo od 1 do 5. (1 − popolnoma se
strinjam, 2 − strinjam se, 3 − delno se strinjam, 4 − ne strinjam se, 5 − sploh se ne strinjam) (n = 58)

2. Ali se strinjate, da se mora pri izračunu upoštevati vrstni red uveljavljanja pravic, torej najprej otroški dodatek,
potem denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija? (n = 60)
Možnih je več odgovorov

3. Ali se zaradi vrstnega reda pravic podaljša odločanje o določeni pravici? (n = 62)
Možnih je več odgovorov
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4. Ali je postopek pri odločanju pravic iz javnih sredstev enostavnejši in hitrejši? (n = 61)
Možnih je več odgovorov

5. Če ste odgovorili na prejšnje vprašanje z ne, odgovorite zakaj? (n = 55)
Možnih je več odgovorov

Odgovori

Frekvenca

sistemske težave, nepravilnosti

6. Ali so pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev potrebna dodatna dokazila (bančni izpisi, odločbe ZPIZ-a,
pogodbe, plačilna lista 9)? (n = 61)
Možnih je več odgovorov

129

7. Ali se posledično postopki za izdajanje odločb podaljšajo zaradi dodatnih dokazil? (n = 62)
Možnih je več odgovorov

8. Izdajanje odločb poteka v roku: (n = 63)
Možnih je več odgovorov

9. Ali so uporabniki zadovoljni s časovno izdajo odločb? (n = 62)
Možnih je več odgovorov
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10. Ali bi uvedba vzorca »informativnega izračuna« pripomogla k poenostavitvi postopka pri odločanju o subvenciji
vrtca in otroškega dodatka, kot je primer ukinitve dohodninske napovedi? (n = 63)
Možnih je več odgovorov

11. Ali je bil postopek odločanja pred novo socialno zakonodajo (do leta 2012) enostavnejši in hitrejši? (n = 60)
Možnih je več odgovorov

12. Ali bi bilo potrebno trenutno zakonodajo izboljšati in zmanjšati? (n = 63)
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13. Ali je nova socialna zakonodaja uporabnikom razumljiva in dostopna? (n = 63)
Možnih je več odgovorov
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PRILOGA 2: Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

