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POVZETEK
Smisel življenja vsakega od nas je zase in za svoje družinske člane omogočiti kakovostno
življenje. V dobro razviti socialni družbi, v katero se uvršča tudi Slovenija, država s
pravicami iz javnih sredstev nadomešča posamezniku ali družini redko ekonomsko dobrino
- denar, v kolikor te dobrine ne pridobijo z lastnim delom. Pravice iz javnih sredstev, ki jih
država namenja družinam, omogočajo posamezniku in družinam lažje zadovoljevanje
potreb v razviti moderni družbi. Zaradi gospodarske krize, ki se je začela v letu 2009 in še
vedno traja, je bilo v Sloveniji sprejetih precej ukrepov za ublažitev in preprečevanje
revščine. Cilj socialne reforme iz leta 2012 je bil pravičnejša dodelitev javnih sredstev
uporabnikom. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da so do denarne
socialne pomoči upravičeni le tisti, ki si sredstev ne zmorejo zagotoviti z lastnim delom in
ne morejo biti v ugodnejšem položaju od tistih, ki sredstva pridobivajo z lastnim delom.
V diplomskem delu predstavljam pravice iz javnih sredstev in primerjam razpoložljiv
dohodek različnih tipov družin. Ugotavljam, da je za družine nezaposlenih staršev s
pravicami iz javnih sredstev dobro poskrbljeno v primerjavi z družinami zaposlenih
staršev. Ugotavljam tudi, da so odstopanja razpoložljivega dohodka družin nezaposlenih
staršev zelo majhna v primerjavi z družinami, kjer so starši zaposleni. Z nekoliko več
dohodka in manjšo pomočjo razpolagajo le družine, v katerih sta zaposlena oba starša, ki
prejemata povprečno plačo.
Menim, da imamo v Sloveniji velik problem, ko ugotovimo, da so sredstva iz pravic
javnih sredstev tako visoka, da posameznika ne spodbujajo k pridobivanju sredstev
dela. Menim tudi, da imamo v Sloveniji še večji problem, ko ugotovimo, da so sredstva,
jih pridobimo z lastnim delom tako nizka, da so skoraj enaka pridobljenim sredstvom
pravic iz javnih sredstev.
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Ključne besede: kakovost življenja, socialna varnost, socialno varstvo, gospodarska
kriza, pravice iz javnih sredstev, dohodki iz dela, Slovenija.

v

SUMMARY
IMPACT OF THE SOCIAL PROGRAMS ON THE EMPLOYMENT IN TIME OF
ECONOMIC CRISIS
The purpose of life for everyone is to enable a quality life for oneself and for his family
members. In a well developed social community, Slovenia being one of them, a state
compensates a rare economic good – money by giving individuals or his family rights from
public founds, as far as they don't acquire it by working. Public founds rights, the state
gives to families, enable individuals and their families to more easily satisfy their needs in
a developed modern society. Due to the economic crisis starting in 2009 and is still
ongoing, a lot of measures for mitigation and prevention of poverty have been adopted in
Slovenia. The goal of the social reform from 2012 was a more equitable allocation of
public founds to the recipients. The Act on exercising the rights from public founds
states, that only those who can't acquire the economic resources by working are entitled
to receive economic social help and that those who receive it, can't be in a better
position than those who acquire economic resources by working.
In the thesis, I am introducing rights from public founds and comparing the disposable
income of different family types. I am noticing that families with unemployed parents with
rights from public founds compared to families with employed parents are well taken care
of. I'm also noticing that the discrepancy between the disposable income of families with
unemployed parents and the disposable income of families with employed parents is very
small. Only families with both parents employed for an average wage dispose with a
somewhat increased income and a lower financial help.
I think we have a great problem in Slovenia, when we find, that the assets from public
founds rights are so high, they don't encourage an individual to acquire financial means
by working. I also think that an even bigger problem in Slovenia is that we can find, that
the assets we acquire by working are so low, that they are almost the same as the assets
acquired by exercising the public founds rights.
Key words: quality of life, social security, economic crisis, public founds rights, work
incomes, Slovenia.
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1 UVOD
Socialno varstvo je nepogrešljiva sestavina in prav gotovo ena pomembnejših vrednot
sodobne družbe, od katerega je odvisen tako družbeni kot gospodarski razvoj. Cilj vsake
družbe je, da ima učinkovit sistem socialnega varstva, ki je dostopen državljanom. Zato
razvite države poskrbijo za ustrezen socialni sistem in ustrezne socialne transferje za
državljane.
Same definicije socialne države in socialne politike so zelo različne, zato je težko definirati,
kaj socialna država je in kakšne so njene naloge. Sama menim, da je država socialna, če
so vzpostavljen pogoji za kvaliteto življenja tako, da se državljani v njej počutimo varne,
da čutimo stabilnost države. Država mora pomagati ljudem pri osnovnem izobraževanju in
jih spodbujati pri nadaljevalnem, skrbeti mora za razvoj kulture, znanosti, zdravstva,
omogočati varstvo otrok, svobodo dela, nezaposlenim omogočiti pravico do dela in jim
omogočiti primerne pogoje, kakor tudi dostojno plačilo za opravljeno delo. Skrbeti mora
za zavarovanje v primeru brezposelnosti, skrbeti za nataliteto. Pomagati mora v primeru
bolezni in invalidnosti. Socialna država mora spodbujati razvoj lastnega gospodarstva,
kmetijstva, turizma, gozdarstva. Skrbeti mora za varnost državljanov, posebno skrb pa
mora socialna država nameniti socialno šibkim in jim mora pomagati preživeti, vendar
samo, če sami tega niso sposobni. Naloga socialne države je predvsem spodbujevalna in
usmerjevalna; ljudem pomagati bolje samostojno živeti, nikakor pa jih ne preživljati, z
izjemo nesposobnih za delo.
Gospodarska kriza je prizadela tudi trg dela, posledično je manj delovnih mest in nižje
plače, manj prispevkov in davkov, od katerih se financira socialna država. Bistveni
poudarek diplomskega dela bo torej vprašanje, ali socialna politika v Sloveniji v okviru
socialnih transferjev zasleduje cilj, da prejemnik socialnih transferjev ne more biti v
ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom
ali na podlagi pravic iz dela. Namen diplomskega dela je s pomočjo informacij na podlagi
različnih virov ter lastne raziskave ugotoviti, ali socialna politika v Sloveniji zasleduje cilj,
da je vrednota delo in ne denarno socialna pomoč oziroma socialni transferji. Ugotoviti, ali
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialno varstvenih prejemkih
posamezniku ali družini dodeljujeta več pravic kot zaposlenim in, ali zakonodaja bolj
promovira izkoriščanje socialnih transferjev ali spodbujanje k delovni aktivnosti.
Razlog, da sem se odločila za temo diplomskega dela, v katerem želim raziskati, ali morda
niso zaposleni z minimalno plačo v slabšem položaju kot nezaposlene osebe je, da sem
zaposlena na Centru za socialno delo Velenje, na področju socialnih transferjev in
starševskega varstva in družinskih prejemkov, kjer se dnevno srečujem z zaposleno
populacijo s hudimi materialnimi stiskami. Gospodarska kriza, varčevalni ukrepi, nižje
plače in višji življenjski stroški so posledica nižjih družinskih proračunov. Veliko je družin,
ki jim sredstva, ki jih pridobijo z delom, ne omogočajo standarda življenja, kot bi ga
pričakovali v moderni razviti družbi. Cilj diplomskega dela je proučiti, ali pravice iz javnih
sredstev v času krize vplivajo na delovno aktivnost prebivalstva.
1

Na podlagi namena in cilja diplomskega dela sem postavila naslednje hipoteze:
 Hipoteza 1: Seštevek transferjev iz javnih sredstev za družine z nezaposlenimi
starši je večji kot dohodek družin z zaposlenimi starši, ki prejemajo minimalno
plačo.
 Hipoteza 2: Socialna politika ne dosega cilja zmanjševanja odvisnosti prebivalstva
od socialnih transferjev, ker se s previsokimi socialnimi transferji ljudi odvrača od
dela.
 Hipoteza 3: Pravice iz javnih sredstev so nujne za ohranjanje socialnega miru le,
če prebivalstvu ni omogočeno zadostno pridobivanje sredstev na trgu.
Diplomsko delo vsebuje teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sem z metodo
deskripcije razložila glavne pojme obravnavanega problema. Podatke za teoretični del
diplomskega dela sem črpala iz knjig, zakonov, pravilnikov in člankov. V praktičnem delu
sem uporabila kvantitativno in komparativno metodo. Uporabila sem že zbrane podatke iz
informacijskega sistema Centra za socialno delo Velenje, ki vključuje uporabnike občin
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje. Izbrala sem različne tipe družin in jih
s komparativno metodo primerjala. Naključno sem izbrala različne tipe družin in jih
anketirala. Da je anketa za uporabnika enostavnejša, sem za večino vprašanj uporabila
anketna vprašanja zaprtega tipa.
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju je predstavljen
problem, namen, cilj in metodologija dela. V drugem poglavju sem pojasnila osnovne
pojme, to je socialno varnost, socialno varstvo in kvaliteta življenja. V tem poglavju sem
opisala tudi pravice iz javnih sredstev. V tretjem poglavju sem opredelila gospodarsko
krizo in prikazala zgodovino pravic iz javnih sredstev. V četrtem poglavju sem opisala
postopke uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in način ugotavljanja materialnega
položaja. V petem poglavju sem prikazala skupna sredstva različnih tipov družin: z
zaposlenimi starši in družin z nezaposlenimi starši, prikazala sem tudi primerjavo teh
družin. Predstavila sem tudi analizo opravljene ankete. V šestem poglavju sem predstavila
ključne ugotovitve, pridobljene tekom diplomskega dela, sedmo poglavje pa vsebuje
navedbo uporabljene literature in virov.
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV
2.1 SOCIALNA VARNOST
Sistem socialne varnosti je posebna vrednota in temelj za učinkovito delovanje nacionalne
ekonomije. Pojem socialne varnosti v najširšem smislu je dobil mednarodno veljavo s
filadelfijsko deklaracijo Mednarodne organizacije dela iz leta 1944, skladno s tem je dobil
veljavo in potrditev v Splošni deklaraciji Organizacije združenih narodov o človekovih
pravicah iz leta 1984. Pomemben je tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah Organizacije združenih narodov iz leta 1966, ki določa, da morajo
države članice pakta priznavati vsakomur pravico do socialne preskrbljenosti in socialnega
zavarovanja. Podlaga, da je posamezna država socialna država je, da ima sistem socialne
varnosti organiziran tako, da zavaruje prebivalstvo pred izgubo dohodka zaradi bolezni,
brezposelnosti, starosti, smrti, zagotovi ustrezno zdravstveno varstvo, prispeva družinam k
vzgoji otrok, postavi temelje zagotovljenemu minimumu eksistence ter predvidi ukrepe in
način pokritja različnih socialnih primerov (Kalčič, 1996, str. 16-17).
Sistem socialne varnosti v Sloveniji je ustavno pravna in zakonsko urejena vrednota.
Ustava Republike Slovenije v drugem členu opredeljuje Slovenijo kot socialno državo. Gre
za ustavno določbo, načelo, iz katere izhaja, da mora država za zagotovitev družbenega
blagostanja v določeni meri intervenirati tudi v gospodarski in socialni sferi in biti torej
tudi država blaginje. Pri tem mora paziti, kako postaviti razmejitev. V ustavni razpravi je
prevladalo stališče, da naj se izogne preveč podrobnemu urejanju teh področij in v čim
večji meri tudi programskim normam. Ker programske norme odražajo sodobne napredne
civilizacijske standarde in visoko stopnjo družbenega soglasja v Sloveniji, je zakonodajalec
nekatere programske določbe kljub vsemu uvrstil v ustavo. Tako Ustava vsebuje določbo,
da država ustvarja možnosti za zaposlovanje in delo, določbo o skrbi države za
gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovitih območjih,
določbo o skrbi države za zdravo življenjsko okolje, določbo o skrbi države, da ustvarja
možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Načelo socialne države je
konkretizirano v nekaterih temeljnih socialnih pravicah, to je svobodi dela, pravici do
socialne varnosti, pravici do zdravstvenega varstva, pravicah invalidov, pravicah iz naslova
varovanja družine, pravicah otrok, pravici iz naslova varstva dela, pravici iz naslova
socialne funkcije lastnine, pravici do zdravega življenjskega okolja (Cerar, 2003, str. 1429).
V Republiki Sloveniji je torej država dolžna urediti socialno zavarovanje, to je obvezno
zdravstveno, pokojninsko, invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in
zavarovanje za starševsko varstvo. Socialna zavarovanja so urejena z zakoni, ki določajo
zavarovane socialne primere, krog oseb, pogoje ter vrste in obseg pravic. Za razliko od
drugih pogodbenih zavarovanj nastane zavarovalno razmerje ex lege, po zakonu,
neodvisno od volje posameznika (Kalčič, 1996, str. 18). Socialna zavarovanja se v
Sloveniji financirajo iz davkov in prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih plačujejo
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zavarovanci in delodajalci. Po ustavi mora država pokriti kakršno koli morebitno izgubo
shem socialnega zavarovanja (Evropska komisija, 2012, str. 4).

2.2 SOCIALNO VARSTVO
Socialno varstvo je eden od sklopov socialne varnosti. Je mreža programov in ukrepov za
reševanje socialne problematike prebivalstva, s katerimi se poskrbi za tiste, ki si socialne
varnosti ne zmorejo zagotoviti sami in se jih usposobi, da bi to lahko naredili sami.
(Kalčič, 1996, str. 19) Sistemi socialne varnosti so utemeljeni v številnih načelih, ki veljajo
za celotni sistem ali pa za posamezna področja. Načela, na katerih bolj ali manj sloni tudi
sistem socialne varnosti v Republiki Sloveniji, so značilna za razvite države. Načelo
nacionalne solidarnosti določa, da vsak državljan prispeva k pokrivanju izdatkov sistema
socialne varnosti. Po načelu vzajemnosti in solidarnosti posameznik zagotavlja materialno
in socialno varnost za vsakega in vzajemno eden za drugega, tako da večji del plačuje
prispevke, pravice pa uveljavlja le tisti, ki izpolnjuje pogoje. Z načelom enotnosti socialne
varnosti se enotno določi minimum pravic in organizira javna služba. Načelo zakonitosti
pomeni, da so pravice določene in kvalificirane z zakonom. Po načelu univerzalnosti sistem
zajema vse zaposlene in njihove družinske člane ter druge kategorije državljanov ob
hkratno zajetih vseh socialnih primerih. Po načelu generalizacije kroga zavarovancev v
socialnem zavarovanju krog zajema čim širši krog uporabnikov teh zavarovanj. Načelo
obveznosti v socialnem zavarovanju pomeni, da za z zakonom določeno zavarovanje ni
potrebna privolitev zavarovanca. Načelo, da pravice izvirajo iz dela določa, da je
zavarovančevo delo in plačilo zanj podlaga za višino prispevkov in odmero oziroma višino
pravic. Pomembna načela so tudi načelo demokratičnosti in participacije uporabnikov pri
upravljanju s posameznimi deli sistema socialne varnosti, načelo nezastarljivosti,
neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic in načelo varstva pravic, ki omogoča
pritožbo zoper odločbo nosilca socialne varnosti, kakor tudi sodnega varstva (Kalčič, 1996,
str. 19-21).
Nacionalni program socialnega varstva določa, da je namen sistema socialnega varstva
omogočiti socialno varnost in socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev
Republike Slovenije. Določa tudi, da so država in lokalne skupnosti dolžne zagotavljati
pogoje, v katerih lahko posamezniki ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne
možnosti in s tem dosegajo raven kakovosti življenja, ki ustreza merilom človeškega
dostojanstva. Kadar pa si posamezniki in družine socialne varnosti ne morejo zagotoviti
sami, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljata država
in lokalna skupnost (ReNPSV, 2013, str. 1.uvod).
Sistem socialnega varstva zajema (ReNPSV, 2013, str. 1):



storitve, programe in druge oblike pomoči, katerih namen je preprečevati
nastajanje socialnih stisk in težav;
storitve, programe, prejemke in druge oblike pomoči, ki so namenjeni reševanju
socialnih težav;
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javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo
zakoni in drugi predpisi;
načrtovanje, razvoj, spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega
varstva in socialne zaščite.

2.3 KAKOVOST ŽIVLJENJA
Pojma kakovost življenja in življenjski standard sta pogosto zamenjana, enačena, čeprav
ni nujno, da sta sploh povezana. Kakovost življenja govori o tem, kako smo zadovoljni s
svojim življenjem in kakšen občutek imamo o sebi, življenjski standard pa se nanaša na
zadovoljitev potreb, kot so hrana, obleka, stanovanje. Ni nujno, da imajo ljudje z visokim
življenjskim standardom tudi visoko kakovost življenja. Kako definirati in kako izmeriti
kakovost življenja je tema, s katero se raziskovalci ukvarjajo že več desetletij. Osnovne
vrednote in družbeni cilji, ki označujejo kakovost življenja, so predvsem minimalni dosežek
življenjskega standarda, enaka razdelitev življenjskih priložnosti in zadovoljena potreba po
socialni varnosti (Böhnke, 2005).
Tradicionalni teoretiki in manj obveščeni javni delavci menijo, da so za merjenja kakovosti
življenja prebivalstva kot celote najbolj zanesljivi kazalci, ki merijo objektivna dejstva in
najmanj kazalci, ki merijo stopnjo zadovoljenosti naših potreb. Kaase in Newton (1995)
ugotavljata, da so raziskave pokazale, da je splošno zadovoljstvo z življenjem manj
odvisno od objektivnih zunanjih in bolj od notranjih in subjektivnih dejavnikov (Rus, in
drugi, 2005). Skupina znanih strokovnjakov (Stiglitz, Sen, Fitoussi) je podala ključne
razsežnosti blaginje in kakovosti življenja; materialne razmere, zdravje, izobraževanje,
osebne aktivnosti in delo, upravljanje, družbene vezi, okolje ter varnost (ekonomska in
osebna). Kot merilo pa vedno boj pomembno postaja tudi občutje ljudi, njihovo
dojemanje sveta, okolice, v kateri živijo in družbenega razvoja (MKO, 2012 str. 10). Po
teoriji osnovnih potreb sociologa Erika Allarda kvaliteto življenja merimo na treh ravneh, ki
jih določajo potrebe po »imeti, biti in ljubiti«. Imeti, to so materialne potrebe, vključujejo
tudi potrebo po varnosti, ljubiti je socialna potreba oziroma potreba po pripadnosti,
potrebe biti pa so osebnostne potrebe. Z njihovo zadovoljitvijo posameznik doživlja
samopotrditev in osebnostno rast (Svetlik, 1996, str. 5).
Tudi v Sloveniji poteka raziskovanje življenja že par desetletij. Glavni razlog za
raziskovanje tega pojma je bilo enostransko ekonomsko merjenje družbenega razvoja.
Kakovost se ne more meriti le z lastništvom materialnih sredstev in z zadovoljevanjem
materialnih potreb, meriti ga je potrebno tudi z viri kot so znanje, zdravje in zaposlitev,
torej tudi z zadovoljevanjem nematerialnih potreb, to je potrebo po varnosti, pripadnosti
in samouresničevanju. Torej cilj raziskovanja kakovosti življenja je bil ponuditi dodatne,
neekonomske kazalce družbenega razvoja (Svetlik, 1996, str. 5).
2.3.1 KAKOVOST ŽIVLJENJA V SLOVENIJI
Statistični urad RS je v letu 2012 izdal publikacijo, brošuro z naslovom Kakovost življenja,
v kateri s kazalniki kakovosti življenja prikažejo, kako živimo v RS. V brošuri je prikazano,
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kako se blaginja in kakovost življenja v RS odražata v statističnih podatkih, ki so nam na
voljo. Dejavniki kakovosti življenja za leto 2010 v RS so (Vrabič Kek, 2012, str. 27-50):
 Zadovoljstvo z življenjem. Kakovost življenja niso le posameznikove finančne
zmožnosti, ampak je povezana tudi z občutkom zadovoljstva z lastnim življenjem.
 Zdravje je splošna vrednota in ključni dejavnik za kakovostno življenje
posameznika kot tudi skupnosti kot celote.
 Delovni čas. Na posameznikovo blaginjo močno vpliva tudi zadovoljstvo z
zaposlitvijo. Čezmerna zaposlenost in neurejen delovni čas slabo vplivata na
posameznikovo zdravje.
 Vseživljenjsko učenje je proces, ki zajema vse oblike učenja: formalno in
neformalno izobraževanje, priložnostno ali naključno učenje. Večinoma velja, da je
blaginja večja, čim višja je izobrazba, saj je večja verjetnost, da bo posameznik
dobil delo. Raziskave kažejo, da bolj izobraženi posamezniki živijo dlje in imajo
manj zdravstvenih težav.
 Poraba časa. Smiselno preživljanje prostega časa lahko omili marsikatere fizične in
psihične težave. To je čas, ki ni zapolnjen z zaposlitvenimi, izobraževalnimi ali
drugimi vsakodnevnimi obveznostmi. Pomeni razbremenitev in možnost svobodne
izbire počitka, razvedrila, različnih oblik druženja ali neformalnega izobraževanja.
 Družabno življenje je pomembna oblika preživljanja prostega časa. Sem sodijo
različne oblike druženja in razvedrila: obiskovanje kulturnih prireditev in splošnih
knjižnic, različne oblike druženja s sorodniki, prijatelji, pa tudi prostovoljna pomoč
pomoči potrebnim.
 Turizem. Sem sodijo razne oblike potovanj, nudijo možnost za pobeg iz
vsakodnevnega življenja, za spoznavanje nečesa novega ali za počitek, rekreacijo,
druženje.
 Varnost in občutek varnosti je pomemben dejavnik. Sem uvrščamo predvsem
varnost v cestnem prometu, osebno varnost in varnost pri uporabi interneta.
 Kriminaliteta. V statističnem smislu je kriminalitetna oškodovanost redek pojav.
Čim hujša je oblika, tem redkeje se pojavlja, to pa ne pomeni, da jo lahko
zanemarimo. Pomembno je, da o njej govorimo in tako posredno ozaveščamo
žrtve in tudi storilce.
 Okolje je eden od ključnih dejavnikov kakovosti življenja. Posamezniki s svojimi
vsakodnevnimi odločitvami o tem, katere proizvode in storitve bodo kupili, kako jih
bodo uporabili, kje in kako bodo živeli in delali, kako bodo izkoristili prosti čas,
kako bodo potovali ipd, vplivajo na okolje.

2.4 PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV (DRŽAVNI ZBOR, 2010)
Pravica iz javnih sredstev je pravica, odvisna od materialnega položaja osebe, o kateri
odločajo centri za socialno delo in ki se izplačujejo iz proračuna države ali lokalne
skupnosti. Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev. Do pravic iz javnih sredstev so upravičeni posamezniki ali družine, v
kolikor njihovi dohodki ne presegajo meje dohodkov, ki jih za posamezno pravico iz javnih
sredstev določa zakon in hkrati izpolnjujejo tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki
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urejajo posamezno pravico (Državni zbor, 2010). Pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo
po načelih enotnosti, pravične razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, ciljne
usmerjenosti prejemkov in po načelu spoštovanja človekovega dostojanstva (ZUJPS,
2.člen).
2.4.1 DENARNI PREJEMKI

Denarni prejemki so: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in
državna štipendija.
2.4.1.1 Otroški dodatek
Otroški dodatek je družinski prejemek, s katerim se staršem zagotovi dopolnilni prejemek
za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka (ZSDP-1, 70. člen). Pravico do otroškega
dodatka ima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem
v Republiki Sloveniji do 18. leta otrokove starosti (ZUJPS, 22. člen). Dodatni pogoj,
določen v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, je dejansko bivanje v
Sloveniji (ZSDP-1, 73. člen).
Otroški dodatek ne pripada za otroka, ki (MDDSZ, 2016):
- je v delovnem razmerju ali opravlja kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost ali je
družbenik gospodarske družbe;
- je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni;
- je v rejništvu;
- ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe;
- ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo
eden od staršev, če preživnina ni določena s sodbo sodišča, razen v primerih, ko
očetovstvo ni urejeno.
Posebni pogoji za uveljavitev pravice do otroškega dodatka (MDDSZ, 2016):
 za otroka, ki je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v
katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo več kot 30 dni, in za otroka, ki je v
rejništvu, center za socialno delo (CSD) pri odločanju upošteva, koliko dni je otrok
preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred uveljavljanjem pravice do otroškega
dodatka. Vlagatelj je upravičen do otroškega dodatka, če je otrok v zadnjih 12
mesecih preživel v družini najmanj 91 dni. Višina otroškega dodatka se določi
sorazmerno s številom dni, ki jih je otrok preživel v družini, vendar otroški dodatek
ni dodeljen za več kot 183 dni.
 Za otroka, ki ne živi z obema staršema in nad njim izvršuje roditeljsko pravico v
celoti samo eden od staršev, se v primeru, da preživnina ni dogovorjena ali
določena, pravica do otroškega dodatka vseeno prizna, če se dokaže, da se
preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. Izjemoma lahko CSD v
otrokovo korist odloči o pravici do otroškega dodatka na podlagi mnenja
strokovnega kolegija CSD, iz katerega je razvidno, da preživnine ni mogoče urediti
ali plačila preživnine ni mogoče izterjati.
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Kadar obstaja velika verjetnost, da družina otroškega dodatka ne bo namenila za namen
preživljanja, vzgoje in izobraževanja otroka in bi bila ogrožena socialno ekonomska
varnost otroka, lahko center odloči, da se otroški dodatek na izplača v denarju. Otroški
dodatek se dodeli v obliki konkretnih dobrin, na podlagi naročilnice za konkretno blago,
plačila posameznih računov in podobno. Center o funkcionalni obliki odloči na podlagi
poznavanja razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem in druge
oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri izvajanju starševskih dolžnosti (ZSDP1, 99. člen).
Višina otroškega dodatka se določi 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 zahteve. Glede na število otrok se skupna višina otroškega
dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do otroškega dodatka tako, da se seštejejo
posamezni zneski otroških dodatkov za vsakega otroka. Za otroke, ki živijo v enostarševski
družini1, se upošteva 30 % povečanje posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega
otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni
razred. Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo
vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za 20 % (MDDSZ, 2016).
Do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto
proizvoda in je hkrati dosežena 1,3 % rast stopnje delovne aktivnosti, otroški dodatek
glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:
Tabela 1: Dohodkovna lestvica za določanje višine otroškega dodatka

Dohodkovni
razred

Povprečni mesečni Znesek otroškega dodatka za znesek otroškega dodatka za
dohodek na osebo otroka do konca osnovne šole otroka v srednji šoli, vendar
(v %)
ali do 18. leta (v evrih)
najdlje do 18. leta (v evrih)

1

do 18 %

11,31

125,73

2

nad 18 % do 30 %

97,73 108,04

3

nad 30 % do 36 %

74,48

4

nad 36 % do 42 %

5

nad 42% do 53 %

6a
6b

137,18

114,31

125,73

137,18

118,28

97,73

108,04

118,28

83,25

91,98

74,48

83,25

91,98

67,03

75,47

58,75

67,03

75,47

48,04

56,06

64,03

48,04

56,06

64,03

nad 53 % do 56 %

30,44

38,10

45,71

30,44

38,10

45,71

nad 56 % do 64 %

30,44

38,10

45,71

58,75

43,44

51,10

71,17

Vir: MDDSZ (2016)

1

Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne prejema
prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema
prejemkov za preživljanje.
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2.4.1.2

Denarna socialna pomoč

ZSVarPre določa, da je denarna socialna pomoč namenjena zadovoljevanju minimalnih
življenjskih potrebščin, v višini, ki omogoča preživetje (minimalni dohodek2). Do denarne
pomoči so upravičeni državljani RS s stalnim prebivališčem in tujci z dovoljenjem za stalno
bivanje in stalnim prebivališčem v RS, ki si preživetja ne morejo zagotoviti sami z delom,
pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja ali iz drugih virov, iz razlogov,
na katere niso mogli oziroma ne morejo vplivati. Vsakdo je po svojih sposobnostih dolžan
skrbeti za dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov. Prejemnik denarno socialne
pomoči ne more biti v ugodnejšem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela (ZSVarPre, 6. člen).
Upravičenci do denarne socialne pomoči
Denarna socialna pomoč se ne dodeli samski osebi ali družini, ki:
 ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 48 osnovnih
zneskov minimalnega dohodka;
 ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati
oziroma lahko vpliva, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko privedle do
zaposlitve (sporazumna razveljavitev pogodbe o zaposlitvi, krivdni razlog
zaposlenega za odpoved delovnega razmerja);
 ni prijavljena pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar bi se oseba po
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lahko vpisala
v evidenco brezposelnih oseb;
 se je izbrisala iz evidence brezposelnih oseb pri zavodu za zaposlovanje (oseba
se sama odjavi, odkloni vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja, odkloni
ustrezno ali primerno zaposlitev, dela ali je zaposlena na črno, brez
utemeljenega razloga odkloni podpis zaposlitvenega načrta);
 prestaja zaporno kazen,
 je nepripravljena za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju,
 izgubi sredstva za preživljanje iz razlogov, na katere je sama vplivala
(ZSVarPre, 28. člen).
Višina denarno socialne pomoči
Višina denarno socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov, se določi v
višini minimalnega dohodka. Odvisna je od višine dohodkov, števila družinskih članov,
premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga
(neprijavljenost pri zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje kazni …).
Višina denarne socialne pomoči se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki
pripada upravičencu in njegovim družinskim članom in lastnim dohodkom upravičenca
oziroma lastnim dohodkom družine (ZSVarPre, 30. člen).

2

Od 1. 1. 2016 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 288,81 eur.
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Tabela 2: Informativna višina denarne socialne pomoči v letu 2016 (cenzus)

STATUS

ponder

Znesek
v eur

Prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v
institucionalnem varstvu

1

288,81

Prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna 3 v obsegu od
60 do 128 ur na mesec

1,28

369,67

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

1,56

450,54

Samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti,
prijavljeno pri Zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, ki
ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko
prebiva z njimi ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za preživljanje

0,7

202,16

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
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

0,76

219,50

Vsako naslednjo odraslo osebo

0,57

164,62

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

0,85

245,48

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

0,71

205,05

Prvega otroka, ki je najstarejši

0,76

219,50

Vsakega naslednjega otroka

0,66

190,61

0,2

57,76

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

Vir: MDDZS (2016)

3Kot

delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so vključene v ukrepe
aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po
zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja
starševsko varstvo in družinske prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva,
osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe, ki so vključene v
zaposlitveno rehabilitacijo.
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Način in obdobje upoštevanja dohodka
Upoštevajo se dohodki, prejeti v zadnjih 3 ali 4-12 mesecih in v 13 mesecih pred
mesecem vložitve vloge. ZSVarPre loči med različnimi dohodki in načini njihovega
upoštevanja (MDDZS, 2016):
 periodični dohodek (plače, pokojnine, preživnine, rente, drugi dohodki v enakih ali
podobnih zneskih ali časovnih obdobjih);
 občasni dohodek (dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi
dohodki, prejeti samo enkrat, ki niso iz priložnostnega dela);
 priložnostni dohodek (dohodki, prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve
vloge za opravljeno delo največ 2 x ali študentsko delo).
CSD lahko odloči, da se denarna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski
osebi ali družini, če je mogoče sklepati, da ji je dohodek v višini minimalnega dohodka v
celoti ali delno zagotovljen s prihranki (posameznik v višini 866,43 eur, družina v višini
1.500 eur), če je oseba najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji je
zagotovljena celodnevna oskrba in sama ni zavezana k plačilu ali delnemu plačilu stroškov
in če ima oseba preživetje zagotovljeno na drug način.
Denarno socialna pomoč se poveča za dodatek za pomoč in postrežbo upravičencu, ki mu
je zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna
pomoč druge osebe4 in ne prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih
(ZSVarPre, 32. člen). Ekvivalenčna lestvica se je v času od sprejetja zakona do danes
zaradi varčevalnih ukrepov v času krize spreminjala. Zakon o dodatnih interventnih
ukrepih, ki se je začel uporabljati istočasno kot ZSVarPre, s 1. 1. 2012, je minimalni
dohodek znižal iz 288,81 eur na 260,00 eur, ponder za trajno nezaposljive osebe, za
ženske starejše od 63 in za moške, starejše od 65 let ter ponder za otroke pa je zvišal za
0,1 (ZDIU12, 4. člen). Tudi v mesecu maju 2012 sprejet ZUJF je določil, da znaša
minimalni dohodek 260,00 eur, ukrepi ZDIU12, ki vplivajo na denarno pomoč, veljajo do
31. 12. 2014 (ZUJF, 152. člen).
Dodatek za delovno aktivnost
Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k minimalnemu dohodku (cenzusu) delovno
aktivne samske osebe in odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali
ohranjanju motivacije za delo. Osebi, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur
mesečno, se dodeli dodatek v višini 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka, osebi,
ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur mesečno, se dodeli dodatek v višini 0,56
osnovnega zneska minimalnega dohodka. Zakon določa tudi dve izjemi. Osebam, ki so
vključene v program psihosocialne rehabilitacije ter osebam, ki imajo sklenjen pisni
dogovor o prostovoljnem delu, se dodeli dodatek za delovno aktivnost v višini 0,28
osnovnega zneska minimalnega dohodka ne glede na število opravljenih ur (MDDZS,
2016).

4

Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
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Določba, da se osebam, ki imajo pisni dogovor o prostovoljnem delu, dodeli dodatek za
delovno aktivnost ne glede na število opravljenih ur se mi zdi sporna, saj je opaziti, da je
dosti upravičencev do denarno socialne pomoči sklenilo dogovor o prostovoljstvu z
namenom pridobitve višje denarno socialne pomoči. Menim, da namen prostovoljnega
dela s to določbo izgublja svojo vrednost pomoči drugim.
Dodeljevanje denarne socialne pomoči
Denarno socialna pomoč se dodeli za določen čas. Dodeli se za obdobje od 1 do 3
mesecev, ko je vloga vložena prvič, od 1 do 6 mesecev v primeru ponovne vloge, če so
okoliščine ostale nespremenjene, za 1 leto zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65
let za moške, ko zaradi bolezni ali invalidnosti ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega
položaja in trajno za osebe, ki je trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo, za
ženske v starosti nad 63 let in nad 65 let za moške, ki so brez premoženja ali v
institucionalnem varstvu in tudi njihovi družinski člani izpolnjujejo enake pogoje (MDDSZ,
2016).
Izredna denarno socialna pomoč
Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki jih z lastnim
dohodkom ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se posameznik ali družina
znajde v položaju hude materialne ogroženosti. Dodeli se lahko v obliki enkratnega zneska
ali za obdobje od 3 do 6 mesecev. (MDDZS, 2016) Upravičenec je dolžan v roku 45 dni po
prejetju izredne denarne socialne pomoči predložiti dokazilo o namenski porabi. Pomoč je
treba porabiti v roku 30 dni od prejema. Če upravičenec dokazila ne predloži v roku, ni
upravičen do nove izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema
pomoči (MDDSZ, 2016).
2.4.1.3

Varstveni dodatek

Varstveni dodatek je namenjen za zagotavljanje sredstev za kritje življenjskih
nastanejo v daljšem časovnem obdobju, kot so stroški z vzdrževanjem
nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin in niso stroški za zagotavljanje
življenjskih potreb. Varstveni dodatek je namenjen osebam, ki si materialne
morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere same ne morejo vplivati (MDDSZ,

stroškov, ki
stanovanja,
minimalnih
varnosti ne
2016).

Pravico do varstvenega dodatka pridobijo (MDDSZ, 2016):
 državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 osebe, ki lahko varstveni dodatek uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo, in so trajno nezaposljivi ali trajno nezmožni za
delo ali starejši od 63 let (ženske) oziroma od 65 let (moški) in niso delovno
aktivni (niso zaposleni) in so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma bi
lahko bili upravičeni do denarne socialne pomoči, ali če njihov dohodek oziroma
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lasten dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, ne
presega pa cenzusa za varstveni dodatek.

Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki (MDDZS, 2016):

ima status invalida I. kategorije,

je invalidsko upokojena,

ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb
ali ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje o trajni nezmožnosti za delo. Invalidska komisija izda mnenje na
zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka in ki plača to mnenje
invalidski komisiji,

je trajno nezaposljiva; oseba 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.
Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene
pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 470,76 evrov. Če ima samska oseba tudi
lasten dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 470,76 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
ne upoštevajo denarna sredstva (prihranki) samske osebe v višini do 2500 evrov oziroma
do 3500 evrov pri družini (MDDZS, 2016).
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. Prejemniki varstvenega dodatka, ki so lastniki
nepremičnine, te v času prejemanja varstvenega dodatka ne smejo odtujiti (prodati,
podariti…) ali obremeniti (MDDSZ, 2016). Dedovanje premoženja zapustnika, ki je
prejemal varstveni dodatek po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, se omeji do višine
2/3 prejete pomoči iz naslova varstvenega dodatka (MDDSZ, 2016).
2.4.1.4

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo v
zvezi z izobraževalnim procesom. Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja
in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanje enakih možnosti za
izobraževanje. Hkrati je njen namen v odgovornosti upravičencev za izobraževanje,
skrajšanju dobe izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti (MDDSZ, 2016).
Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki (MDDSZ, 2016):
 so državljani Republike Slovenije,
 zadostijo drugim splošnim pogojem za pridobitev štipendije (starostni pogoj ter
pogoj, da upravičenec ni v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojne
registrirane dejavnosti, da ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb in da ni
13



poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda),
izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (MDDSZ, 2016).

Osnovni znesek državne štipendije brez dodatkov se določi glede na uvrstitev v naslednje
dohodkovne razrede:
Tabela 3: Dohodkovna lestvica za določanje višine državne štipendije

1
2
3
4
5

Povprečni mesečni dohodek na
osebo v % od neto povprečne
plače
do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 56 %

Osnovni znesek
Osnovni znesek za
državne štipendije v
mladoletnega dijaka
evrih za polnoletne
190
95
160
80
130
65
100
50
70
35

Vir: MDDZS (2016)

K osnovni višini državne štipendije lahko upravičenec pridobi naslednje dodatke (MDDSZ,
2016):
 Dodatek za bivanje: Štipendistu pripada dodatek za bivanje v višini 80 evrov
mesečno, če je kraj stalnega prebivališča oddaljen od kraja izobraževanje več kot
25 km, če strošek najema znaša najmanj 65 evrov mesečno in štipendist ni lastnik
ali solastnik nepremičnine in ne prejema subvencije za bivanje v študentskem
domu ali pri zasebniku.
 Dodatek za uspeh: Dijak ali študent lahko na podlagi določil iz zakona o
štipendiranju in povprečne ocene pridobi dodatek v višini od 17 do 40 eur, razen v
prvem letniku izobraževalnega programa.
 Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50 evrov mesečno pripada
štipendistu, ki mu je priznana invalidnost oziroma telesna okvara5, ali za katerega
je enemu od staršev priznan dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego
in varstvo po predpisih, ki urejajo družinske prejemke ali je usmerjen v prilagojen
program vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami.
2.4.2 SUBVENCIJE IN PLAČILA
Subvencije in znižana plačila (ZUJPS, 5.,6. člen):
 znižano plačilo vrtca,
 subvencija malice za učence in dijake,
 subvencija kosila za učence,

5

Invalidnost priznana na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v skladu s predpisi, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
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oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, prispevek k plačilu družinskega
pomočnika,
subvencija najemnine,
pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje,
pogrebnina in posmrtnina.

2.4.2.1 Znižano plačilo za programe vrtca
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec,
zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Starši,
ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v
katerega je vključen otrok. (MDDSZ, 2016) Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila
vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici. V celoti so oproščeni plačila vrtca rejenci.
Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Znižanje
plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred je razvidno iz spodnje tabele (ZUJPS,
24. člen).
Tabela 4 : Plačilo vrtca v odstotku od cene programa za vloge, vložene v
letu 2016, na podlagi povprečne plače za leto 2015

dohodkovni
razred

Povprečni mesečni dohodek na
osebo (v % od neto plače)

1

do 18 %
(do 182,38 eur)
nad 18 % do 30 %
(nad 182,38 do 303,97 eur)
nad 30 % do 36 %
(nad 303,97 do 364,76 eur)
nad 36 % do 42 %
(nad 364,76 do 425,56 eur)
nad 42 % do 53 %
(nad 425,56 do 537,07 eur)
nad 53 % do 64 %
(nad 537,07 do 648,57 eur)
nad 64 % do 82 %
(nad 648,47 do 830,85 eur)
nad 82 % do 99 %
(nad 830,85 do 1003,10 eur)
nad 99 %
(nad 1003,10 eur)

2
3
4
5
6
7
8
9

Vir: MDDZS (2016)
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Plačilo staršev (v % od
cene programa)
/
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih
financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot
znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca.
2.4.2.2 Subvencija malice za učence in dijake
Učenci in dijaki so lahko upravičeni do polne ali delne subvencije malice. Učenci morajo
biti prijavljeni na malico v šoli. Staršem v veliki večini primerov ni potrebno oddajati vlog
za uveljavljanje subvencije malice, saj šole upoštevajo podatke iz veljavne odločbe o
otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem
dodatku ali državni štipendiji, center višino subvencije določi glede na povprečni mesečni
dohodek na osebo iz lestvice za otroški dodatek (MDDSZ, 2016).

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni (MDDSZ, 2016):






Učenci v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega
53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 42 %
neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino.
Učenci in dijaki, ki so prosilci za azil.
Učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo
šolo izven zavoda.

Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo znaša (MDDSZ, 2016):
 nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred
otroškega dodatka) in sicer v višini 70 odstotkov cene malice,
 nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred
otroškega dodatka) in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.
2.4.2.3 Subvencija kosila za učence
Učenci so lahko upravičeni do polne ali delne subvencije kosila. Učenci morajo v šoli na
kosilo biti prijavljeni. Tudi za subvencijo kosila staršem v veliki večini primerov ni potrebno
oddajati vlog za uveljavljanje subvencije kosila, saj šole upoštevajo podatke iz veljavne
odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o
otroškem dodatku ali državni štipendiji, center višino subvencije določi glede na povprečni
mesečni dohodek na osebo iz lestvice za otroški dodatek (MDDSZ, 2016).
Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni učenci v družinah, v
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 18 % neto povprečne plače v
Republiki Sloveniji. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (MDDSZ, 2016).
Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci v družinah, v katerih povprečni mesečni
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dohodek na osebo znaša (MDDSZ, 2016):
 nad 18 do 30 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji in sicer v višini
70 odstotkov cene kosila,
 nad 30 do 36 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji in sicer v višini
40 odstotkov cene kosila.
2.4.2.4 Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev
Po Zakonu o socialnem varstvu so upravičenci in drugi zavezanci storitev institucionalno
varstvo dolžni plačati, na zahtevo upravičenca do storitve pa Center za socialno delo, ki je
pristojen za upravičenca, odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitev v skladu z
merili, ki jih je predpisala Vlada Republike Slovenije z Uredbo o merilih za določanje
oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Center za socialno delo na podlagi
materialnega stanja vlagatelja določi višino oprostitev in prispevkov k plačilu socialno
varstvene storitve. Oprostitev upravičenca se določi kot razlika med vrednostjo storitve in
njegovim prispevkom, oprostitev zavezanca pa kot razlika med višino oprostitve
upravičenca in prispevkom zavezanca (MDDSZ, 2016).
2.4.2.5 Prispevek k plačilu družinskega pomočnika
Institut družinskega pomočnika ima pomembno vlogo predvsem pri ohranjanju
kakovostne starosti invalidnih oseb. Namenjen je predvsem tistim invalidnim osebam, ki
menijo, da jim institucije ne nudijo zadostne intimnosti, individualnosti, solidarnosti,
osebne komunikacije, domačnosti in topline. Zato se iščejo nove oblike skrbi za invalidne
osebe.
Invalidna oseba, ki ji vso potrebno pomoč nudi družinski pomočnik in njeni zavezanci za
preživljanje, lahko uveljavljajo določitev prispevka k plačilu pravice družinskega
pomočnika skladno z merili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialnovarstvenih storitev na način, ki velja za doplačilo storitve pomoč družini na domu
(MDDSZ, 2016).
2.4.2.6 Subvencija najemnin
Do subvencioniranja najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju,
namenskem najemnem stanovanju, bivalni enoti, tržnem najemnem in hišniškem
stanovanju. Meja dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do subvencije najemnine je
ugotovljeni dohodek najemnika in oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ki ne presega
višine njihovega minimalnega dohodka, določenega skladno s predpisi, ki urejajo
socialnovarstvene prejemke, povečanega za 30 % ugotovljenega dohodka, in za znesek
neprofitne najemnine, določene po predpisih, ki urejajo stanovanjske zadeve, ali za
znesek priznane neprofitne najemnine pri tržnih in hišniških stanovanjih. Ne glede na
določbe zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke, se pri izračunu minimalnega
dohodka najemnik in osebe, ki so navedene v najemni pogodbi, štejejo v družino (ZUJPS,
28. člen).
Za določitev subvencionirane najemnine se pri izračunavanju višine neprofitne najemnine
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upošteva dejanska površina stanovanja, ki jo najemnik zaseda. Upošteva se do velikosti
primerne površine, glede na število oseb po pravilniku iz 87. člena Stanovanjskega
zakona. V primeru, če lastnik stanovanja zaračunava nižjo najemnino kot bi jo lahko, se
subvencija izračunava od nižje najemnine (MDDSZ, 2016).
Pri določanju višine subvencije najemnine se upošteva mesečna najemnina brez vpliva
lokacije. Upošteva se dejanska velikost stanovanja, vendar ne večja kot znaša primerna
velikost glede na število oseb po pravilniku za dodeljevanje subvencionirane najemnine.
Najemniku stanovanja, ki je upravičen do subvencionirane 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
višini 80 % neprofitne najemnine (MDDSZ, 2016).
2.4.2.7 Pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
Cilj ukrepa je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj
lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso že na
podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju upravičeni do pravic
iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti. Upravičenci so državljani Republike
Slovenije, ki bivajo v Sloveniji ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim
bivališčem v RS in so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje
za denarno socialno pomoč in niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z
zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Center za socialno delo odloča o pravici po
uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, razen, če vlagatelj izrecno
izjavi, da te pravice ne želi. CSD obvesti o priznanju pravice Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in zavarovalnico, pri kateri ima oseba sklenjeno prostovoljno
zdravstveno zavarovanje (MDDSZ, 2016).
2.4.2.8 Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
Namen ukrepa je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem državljanom
Republike Slovenije, ki bivajo v Republiki Sloveniji in niso vključeni v osnovno zdravstveno
zavarovanje iz drugega naslova.
Upravičenci do kritja prispevkov za osnovno zdravstveno zavarovanje so (MDDSZ,
 državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne
oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, osebe brez
razlogov,
 osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom,
zdravstveno zavarovanje.
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3 GOSPODARSKA KRIZA IN PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV
3.1 GOSPODARSKA KRIZA
Prosta enciklopedija Wikipedija gospodarsko krizo označi kot upočasnitev gospodarske
dejavnosti, kjer makroekonomski dejavniki, kot so BDP, zaposlenost, investicijska
potrošnja, izkoriščenost zmogljivosti, dohodek gospodinjstev, poslovni dobiček in inflacija
padejo, povečata pa se število bankrotov in stopnja brezposelnosti.
Gospodarska kriza je globalni pojav. Svetovna gospodarska kriza, ki smo jo doživeli in
katere posledice bomo čutili še nekaj časa, je prizadela tako razvita kot razvijajoča se
gospodarstva in prodrla v njihove najgloblje pore. Vzroki, ki so privedli do nje, so globoki
in sistemski in še vedno porajajo številna vprašanja. Njeni začetki segajo v pok
nepremičninskega balona v ZDA konec leta 2007, ko so banke na ameriškem trgu na
veliko ponujale kredite osebam, ki niso bile zmožne odplačevanja kreditov. Številna slaba
posojila, močna medsebojna prepletenost finančnega sistema in poslabšanje razmer v
gospodarstvu, so številne banke po svetu pripeljala na rob propada. Države so se odločile
za drago reševanje bank, zato je njihov dolg močno narastel. Nekatere države so skoraj
bankrotirale in tako se je začela še dolžniška kriza. Stanje javnega dolga je še dodatno
poslabšalo upadanje gospodarske rasti. Številna podjetja so postala prezadolžena, celotna
gospodarstva so se znašla ujeta v spirali. Med gospodarsko krizo se je dolg države,
prikazan v deležu BDP, povečal v vseh članicah EU. V letu 2008 je bil ta delež v 19
članicah EU pod maastrichtsko mejo 60 % BDP, med njimi tudi v Sloveniji. Slovenija
spada med 13 držav EU, ki je to mejo presegla za 3 %. Najslabše stanje sta izkazovali
Grčija in Irska, presežek sta izkazovali le Danska in Luksemburg. V letu 2014 je pod
maastrichtsko mejo še 12 članic EU. Dolg države, izražen v BDP, se je med krizo najbolj
povečal v Grčiji, na Irskem, na Cipru, v Sloveniji, na Portugalskem, v Španiji in na
Hrvaškem (Stražišar, in drugi, 2015).
Vpliv gospodarske krize v Sloveniji
Gospodarska kriza je hudo prizadela tudi Slovenijo. Med članicami držav v EU se Slovenija
uvršča med države z največjim poslabšanjem gospodarske aktivnosti, trga dela in javnih
financ. V času krize so se zaradi omejenih finančnih sredstev in visoke zadolženosti
podjetij močno zmanjšale tudi investicije, zmanjšala se je zaposlenost in narasla
brezposelnost. Potreba po dokapitalizaciji bank v času krize je imela izrazito negativen
vpliv na stanje javnih financ. Varčevalni ukrepi, ki so sledili, so vplivali tudi na realno nižje
razpoložljive dohodke gospodinjstev in na padec potrošnje gospodinjstev v letu 2013
(Trbanc, in drugi, 2015).

Vpliv gospodarske krize na trgu dela
Gospodarska kriza je močno vplivala tudi na trgu dela. Težave podjetij so se močno
odrazile na zmanjševanju zaposlenosti.
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Tabela 5: Gibanje registrirane brezposelnosti

Leto

Aktivno
prebivalstvo

Delovno
aktivno
prebivalstvo

Registrirane
brezposelne
osebe

Stopnja
registrirane
brezposelnosti

2005

904989

813100

91889

10,2

2006

910675

824839

85836

9,4

2007

925334

853999

71336

7,7

2008

942473

879257

63216

6,7

2009

944525

858171

86354

9,1

2010

935543

835039

100504

10,7

2011

934658

823967

110692

11,8

2012

920184

810001

110183

12

2013

913424

793597

119827

13,1

2014

917901

797792

120109

13,1

Vir: STAT (2016)

Iz tabele in grafikona je razvidno, da je število zaposlenih v obdobju od leta 2005 do leta
2008 rastlo, od leta 2009 dalje pa vztrajno padalo. Stopnja brezposelnosti je tako od leta
2008 do 2014 iz 6,7 na 13,1 skoraj dvakratno narastla. Ob upoštevanju dejstva, da se
številka registriranih brezposelnih oseb od dejansko brezposelnih razlikuje, domnevam, da
je stopnja brezposelnosti veliko višja. Domnevam tudi, da v število registriranih
brezposelnih oseb ni zajetih mladih, ki so končali šolanje in zaradi nezmožnosti zaposlitve
s fiktivnim vpisom ohranjajo status dijaka oziroma študenta v najrazličnejših izobraževalnih
programih.
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Grafikon 1: Gibanje registrirane brezposelnosti
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3.2 ZGODOVINA UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV V
SLOVENIJI
3.2.1 RAZPRŠENOST PRAVIC PRED UVEDBO ZAKONA O UVELJAVLJANJU
PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Pred uvedbo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je posameznik oziroma
družina bila upravičena na podlagi različnih predpisov do različnih pravic, subvencij ali
znižanih prispevkov. Tako tistih, ki so bili v pristojnosti Centrov za socialno delo in jih
zagotavlja država, kot tudi tistih, o katerih so odločali drugi organi in jih je po veljavnih
predpisih zagotavljala lokalna skupnost in so bile določene kot zakonska pravica. Pri
ugotavljanju materialnega položaja se je upošteval različen krog oseb, različne vrste
dohodkov na različen način (bruto ali neto), pri nekaterih pravicah se je lastništvo oseb
upoštevalo, vendar na različne načine, ponekod pa sploh ne. Pri uveljavljanju pravice do
nekega transferja se v družinski dohodek ni vštelo marsikaterega socialnega prejemka. O
različnih socialnih transferjih so odločali na različnih, med seboj nepovezanih organih, kar
je omogočalo upravičencem, da pri različnih organih prikazujejo različne socialnoekonomske položaje (npr. ponekod so pravico uveljavljali kot enostarševska družina,
ponekod v okviru zunajzakonske zveze). Odločanje na različnih organih je hkrati pomenilo
vodenje postopkov, ugotavljanje okoliščin in izdajo odločb na več mestih.
Od materialnega položaja posameznika oziroma družine je bilo odvisnih več denarnih
prejemkov oziroma pravic do subvencij ali znižanega prispevka (Predlog ZUJPS, 2009):
1. Državna pokojnina. O pravici je odločal Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. V krog oseb se je upošteval le upravičenec, ne glede na družinske
člane, upoštevali so se bruto dohodki, obdavčljivo nepremično premoženje do
višine 23.897,94 eur se kot premoženje ni upoštevalo.
2. O pravici do otroškega dodatka je odločal Center za socialno delo na podlagi
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. V krog oseb, ki se je
upošteval pri ugotavljanju materialnega položaja, so se upoštevali zakonec,
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3.

4.

5.

6.

7.

zunajzakonski partner, otroci, med drugim pod določenimi pogoji tudi vnuki in
starši vlagatelja, če so ga bili dolžni preživljati. Upoštevali so se bruto dohodki,
prišteli so se tudi socialni transferji v neto znesku, npr. denarna socialna pomoč in
državna štipendija. Premoženje se pri izračunu ni upoštevalo.
O pravici do varstvenega dodatka je na podlagi Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju odločal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije. V krog oseb so se upoštevali uživalci starostnih, invalidskih, družinskih in
vdovskih pokojnin, katerih pokojnina ni dosegala mejnega zneska, to je 81,6 %
najnižje pokojninske osnove in skupaj z družinskimi člani niso imeli drugih
dohodkov in premoženja. Upoštevali so se bruto dohodki. Premoženje se je
upoštevalo, če je preseglo 23.684,78 eur.
O pravici do denarno socialne pomoči je odločal Center za socialno delo na podlagi
Zakona o socialnem varstvu. Pri izračunu so se upoštevali zakonec, zunajzakonski
partner, otroci, med drugim pod določenimi pogoji tudi vnuki in druge odrasle
osebe, če jih je katera od navedenih oseb bila dolžna preživljati. Pri izračunu so se
upoštevali neto dohodki, niso se upoštevali nekateri socialni transferji, npr. otroški
dodatek in državna štipendija. Če je vlagatelj oziroma družina razpolagala s
premoženjem nad določeno višino, do denarno socialne pomoči niso bili
upravičeni, če pa so razpolagali s premoženjem pod to določeno višino, se je
denarno socialna pomoč zmanjševala.
O državni štipendiji je odločal Center za socialno delo na podlagi Zakona o
štipendiranju. Upravičenci so osebe s statusom dijaka oziroma študenta ter
udeleženci izobraževanja odraslih. Družinski člani po tem zakonu so vlagatelj in
osebe, ki so z njim v razmerju, med drugim predvsem oče, mati ali zakonec
oziroma osebe, s katero oče ali mati živi v življenjski skupnosti, bratje, sestre,
razen kadar je vlagatelj sklenil zakonsko zvezo in je postal roditelj. Pri izračunu so
se upoštevali neto dohodki na podlagi odločb davčnih organov. Kot dohodek se je
upoštevala tudi višina otroškega dodatka. Premoženje se pri izračunu ni
upoštevalo.
O znižanem plačilu za programe vrtca je odločala lokalna skupnost na podlagi
Zakona o vrtcih. Poleg vlagatelja so se pri ugotavljanju povprečnega mesečnega
dohodka na družinskega člana upoštevali tudi zakonec ali zunajzakonski partner,
otrok, otrok zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, posvojenec in tudi druge
osebe glede na obstoj dolžnosti preživljanja v skladu s predpisi, ki urejajo
družinska razmerja. Pri izračunu so se upoštevali bruto dohodki, razen denarno
socialne pomoči, se denarni transferji niso upoštevali. Prejemniki denarno socialne
pomoči so bili plačila oproščeni. Pri izračunu se je upoštevalo tudi premoženje,
npr. stanovanje in stanovanjske hiše, ki jih družinski člani ne uporabljajo za stalno
bivanje, poslovni prostori in poslovne stavbe, prostori za počitek in rekreacijo,
stavbna zemljišča, razen zemljišča, na katerem stoji stanovanjska hiša, v kateri
družina živi, vrednost osebnega vozila nad 18 minimalnih plač, kapitalski deleži v
gospodarskih družbah in zadrugah, vrednostni papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
O subvenciji za malice za učence in dijake so določale šole na podlagi Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Krog oseb in dohodki niso bili
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natančno določeni, podrobnejše kriterije je sprejemal Svet šole na podlagi v
pravilniku predpisanih kriterijev, med katerimi so: prejemanje DSP, višina
dohodkov na družinskega člana, višina otroškega dodatka in drugi socialni kriteriji.
Premoženje se pri izračunu ni upoštevalo.
8. O subvenciji prevozov za dijake in študente je odločal prevoznik na podlagi Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Glede kroga oseb in
dohodkov je bilo določeno le, da se upošteva bruto mesečni dohodek, druga
določila niso natančneje določena. Premoženje se pri izračunu ni upoštevalo.
9. O oprostitvi plačila socialno varstvenih storitev je odločal Center za socialno delo
na podlagi Zakona o socialnem varstvu in Uredbe o merilih za določanje oprostitev
pri plačilih socialno varstvenih storitev. Pri izračunu so se upoštevali zakonec,
zunajzakonski partner, otroci, med drugim pod določenimi pogoji tudi vnuki in
druge odrasle osebe, če jih je katera od navedenih oseb bila dolžna preživljati. Pri
izračunu so se upoštevali neto dohodki, niso se upoštevali nekateri socialni
transferji, npr. otroški dodatek in državna štipendija, tudi ne nekateri enkratni
prejemki (npr. regres za letni dopust, jubilejne nagrade ipd.) Premoženje se pri
izračunu ni upoštevalo.
10. O znižanem prispevku k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo
pravic družinskega pomočnika je odločal Center za socialno delo na podlagi
Zakona o socialnem varstvu in Uredbi o merilih za določanje in oprostitev pri
plačilih socialno varstvenih storitev. Vsa druga določila so bila enaka določilom
oprostitvi socialno varstvenih storitev.
11. O subvenciji najemnine je odločala lokalna skupnost na podlagi Stanovanjskega
zakona in Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin. V krog oseb, ki
se pri izračunu upoštevajo, so se štele osebe, ki so se upoštevale tudi pri izračunu
lastnega dohodka pri odločanju o denarni socialni pomoči. Do subvencije so bile
upravičene osebe ali družine, če dohodek oseb, ki so bile navedene v najemni
pogodbi, ni presegal višine minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega
ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Minimalni dohodek in ugotovljeni
dohodek najemnika in oseb, ki so bile navedene v najemni pogodbi, se je
ugotavljal na način, kot ga za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne
pomoči določal predpis o socialnem varstvu. Tudi dohodki in premoženje so se
upoštevali kot pri denarno socialni pomoči, upoštevala se je tudi denarna socialna
pomoč, razen izredne denarne socialne pomoči.
12. O pravici do kritja do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene
osebe je odločal Center za socialno delo na podlagi Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Določila o dohodkih, krogu oseb,
premoženju so bila enaka kot pri odločanju o pravici do denarno socialne pomoči.
13. O pravici do plačila za zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova,
je odločala lokalna skupnost. Krog oseb, ki se je upošteval pri izračunu pravice, je
bila zavarovana oseba z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem
gospodinjstvu. Pri izračunu so se upoštevali povprečni neto dohodki v zadnjih treh

23

mesecih. Premoženje se je pri izračunu upoštevalo, če je presegalo 60 osnovnih
zneskov minimalnega dohodka.
3.2.2 SPREJETJE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN
ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH
V času gospodarske krize si je Vlada RS v mandatu 2008-2012 na področju socialne
varnosti zadala cilj zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev z novo določitvijo
minimalne ravni socialne varnosti na raven, ki bi zagotovila dostojno življenje, zagotovitev
enotne vstopne točke v sistem socialnih pomoči in vzpostavitev enotne evidence vseh
pomoči, ki jih prejema posameznik. Za pripravo nove socialne zakonodaje je bila v letu
2009 ustanovljena medresorska delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh
pristojnih ministrstev. Z novo socialno zakonodajo vlada ni želela krčiti pravic, temveč
oblikovati bolj pravično in bolj dolgoročno vzdržno socialno državo. S preglednejšim in
enostavnejšim sistemom socialnih transferjev so želeli doseči, da bi pomoč dobili tisti, ki
so jo res potrebni, preprečili pa pogosto izkoriščanje in zlorabo sistema. Poleg glavnega
cilja, to je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev, bi sprejem nove socialne
zakonodaje dosegel tudi pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev
sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost in manjšo možnost zlorab. Vzpostavila se je
centralna evidenca pravic iz javnih sredstev s povezavo informacijskih sistemov,
vzpostavitvijo enega mesta odločanja, poenotenjem elementov, ki vplivajo na odločitev o
socialnih pravicah. Centri za socialno delo so postali »enotna vstopna točka« za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, torej o državnih socialnih transferjih, kot o
pravicah, ki jih po zakonu zagotavlja lokalna skupnost (Predlog ZUJPS, 2009).
Tako sta bila junija 2010 sprejeta Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v
nadaljevanju ZUJPS) in Zakon o socialnovarstvenih pravicah (v nadaljevanju ZSVarPre), ki
sta se začela veljati s 1. 1. 2012. Denarne prejemke in subvencije iz ZUJPS in ZSVarPre
sem podrobneje predstavila v drugem poglavju, zato bom opredelila le ključne zakonske
spremembe. Nova socialna zakonodaja uvaja enoten način ugotavljanja materialnega
položaja, vrstni red uveljavljanja pravic, uvaja enotno definicijo oseb, ki se upoštevajo pri
preverjanju materialnega položaja, uvaja zakonsko domnevo obstoja zunajzakonske
skupnosti in novo definicijo enostarševske družine. O vseh socialnih pravicah se odloča na
enem mestu (na CSD). Lestvica za otroški dodatek je postala enotna lestvica za
dodeljevanje vseh pravic iz javnih sredstev. Do otroškega dodatka so upravičeni otroci le
do 18. leta starosti. Za otroke, starejše od 18. let se pravice iz javnih sredstev zagotovijo
v sistemu državnih štipendij. Novost je tudi razlikovanje višine otroškega dodatka glede na
starost. Zaradi večjih potreb in višjih stroškov, povezanih s preživljanjem, je za dijake
določena višja višina otroškega dodatka kot za mlajše otroke (Predlog ZUJPS, str. 16).
Pravica do varstvenega dodatka in državne pokojnine se je prenesla v sistem socialno
varstvenih prejemkov. Iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so s tem bili izločeni
vsi transferji oziroma socialne dajatve, ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih. S tem se je
zagotovila ločitev socialnih dajatev od čistih pokojninskih dajatev, ki se financirajo iz
pobranih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Državna pokojnina je bila
ukinjena glede na socialnovarstveno naravo pravice. Osebam, ki so bile upravičene do
državne pokojnine, se socialna varnost zagotovi v okviru socialno varstvenih prejemkov
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(Predlog ZSVarPre, str. 11). Določila se je nova višine minimalnega dohodka v višini
288,81 eur in sprememba ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka
za posamezne družinske člane (Predlog ZSVarPre, str. 11). Nova socialna zakonodaja je
uvedla dodatek za delovno aktivnost, to je dodatek k minimalnemu dohodku delovno
aktivne osebe, namenjenem spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo (Predlog
ZSVarPre, str 18). Do državne štipendije so upravičeni otroci le od 18. leta starosti dalje.
Določen je višji cenzus, ki ni vezan več na minimalno plačo. Določba, da so do državne
štipendije upravičeni tudi dijaki oziroma študenti iz dohodkovnega razreda od 53 % do 64
% povprečne plače na družinskega člana, prične veljati v šolskem letu 2013/2014. Nova
socialna zakonodaja je za prejemnike varstvenega dodatka in prejemnike denarno
socialne pomoči, ki denarno pomoč v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejmejo
najmanj štiriindvajsetkrat, uvedla institut prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnine v korist Republike Slovenije (ZSvarPre, 36. člen).
V skladu s prizadevanji po konsolidaciji javnih financ je še pred uporabo obeh zakonov bil
sprejet Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (v nadaljevanju ZDIU12), ki je
začel veljati s 1. 1. 2012, in je z varčevalnimi ukrepi posegel tudi v pravice iz javnih
sredstev. Ključne spremembe, ki jih je določil ZDIU12 so: znesek minimalnega dohodka se
zniža na 260 eur, sprememba ekvivalenčne lestvice, znižana vrednost premoženja,
prihrankov in osebnega avtomobila, ki omejuje pravico do denarno socialne pomoči
(ZDIU12, 4. člen).
3.2.3 SPREMEMBE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV OB UVEDBI ZAKONA O
URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC
Zaradi gospodarske krize in konsolidacije javnih financ je bil v okviru varčevalnih ukrepov
v mesecu maju 2012 sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF),
ki je z začasnimi varčevalnimi6 ukrepi posegel tudi v pravice iz javnih sredstev. Z
uveljavitvijo tega zakona družine do otroškega dodatka niso upravičene, če presegajo 64
% povprečne plače na družinskega člana, prav tako do državne štipendije niso upravičeni
otroci, katerih družinski člani presežejo 53 % povprečne plače na družinskega člana na
osnovi določila, da je minimalni dohodek do 31. 12. 2014 znašal 260 eur (ZUJF, 144., 152.
člen).
3.2.4 PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
ZAČASNIH UKREPOV ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC
Slovenija je v letu 2014 beležila 3,0 odstotno rast BDP, zato so začasni ukrepi ZUJF-a
prenehali veljati. Zaradi velikega finančnega primanjkljaja so bili varčevalni ukrepi s
spremembo zakonodaje podaljšani. Za večino pravic iz socialnega varstva je poleg 2,5 %
gospodarske rasti bil dodan še dodaten pogoj, to je 1,3 % rast stopnje delovne aktivnosti.
Zvišal se je pa znesek otroškega dodatka za srednješolce v šestem dohodkovnem
razredu za 10 %, minimalni dohodek iz 270,82 na 288,81 eur, in cenzus za pridobitev
državne štipendije iz 53 % na 56 % povprečne plače na družinskega člana.

6

Začasni ukrepi veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka BDP.
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4 UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
4.1 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
Denarne prejemke je vlagatelj dolžan uveljavljati v naslednjem zaporedju: otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Če vlagatelj ne
upošteva vrstnega reda, se izpuščeni denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi
bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil vrstni red ne velja (MDDSZ, 2016).
Pravice se uveljavljajo na enotni vlogi pri centru za socialno delo, kjer ima vlagatelj stalno
bivanje ali pri centru, kjer večina oseb dejansko prebiva, v kolikor imajo bivališče na
različnih naslovih (MDDSZ, 2016).

4.2 NAČIN UGOTAVLJANJA MATERIALNEGA POLOŽAJA
4.2.1 KROG OSEB
V krog oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja, se upoštevajo
zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v življenjski skupnosti, ki je po Zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) v pravnih posledicah izenačena s zakonsko
zvezo, otroci in pastorki, ki jih je vlagatelj ali njegov partner dolžan preživljati po zakonu.
Če vlagatelj preživlja tudi mladoletne vnuke, nečake ali brate in sestre, ki so brez staršev,
se v krog oseb štejejo tudi te osebe. V krog oseb se šteje tudi polnoletna odrasla oseba,
ki nima lastnih dohodkov oziroma premoženja v višini minimalnega dohodka ter jo je
kateri od članov družine v pretežnem delu po zakonu dolžan preživljati (ZsvarPre, 9. člen).
Novost, ki jo je določil ZSVarPre in ZUJPS, in se upošteva pri določanju kroga oseb pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je zakonska določba, ki določa, da se domneva, da
obstaja med dvema osebama, ki nista sklenila zakonske zveze in se jima je rodil skupni
otrok, zunajzakonska zveza (ZSvarPre, 9. člen). Enostarševska družina je skupnost enega
od staršev in otrok, če je drugi starš neznan, kadar otrok po drugem od staršev ne
prejema prejemkov za preživljanje ali kadar je drugi starš umrl in otroci po njem ne
dobivajo prejemkov (ZSVarPre, 9. člen). Osebe, ki niso družinski člani vlagatelja, je
zakonec osebe, če ni več povezan z družino in je začet postopek za razvezo zakonske
zveze, otroci, ki nisi bili dodeljeni v vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico, ter otroci
in pastorki, ki se poročijo ali živijo v življenjski skupnosti ali postanejo roditelji in skrbijo za
otroka. V tem primeru pravico uveljavlja otrok, ki si je že ustvaril družino, kljub temu, da
so ga starši do dopolnjenega 26. leta zaradi šolanja še vedno dolžni preživljati. V krog
oseb se ne štejejo otroci in pastorki, ki so v rejništvu in osebe, ki so v celodnevnem
institucionalnem varstvu (ZSVarPre, 10., 11.člen).
4.2.2 UPOŠTEVANJE DOHODKA
Določitev dohodkov temelji na načelu, da je potrebno upoštevati vse dohodke in
prejemke, razen tistih, ki so dodeljeni za poseben namen ali so namenjeni kritju posebnih
potreb. Tako se ne upošteva npr. dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek za veliko
družino, del otroškega dodatka, ki ima demografski pomen. Potrebno je upoštevati tako
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neposredne kot posredne dohodke, med drugimi tudi višino pravice iz javnih sredstev, do
katere bi bila oseba upravičena, če bi jo v skladu z vrstnim redom uveljavljala, in denarne
pomoči, ki bi jo oseba prejemala, če pri njej ne bi bil ugotovljen krivdni razlog. Kot
dohodek pa se ne upoštevajo subvencije, znižana plačila in prispevki, čeprav je z njimi
družini olajšano preživljanje. Glede na to, da se v dohodek všteva tudi preživnina oseb, ki
so jih starši dolžni preživljati, se mi zdi ta določba problematična. Družina zaradi prejete
preživnine za otroka izgubi pravico do denarne pomoči. Ta določba je sporna, saj se
odrasla oseba, ki nima sredstev za preživljanje, preživlja s preživnino, ki je določena
otroku, medtem ko se otroku v enostarševski družini po ZZZDR določi višja denarna
socialna pomoč in tudi otroški dodatek. Sporna se mi zdi tudi določba, da se kot dohodek
všteva tudi dohodek otroka, ki ga le-ta pridobi iz naslova študentskega dela. Tudi v tem
primeru otroci s svojim delom preživljajo starše, ki nimajo sredstev za preživljanje.
4.2.3 UPOŠTEVANJE PREMOŽENJA

Premoženje, ki se upošteva: nepremično premoženje, osebna in druga vozila, vodna
plovila, lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, vrednostni papirji, prihranki na
transakcijskem ali drugem računu in drugo premično premoženje (MDDSZ, 2016).
Premoženje, ki se ne upošteva: stanovanje ali stanovanjska hiša, v kateri oseba prebiva,
do vrednosti primernega stanovanja; vsako osebno vozilo oziroma enosledno vozilo do
vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka; vsako osebno vozilo,
prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb; premoženje, za katerega ima oseba
sklenjen finančni ali poslovni najem (leasing); predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine;
poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga vlagatelj
ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, uporablja za
oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz dejavnosti dosega
vsaj višino 75 % bruto minimalne plače; kmetijsko, vodno in gozdno zemljišče, ki daje
dohodek, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja (katastrski dohodek);
sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu zavarovanca
pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri pokojninskem skladu
ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje; 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 in nad 65 let za moške,
bolezni, invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni
mogel vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti, ni bila sposobna obdelati, dohodka pa s
prodajo ali oddajo v najem ali zakup ni mogoče pridobiti, pri čemer nezmožnost
obdelovanja do starosti 63 let za ženske in 65 let za moške ugotavlja invalidska komisija
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; denarna sredstva samske osebe,
če nima prihrankov, višjih od treh minimalnih dohodkov, ki pripadajo samski osebi
(trenutno 866,43 eur) oziroma treh minimalnih dohodkov, ki pripadajo družini, vendar
največ do 2500 eurov; denarna sredstva samske osebe, če nima prihrankov, višjih od
2500 eurov, oziroma družina do 3500 eurov – če je samska oseba ali če je oseba v družini
trajno nezaposljiva, trajno nezmožna za delo ali starejša od 63 let za ženske in 65 let za
moške in ni zaposlena (MDDSZ, 2016).
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5 RAZISKAVA O KOMULATIVI PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
RAZLIČNIH TIPOV DRUŽIN
5.1 CILJI IN NAMEN RAZISKAVE
Odločila sem se za raziskavo pravic iz javnih sredstev. Osredotočila sem se na uvedbo
nove socialne zakonodaje iz leta 2012 (ZUJPS in ZSVarPre) in določbo, da prejemnik
denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si
sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela (ZSVarPre, 6.člen).
Problem, ki me je motiviral raziskovati pravice iz javnih sredstev, je nižanje kakovosti
življenja prebivalcev v Republiki Sloveniji. Gospodarska kriza in z njo hitra rast stopnje
brezposelnosti, nižanje plač zaposlenih, višanje davkov, zadolževanje države, upad BDP,
prehitro rastoč javnofinančni primanjkljaj, slabe gospodarske napovedi ter vse drugo, kar
je kriza prinesla s sabo, kaže velike primanjkljaje celotne družbe, kakor tudi vsakega
posameznika. Ugotoviti želim, ali je Republika Slovenija z ukrepi rešitve gospodarske krize
učinkovita? Ali je v času krize zadostno sledila težavam na področju gospodarskih
ukrepov? Na področju socialne politike je v času krize država posegla tudi v pravice iz
javnih sredstev. Varčevalni ukrepi na področju socialne politike so najbolj prizadeli
zaposleno prebivalstvo. Ugotoviti želim, ali je država v okviru ukrepov sledila cilju, da
prejemniki denarno socialne pomoči ne morejo biti v ugodnejšem socialnem položaju od
tistih, ki si sredstva za preživetje zagotavljajo z delom ali na podlagi pravic iz dela.
Ugotoviti želim, ali so družine zaposlenih staršev po prejetih plačah iz dela, prejetih
pravicah in subvencijah iz javnih sredstev, po poplačilu stroškov, dejansko v ugodnejšem
materialnem položaju od družin nezaposlenih staršev, ki se preživljajo izključno iz pravic iz
javnih sredstev.

5.2 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
Pri raziskovanju sem uporabila kvantitativno in komparativno metodo. Izbrala sem različne
tipe družin in jih medsebojno primerjala. Zaradi raznovrstnosti pravic sem raziskavo
razdelila v več faz. V prvi fazi sem izračunala višino otroškega dodatka in denarno socialne
pomoči, v drugi fazi pa sem izračunala še višino državne štipendije in subvencij, ki jih
država namenja družinam. Pri izračunu posameznega prejemka sem sledila ZUJPS in
ZSVarPre, in predpostavki, da so otroci prejemnikov mlajši od 18 let7 in da družine ne
razpolagajo s premoženjem. Pri izračunu sem upoštevala trenutno minimalno8 in
povprečno9 plačo. Pri izračunu višine otroškega dodatka sem upoštevala poleg neto plače,
izračunane na letnem nivoju, tudi regres10 v netu znesku, ki ga po zakonu delodajalec
mora izplačati.

7

Otroški dodatek prejemajo otroci do 18. leta starosti.
Znesek minimalne plače 604,36 eur.
9
Znesek povprečne plače 1022,32 eur.
10
Regresu pri minimalni plači sem odštela 16 % davek in upoštevala 663,83 eur izplačanega regresa, pri povprečni plači pa
sem odštela 27 % davek in upoštevala 514,23 eur regresa.
8
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Pri primerjavi prejemnikov denarno socialne pomoči sem poleg lastnega dohodka
upoštevala tudi vsoto otroškega dodatka. ZUJPS namreč določa, da vlagatelj denarne
prejemke uveljavlja po vrstnem redu: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni
dodatek, državna štipendija. V primeru, da vlagatelj, kljub opozorilu, vrstnega reda ne
upošteva, se posamezni prejemek upošteva v višini, kot če bi bil ta prejemek dodeljen
(ZUJPS, 7., 8. člen).
Za družine različnih tipov družin sem:
1. Izračunala minimalni dohodek. Upoštevala sem določilo, da se v enostarševski družini
minimalni dohodek za vsakega otroka zviša za 20 % minimalnega dohodka.
2. Upoštevala lasten dohodek, ki ga družina prejme iz pravic iz dela.
3. Izračunala višino otroškega dodatka, ki ga družina prejema.
4. Izračunala višino otroškega dodatka, ki se upošteva kot dohodek pri izračunu denarne
socialne pomoči. Upoštevala sem določilo, da se pri izračunu denarno socialne pomoči
upošteva kot dohodek družine otroški dodatek, zmanjšan za 20 % višine otroškega
dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda, kar znaša 22,86 eur.
5. Izračunala višino denarne socialne pomoči, ki jo prejema družina.
6. Izračunala dohodek, s katerim družina razpolaga.
7. Izračunala pomoč, ki jo država nameni družini z otroškim dodatkom in denarno
socialno pomočjo.
Izračune za posamezne tipe družin sem prikazala tabelarično v prilogah od 1 do 5. V
grafikonu 2 in tabeli 6 pa želim prikazati razpoložljiv dohodek različnih tipov družin po
prejetju dohodka iz dela, otroškega dodatka in denarne socialne pomoči. Iz tabele 6 in
grafikona 2 je mogoče razbrati, da v primeru nezaposlenosti enostarševske družine z več
otroki razpolagajo z večjim dohodkom kot popolne družine. Enostarševska družina s
petimi otroki razpolaga 13,2 %, s štirimi otroki 9,7 %, s tremi otroki 4,8 % večjim
dohodkom kot popolna družina. Enostarševska družina z dvema otrokoma razpolaga 2,5
%, z enim otrokom pa 13,7 % manj dohodka kot popolna družina.

višina dohodka v EUR

Grafikon 2: Višina dohodka v EUR, s katerim razpolaga družina po prejetju plače,
otroškega dodatka in denarno socialne pomoč
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Vir: Lasten, tabela 6
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eden od staršev prejema povprečno plačo

Tabela 6: Višina dohodka, s katerim razpolaga družina po prejetju plače,
otroškega dodatka in denarno socialne pomoči

Tip družine
Družina brez
otrok
Družina z
enim otrokom
Družina z
dvema
otrokoma
Družina s
tremi otroki

Eden od
Eden od
Oba
Oba
staršev
staršev
starša
starša
Oba starša
prejema
prejema prejemata prejemata
nezaposlena
minimalno povprečno minimalno povprečno
plačo
plačo
plačo
plačo

453,43

604,36

1022,32

1208,72

2044,64

695,48

857,52

1096,8

1256,76

2044,64

909,26

1070,99

1228,09

1366,45

2148,74

1122,73

1284,46

1346,37

1532,77

2212,77

1336,20

1497,93

1536,72

1651,04

2386,33

1549,67

1711,4

1673,9

1873,74

2478,31

600,36

750,14

1084,77

886,45

1037,9

1227,37

1176,27

1337,71

1443,59

1465,49

1627,23

1597,35

1755,01

1916,75

1916,74

Družina s
štirimi otroki
Družina s
petimi otroki
Enostarševska
družina z
enim otrokom
Enostarševska
družina z
dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s
tremi otroki
Enostarševska
družina s
štirimi otroki
enostarševska
družina s
petimi otroki

Vir: Lasten izračun (2016)

Iz priloge 2 je mogoče razbrati, da v družinah z otroki, v katerih je zaposlen samo eden
od staršev, ki prejema minimalno plačo, družina z lastnimi dohodki iz dela ne doseže
minimalnega dohodka. Zato so vse družine z otroki upravičene do denarno socialne
pomoči. Od družin nezaposlenih staršev se razlikujejo samo za višino minimalnega
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dohodka za delovno aktivnost. Tudi v primeru, da je v popolni družini eden od staršev
zaposlen in prejema minimalno plačo, enostarševske družine z več otroki razpolagajo z
večjim dohodkom kot popolne družine. Enostarševska družina s petimi otroki razpolaga z
12,0 %, s štirimi otroki 8,6 %, s tremi otroki 4,1 % večjimi dohodki kot popolna družina.
Enostarševska družina z dvema otrokoma prejema 3,1 %, z enim otrokom pa 12,5 %
manj pomoči kot popolna družina.
Iz priloge 3 je razvidno, da družine, v katerih je zaposlen eden od staršev, ki prejema
povprečno plačo, razen družine s petimi otroki, niso upravičene do denarno socialne
pomoči. Enostarševske družine prejemajo večji otroški dodatek kot popolne družine.
Enostarševska družina s petimi otroki razpolaga s 14,5 %, s štirimi otroki 3,9 %, s tremi
otroki 7,2 % večjimi dohodki kot popolna družina. Enostarševska družina z dvema
otrokoma razpolaga z 0,1 %, z enim otrokom pa 1,1 % manj dohodka kot popolna
družina.
Družine, v katerih sta zaposlena oba starša in prejemata minimalno plačo, razen družine s
petimi otroki, niso upravičene do denarno socialne pomoči, upravičene pa so do otroškega
dodatka (Priloga 4). Družine, v katerih sta zaposlena oba starša in prejemata povprečno
plačo, niso upravičene do denarne socialne pomoči, upravičene pa so do otroškega
dodatka, razen družina z samo enim otrokom, ki do otroškega dodatka ni upravičena
(Priloga 5).
V nadaljevanju sem primerjala razpoložljiv dohodek, ki ga pridobijo družine z lastnim
delom in pomočjo države, tj. z denarno pomočjo in otroškim dodatkom (Tabela 6). Če
primerjamo družino, v kateri sta oba starša zaposlena in prejemata povprečno plačo, z
družino nezaposlenih staršev, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri sta
zaposlena oba starša, razpolaga z 59,9 %, družina s štirimi otroki s 78,6 %, družina s
tremi s 97,1 %, družina z dvema otrokoma s 136,33 % in družina z enim otrokom s 194,0
% višjim dohodkom. Če primerjamo družino, v kateri sta oba starša zaposlena in
prejemata minimalno plačo, z družino nezaposlenih staršev, ugotovimo, da družina s
petimi otroki, v kateri sta zaposlena oba starša, razpolaga z 20,9 %, družina s štirimi
otroki s 23,6 %, družina s tremi s 36,5 %, družina z dvema otrokoma s 50,3 % in družina
z enim otrokom z 80,7 % višjim dohodkom. Če primerjamo družino, v kateri je zaposlen
eden od staršev in prejema povprečno plačo, z družino nezaposlenih staršev, ugotovimo,
da družina s petimi otroki, v kateri je zaposlen eden od staršev, ki prejema povprečno
plačo, razpolaga z 8,0 %, družina s štirimi otroki s 15,0 %, družina s tremi z 19,9 %,
družina z dvema otrokoma s 35,1 % in družina z enim otrokom s 57,7 % višjim
dohodkom. Če primerjamo enostarševsko družino, v kateri starš prejema minimalno
plačo, z družino nezaposlenega starša, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri
starš prejema minimalno plačo, razpolaga z 10,4 %, družina s štirimi otroki z 12,1 %,
družina s tremi s 14,4 %, družina z dvema otrokoma s 17,8 % in družina z enim otrokom
s 23,3 % višjim dohodkom.
Iz tabele 6 je mogoče razbrati, da so majhna odstopanja razpoložljivega dohodka v
popolnih družinah z tremi otroki ali več, v katerih sta zaposlena oba starša z minimalno
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plačo. Če primerjamo enostarševsko družino, v kateri starš prejema povprečno plačo, z
družino nezaposlenega starša, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri starš
prejema povprečno plačo, razpolaga z 9,2 %, družina s štirimi otroki z 9,0 %, družina s
tremi z 22,7%, družina z dvema otrokoma z 38,5 % in družina z enim otrokom z 80,7 %
višjim dohodkom. Če primerjamo enostarševsko družino, v kateri starš prejema minimalno
plačo, z družino nezaposlenega starša, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri
starš prejema minimalno plačo, razpolaga z 9,2 %, družina s štirimi otroki z 11,0 %,
družina s tremi s 13,7 %, družina z dvema otrokoma s 17,1 % in družina z enim otrokom
s 25,0 % višjim dohodkom. Tudi v enostarševskih družinah so odstopanja razpoložljivega
dohodka med zaposlenimi in nezaposlenimi starši majhna. Družina s petimi otroki, v kateri
starš prejema povprečno plačo, razpolaga z enakim dohodkom, kot bi prejemal minimalno
plačo.
V tabeli 6 in prilogah od 1 do 5 sem prikazala višino otroškega dodatka in denarne pomoči
ob predpostavki, da so otroci mlajši od 18 let in da družine ne razpolagajo s
premoženjem. V drugi fazi želim prikazati še višino pomoči iz pravice do državne
štipendije in subvencij iz ZUJPS in ZSVarPre. Primerjala bom enake tipe družin ob
predpostavki, da družine ne razpolagajo s premoženjem in da je:
 v družini z enim otrokom otrok star 2 leti in je vključen v vrtec,
 v družini z dvema otrokoma prvi otrok star 15 let in je srednješolec, drugi otrok
star 2 leti in je vključen v vrtec,
 v družini s tremi otroki prvi otrok star 15 let in je srednješolec, drugi otrok star 10
let in je osnovnošolec, tretji otrok star 2 leti in je vključen v vrtec,
 v družini s štirimi otrok prvi otrok star 17 let in je srednješolec, drugi otrok star 15
let in je srednješolec, tretji otrok star 10 let in je osnovnošolec, četrti otrok star 2
leti in je vključen v vrtec,
 v družini s petimi otroki prvi otrok star 17 let in je srednješolec, drugi otrok star
15 let in je srednješolec, tretji otrok star 10 let in je osnovnošolec, četrti tretji
otrok star 8 let in je osnovnošolec, peti otrok star 2 leti in je vključen v vrtec.
Izračun državne štipendije
Pri izračunu višine državne štipendije sem:
1. Izračunala dohodek družine tako, da sem upoštevala trenutno višino minimalne
oziroma povprečne plače. Pri izračunu povprečnega mesečnega dohodka na
družinskega člana sem upoštevala poleg neto plače, izračunane na letnem nivoju,
tudi regres v netu znesku, ki ga po zakonu delodajalec mora izplačati. ZUJPS
določa, da se kot dohodek upošteva tudi otroški dodatek, ki ga družina prejema,
zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega
dohodkovnega razreda, kar trenutno znaša 22,86 eur. K plači in regresu sem
prištela še izračunan otroški dodatek in višino denarno socialne pomoči.
2. Upoštevala znesek osnovne državne štipendije glede na uvrstitev v dohodkovni
razred ob predpostavki, da otrok ni upravičen do dodatkov k štipendiji.
3. V družinah z dvema dijakoma, ki sta upravičena do državne štipendije, sem seštela
obe štipendiji.
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Izračun subvencije vrtca
Pri izračunu subvencije vrtca sem:
1. Izračunala dohodek družine tako, da sem upoštevala trenutno višino minimalne
oziroma povprečne plače. Pri izračunu povprečnega mesečnega dohodka na
družinskega člana sem upoštevala poleg neto plače, izračunane na letnem nivoju,
tudi regres v netu znesku, ki ga po zakonu delodajalec mora izplačati. ZUJPS
določa, da se kot dohodek upošteva tudi otroški dodatek, ki ga družina prejema,
zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega
dohodkovnega razreda, kar trenutno znaša 22,86 eur, zato sem k plači in regresu
prištela še izračunan otroški dodatek.
2. Na podlagi povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana sem izračunala
odstotek plačila staršev od cene programa vrtca. Na podlagi izračunanega
odstotka ob predpostavki, da ekonomska cena vrtca znaša 420,13 eur (Vrtec
Velenje, 2015), sem izračunala potrebno plačilo staršev in plačilo lokalne
skupnosti.
Subvencija malice za učence in dijake
Pri subvenciji malice za učence in dijake sem, kot določa ZUJPS, upoštevala povprečni
dohodek na družinskega člana iz izračuna pravice do otroškega dodatka in tako izračunala
potrebno plačilo staršev in višino sredstev, ki ga država nameni za plačilo posameznega
otroka. Višino cene malice sem izračunala ob predpostavki, da polna cena malice za
osnovnošolce znaša 0,80 eur, za srednješolce 2,42 eur in da otrok v šoli malica
enaindvajsetkrat mesečno.
Subvencija kosila za učence
Pri subvenciji kosila za učence sem, kot določa ZUJPS, upoštevala povprečni dohodek na
družinskega člana iz izračuna pravice do otroškega dodatka in tako izračunala potrebno
plačilo staršev in višino sredstev, ki ga država nameni za plačilo posameznega otroka.
Višino cene kosila sem izračunala ob predpostavki, da polna cena kosila znaša 2,45 eur in
da otrok v šoli obeduje enaindvajsetkrat mesečno.
Subvencija najemnine
Pri izračunu subvencije najemnine sem upoštevala določila ZSVarPre ob predpostavki, da
družine živijo v neprofitnem stanovanju primerne velikosti11 in sicer:
 Družina brez otrok v stanovanju z uporabno površino 42 m2, cena najemnine
znaša 126,00 eur.

11

Višina najemnine neprofitnega stanovanja v Mestni občini Velenje.
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Družina z enim otrokom v stanovanju z uporabno površino 53 m2, cena najemnine
znaša 148,73 eur.
Družina z dvema otrokoma v stanovanju z uporabno površino 60 m2, cena
najemnine znaša 168,38 eur.






Družina z tremi otroki v stanovanju z uporabno površino do 70 m2, cena
najemnine 198,90 eur.
Družina s štirimi otroki v stanovanju z uporabno površino do 79 m2, cena
najemnine znaša 222,32 eur.
Družina s petimi otroki v stanovanju z uporabno površino do 83 m2, cena
najemnine znaša 232,92 eur.
Enostarševska družina z enim otrokom v stanovanju z uporabno površino 42,53
m2, cena najemnine znaša 126,00 eur.



Enostarševska družina z dvema otrokoma v stanovanju z uporabno površino 53
m2, cena najemnine znaša 148,73 eur.



Enostarševska družina s tremi otroki v stanovanju z uporabno površino 60 m2,
cena najemnine znaša 168,38 eur.
Enostarševska družina s štirimi otroki v stanovanju z uporabno površino 70 m2,



cena najemnine 198,90 eur.


Enostarševska družina s petimi otroki v stanovanju z uporabno površino do 79 m2,
cena najemnine znaša 222,32 eur.

Višino subvencije sem, v skladu z določili ZSVarPre, izračunala tako, da sem:
1. Na podlagi dohodkov zadnjih treh mesecev pred vložitvijo vloge izračunala lasten
dohodek, ki ga družina pridobi iz pravic iz dela, z denarno socialno pomočjo in
otroškim dodatkom.
2. Izračunala ugotovljeni dohodek. Ugotovljeni dohodek je 30 % lastnega dohodka.
3. Izračunala minimalni dohodek. Pri izračunu nisem upoštevala delovne aktivnosti.
4. Upoštevala višino mesečne najemnine za površinski normativ.
5. Zmožnost plačila najemnine izračunala tako, da sem od lastnega dohodka odštela
30 % ugotovljenega dohodka in od razlike odštela še minimalni dohodek družine.
6. Določila udeležbo najemnika, ki je enaka ugotovljeni zmožnosti plačila najemnika,
vendar ne nižja od 20 % mesečne najemnine za površinski normativ.
7. Izračunala pripadajočo subvencijo tako, da sem od mesečne najemnine za
površinski normativ odštela udeležbo najemnika, vendar največ 80 % višine
najemnine, ki jo plačuje najemnik.
Pravica do kritja do polne vrednosti do zdravstvenih storitev
V skladu z ZSVarPre upravičencem do denarno socialne pomoči premijo plača občina, zato
sem upravičencem do denarno socialne pomoči upoštevala znesek v višini 27,62 kot
dohodek občine. Tistim, ki do denarno socialne pomoči niso upravičeni, pa sem znesek v
višini 27,62 eur odštela od družinskega proračuna.
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Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje
Do plačila do kritja do polne vrednosti zdravstvenih storitev so upravičeni prejemniki
denarno socialne pomoči, medtem ko zaposlene osebe in njihove družinske člane zavaruje
delodajalec. Ker ne prihaja do razlik v dohodku med zaposlenimi in nezaposlenimi, te
pravice nisem primerjala.
Izračune za posamezne tipe družin sem prikazala tabelarično v prilogah od 6 do 10. V
tabeli 7 pa želim prikazati razpoložljiv dohodek različnih tipov družin po prejetju dohodka
iz dela, denarnih prejemkov in subvencij.
Grafikon 3: Razpoložljiv dohodek (v eur) družin po prejemu plače, prejetih pravicah iz
javnih sredstev in priznanih subvencijah
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Vir: Lasten, tabela 7
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Tabela 7: Razpoložljiv dohodek družin po prejemu plače, prejetih pravicah iz
javnih sredstev in priznanih subvencijah

Tip družine
Družina brez
otrok
Družina z enim
otrokom
Družina z dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s štirimi
otroki
Družina s petimi
otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s štirimi
otroki
Enostarševska
družina s petimi
otroki

Eden od
staršev
Oba starša
prejema
nezaposlena
minimalno
plačo

Eden od
staršev
prejema
povprečno
plačo

Oba starša
prejemata
minimalno
plačo

Oba starša
prejemata
povprečno
plačo

428,23

523,92

841,08

1027,48

1863,4

623,72

785,76

836,69

905,74

1618,00

928,57

1090,30

1150,14

1261,21

1808,97

1120,50

1282,27

1288,90

1433,29

1839,88

1424,29

1586,06

1569,57

1683,90

2121,28

1620,21

1781,91

1689,20

1944,28

2247,81

533,15

598,90

750,49

909,69

1004,12

1138,96

1180,14

1269,13

1362,39

1558,26

1632,55

1647,07

1827,67

1959,41

1989,40

Vir: Lasten izračun (2016)

Če primerjamo družino, v kateri sta oba starša zaposlena in prejemata povprečno plačo, z
družino nezaposlenih staršev, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri sta
zaposlena oba starša, razpolaga z 38,7 %, družina s štirimi otroki z 48,9 %, družina s
tremi s 64,2 %, družina z dvema otrokoma s 94,8% in družina z enim otrokom s 159,4 %
višjim dohodkom.
Če primerjamo družino, v kateri sta oba starša zaposlena in prejemata minimalno plačo, z
družino nezaposlenih staršev, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri sta
zaposlena oba starša, razpolaga z 20,0 %, družina s štirimi otroki z 18,2 %, družina s
tremi s 27,9 %, družina z dvema otrokoma s 35,8 % in družina z enim otrokom s 45,2 %
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višjim dohodkom. Če primerjamo družino, v kateri je zaposlen eden od staršev in prejema
povprečno plačo, z družino nezaposlenih staršev, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v
kateri je zaposlen eden od staršev, ki prejema povprečno plačo, razpolaga z 12,0 %,
družina s štirimi otroki z 10,2 %, družina s tremi s 15,0 %, družina z dvema otrokoma s
23,9 % in družina z enim otrokom s 34,1 % višjim dohodkom. Če primerjamo
enostarševsko družino, v kateri starš prejema povprečno plačo, z družino nezaposlenega
starša, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri starš prejema povprečno plačo,
razpolaga z 8,8 %, družina s štirimi otroki s 5,7 %, družina s tremi s 15,4 %, družina z
dvema otrokoma s 25,2% in družina z enim otrokom s 40,7 % višjim dohodkom. Če
primerjamo enostarševsko družino, v kateri starš prejema minimalno plačo, z družino
nezaposlenega starša, ugotovimo, da družina s petimi otroki, v kateri starš prejema
minimalno plačo, razpolaga s 7,2 %, družina s štirimi otroki s 4,7 %, družina s tremi s 7,5
%, družina z dvema otrokoma z 10,9 % in družina z enim otrokom z 12,3 % višjim
dohodkom.
Tudi v enostarševskih družinah so odstopanja razpoložljivega dohodka med zaposlenimi in
nezaposlenim staršem majhna. Družina s petimi otroki, v kateri starš prejema povprečno
plačo, razpolaga s skoraj enakim dohodkom, kot bi prejemal minimalno plačo.
Iz tabele 7 in grafikona 3 je mogoče razbrati, da so majhna odstopanja razpoložljivega
dohodka v popolnih družinah, razen v družini z enim otrokom, v katerih sta zaposlena oba
starša z minimalno plačo. Odstopanja so majhna tudi, če primerjamo družine nezaposlenih
staršev z družinami, v katerih je zaposlen eden od staršev, ki prejema bodisi minimalno,
bodisi povprečno plačo. Razlika je opazna samo, kadar primerjamo družine nezaposlenih
staršev z družinami, v katerih oba starša prejemata povprečno plačo.

Višina pomoči v EUR

Grafikon 4: Pomoč (v eur), ki jo država oziroma lokalna skupnost nameni družini
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Vir: Lasten, tabela 8
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Tabela 8: Pomoč, ki jo država oziroma lokalna skupnost nameni družini

Tip družine
Družina brez
otrok
Družina z enim
otrokom
Družina z dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s štirimi
otroki
Družina s petimi
otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s štirimi
otroki
Enostarševska
družina s petimi
otroki

Eden od
Oba
staršev
starša
prejema
nezapos
minimalno
lena
plačo

Eden od
staršev
prejema
povprečn
o plačo

Oba starša
prejemata
minimalno
plačo

Oba starša
prejemata
povprečno
plačo

609,47

45,56

0

0

0

1247,82

750,26

438,47

347,56

197,46

1623,14

1125,27

822,39

795,10

558,90

1913,88

1416,01

1059,96

1017,94

588,58

2291,91

1794,04

1414,87

1414,87

825,78

2567,61

2068,82

1613,28

1613,28

1014,40

1106,90

540,67

283,92

1556,99

1019,44

763,94

1930,78

1387,82

1075,24

2389,72

1832,58

1441,26

2766,75

2235,61

1847,64

Vir: Lasten izračun (2016)

Če primerjamo razpoložljiv dohodek družin s pomočjo, ki jo država oziroma lokalna
skupnost nameni družinam, ugotovimo, da so odstopanja razpoložljivega dohodka v
družinah, razen v družinah s povprečno plačo majhna, medtem ko so odstopanja prejete
pomoči družinam velika. Glede na to, da je v Sloveniji povprečno največ družin z enim ali
dvema otrokoma, je mogoče ugotoviti, da bi država v primeru polne zaposlenosti
prebivalcev, ki bi prejemali povprečno plačo, pri vsaki družini prihranila najmanj tisoč
evrov mesečno. Zato so nujni ukrepi, ki bodo omogočili zaposlitev prebivalstva, kakor tudi
dvig plač, ki bo nezaposlene prebivalce bolj motiviral k zaposlitvi.
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Analiza ankete
V drugem delu raziskovalne naloge sem v mesecu maju 2016 opravila anketo na terenu.
Uporabila sem metodo spraševanja z vnaprej pripravljenim vprašalnikom. Po podatkih
Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji 576.177 družin, od tega je 146.884
družin brez otrok, 235.113 družin z enim otrokom, 156.627 družin z dvema otrokoma,
30.959 družin s tremi otroki, 4.989 družin z štirimi otroki in 1.605 družin s petimi ali več
otroki.
Enostavno naključno vzorčenje sem izvedla na izbrani ciljni populaciji. Ciljna populacija
zajema 3.519 družin, ki prejemajo pravice iz javnih sredstev na območju krajevne
pristojnosti Centra za socialno delo Velenje, torej družine, ki v letu 2016 prejemajo
pravice iz javnih sredstev na območju Mestne občine Velenje, Šoštanja in Šmartnega ob
Paki. Vzorčni okvir so predstavljali podatki programa ISCSD2 na CSD Velenje, iz katerega
je razvidno mesečno poročilo o številu prejemnikov pravic iz javnih sredstev. Enostavno
naključno vzorčenje sem opravila z anketiranjem prejemnikov pravic iz javnih sredstev na
CSD Velenje, po naključni izbiri družin. Da bi bila anketa za uporabnika enostavnejša, sem
za večino vprašanj uporabila anketna vprašanja zaprtega tipa. Z anketiranci sem prišla v
neposredni stik na delovnem mestu ali doma.
Anketni vprašalniki so poleg socialno-demografskih vprašanj vsebovali tudi druga
vprašanja. V raziskavi je sodelovalo 100 anketirancev, ki prejemajo pravice iz javnih
sredstev pri CSD Velenje. Med izdanimi vprašalniki ni bilo nobenega neveljavnega ali
pomanjkljivo izpolnjenega, vsi povabljeni so k anketiranju pristopili, kar kaže na
zainteresiranost anketirancev. Izpolnjene vprašalnike sem obdelala, rezultate pa
predstavila grafično in opisno. V raziskavi sem pazila, da so sodelovali tako moški kot
ženske, starejši od 18 let, ki imajo družino in da je v anketi sodelovala le ena oseba iste
družine. Z vprašanji od 1 do 6 sem želela ugotoviti strukturo vzorca anketirancev, ki jih v
nadaljevanju grafično in opisno prikazujem.
V raziskavi je sodelovalo več žensk kot moških, zato lahko sklepamo, da veliki večini
ženske še vedno vlagajo in skrbijo za pravice iz javnih sredstev zase in družinske člane
(Priloga 16). Največ anketirancev je bilo starih med 30 in 40 let, drugo večjo skupino
predstavljajo anketiranci v starosti od 40 do 50 let (Priloga 17). Sklepamo lahko, da
največ staršev v starosti od 30 do 50 let skrbi za predšolske ali šolajoče otroke. Izobrazba
več kot polovice anketirancev je poklicna ali srednješolska, sledi visoka ali univerzitetna
izobrazba (Priloga 18). Največ anketirancev prihaja iz družin, v kateri sta zaposlena ali
upokojena oba starša, sledijo ji anketiranci družin, v kateri je zaposlen ali upokojen eden
od staršev (Priloga 19). Majhno število anketiranih oseb iz enostarševskih družin potrjuje
dejstvo, da v Sloveniji ni veliko enostarševskih družin, kot jih opredeljuje ZZZDR.

39

Grafikon 5 : Število otrok

7%

2%0%

Grafikon 6 : Mesečni dohodek
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Iz grafikona 5 je razvidno, da je v anketi sodelovalo največ oseb z dvema otrokoma,
sledijo anketiranci z enim otrokom, najmanj anketirancev ima pet otrok. Glede na dejstvo,
da je v Sloveniji največ družin z enim otrokom, sklepam, da velik delež družin z enim
otrokom pravic iz javnih sredstev ne uveljavlja. Mesečni dohodek največjega dela
anketirancev znaša od 500 do 1000 eur, sledijo anketiranci, ki razpolagajo od 1000 do
1500 eur mesečnega dohodka. Nad 3000 eur mesečno razpolaga samo 1 % anketirancev.
V nadaljevanju predstavljam rezultate raziskave po vrstnem redu vprašanj iz vprašalnika.
V sedmem vprašanju Glavni vir dohodka vaše družine predstavljajo sem anketirance
prosila, da s številkami od 1 do 3 ovrednotijo glavni vir dohodka, pri čemer 3 pomeni
največ. Ocenjevali so naslednje možnosti: dohodki iz zaposlitve, dohodki iz premoženja in
pravice iz javnih sredstev. Njihove odgovore prikazujem grafikonu 7.
Grafikon 7 : Glavni vir dohodka družine predstavljajo
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Vir: Lasten izračun (2016)

Iz grafikona 7 je razvidno, da je v anketi sodelovalo največ, 77 %, oseb, ki jim največji
delež dohodka predstavljajo dohodki iz zaposlitve, in zelo malo oseb, le 3 %, ki jim
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največji delež dohodka predstavljajo dohodki iz premoženja. Pravice iz javnih sredstev so
glavni vir dohodka 20 % anketiranih oseb.
Grafikon 8 : Analiza vrste dohodka
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Vir: Lasten izračun (2016)

Če analiziramo vsakega od virov dohodka, ugotovimo, da je dohodek iz zaposlitve glavni
vir dohodka 77 osebam, drugi glavni vir dohodka trem osebam, in da je dvajsetim osebam
dohodek iz zaposlitve najmanjši vir dohodka. Dohodki iz premoženja so glavni vir dohodka
le štirim osebam, drugi največji vir 39 osebam in 57 osebam najmanjši vir dohodka.
Pravice iz javnih sredstev so glavni vir dohodka 19 anketirancem, drugi največji vir 58
anketirancem in 23 anketirancem najmanjši vir dohodka.
Pri vprašanju Da se ljudje znajdejo v materialni stiski je najbolj odgovoren … sem
anketirance prosila, da s številkami od 1 do 3 ovrednotijo odgovornost posameznika,
delodajalca ali države, pri čemer 3 pomeni najbolj odgovoren. Njihove odgovore
prikazujem grafično in opisno.
Grafikon 9 : Kdo je najbolj odgovoren za materialno stisko ljudi?
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Vir: lasten izračun (2016)

Da se ljudje znajdejo v materialni stiski, 64 % anketirancev največjo odgovornost
pripisuje državi, 29 % anketirancev največjo odgovornost pripisuje posamezniku samemu.
Da ja za materialno odgovornost najbolj odgovoren delodajalec, meni le 7 % anketiranih.
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Grafikon 10 : Vrednotenje odgovornih za materialno stisko ljudi
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Če analiziramo vsakega od odgovornih, ugotovimo, da je 29 anketiranih menilo, da je
najbolj odgovoren posameznik sam, 29 anketiranih je odgovornost posameznika postavila
na drugo mesto, da je posameznik najmanj odgovoren, je menilo 42 anketirancev.
Samo 7 anketirancev meni, da je najbolj odgovoren delodajelec, 48 anketirancev
delodajalca uvršča na drugo mesto. Da je delodajalec za materialno stisko najmanj
odgovoren, meni 45 anketirancev. Da je država najbolj odgovorna za materialno stisko,
meni 64 anketirancev, 23 anketirancev odgovornost države postavlja na drugo mesto. Da
je država najmanj odgovorna, meni 13 anketirancev.
Na zastavljeno anketno vprašanje S katerimi ukrepi bi država zvišala življenjski standard
družin so anketiranci z vrednotenjem ukrepov od 1 do 3, pri čemer 3 pomeni najbolj
učinkovit ukrep, ocenjevali naslednje ukrepe:
 z razbremenitvijo gospodarstva, ki bi zaradi nižjih stroškov lahko povišalo plače
zaposlenih,
 z razbremenitvijo gospodarstva, ki bi zaradi nižjih stroškov zagotovilo več delovnih
mest,
 s povečanjem socialnih prejemkov.
Grafikon 11: S katerimi ukrepi bi država zvišala življenjski standard družin?
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Vir: lasten izračun (2016)

Ugotovimo lahko, da 57 % anketirancev meni, da bi bilo potrebno razbremeniti
gospodarstvo, ki bi zaradi nižjih stroškov lahko povišalo plače zaposlenih. Da je najbolj
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učinkovit ukrep razbremeniti gospodarstvo, ki bi zaradi nižjih stroškov lahko povišalo plače
zaposlenih, meni 27 % anketirancev. Le 16 % anketirancev meni, da bi država življenjski
standard družin morala zvišati s povečanjem socialnih prejemkov.
Grafikon 12 : Vrednotenje ukrepov za zvišanje življenjske ravni
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Če analiziramo anketne ukrepe za zvišanje življenjskega standarda ugotovimo, da 57
anketirancev meni, da je ukrep, s katerimi bi razbremenili gospodarstvo, ki bi zaradi nižjih
stroškov lahko povišalo plače zaposlenih, najbolj učinkovit. Da je ta ukrep drugi najbolj
učinkovit, meni 27 anketirancev, le 16 anketirancev pa, da je ta ukrep najmanj učinkovit.
Da bi država morala sprejeti ukrepe, s katerimi bi lahko zvišala življenjsko raven družin z
razbremenitvijo gospodarstva, ki bi zaradi nižjih stroškov lahko zagotovilo več delovnih
mest, meni 31 anketirancev, 62 anketirancev meni, da je to drugi najbolj učinkovit ukrep.
Da je ta ukrep najmanj učinkovit, meni 7 anketirancev. Dvig življenjske ravni z ukrepom
povečanja pravic iz javnih sredstev je za najbolj učinkovitega ocenilo le 12 anketirancev,
drugo mesto je ukrepu namenilo 11 anketirancev, za najmanj učinkovit ukrep je
povečanje socialnih prejemkov ocenilo 77 oseb.
Grafikon 13: Ustreznost višine pravic iz javnih sredstev v primerjavi s plačami
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Vir: Lasten izračun (2016)

Na zastavljeno vprašanje, v kakšnem razmerju je višina pravic iz javnih sredstev v
Sloveniji v primerjavi s plačami zaposlenih, je 26 % anketirancev menilo, da je višina
pravic iz javnih sredstev previsoka, 35 % anketirancev je menilo, da je ustrezna. Da je
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višina pravic iz javnih sredstev prenizka, je menilo 39 % anketirancev. Na podlagi
odgovorov je mogoče sklepati, da kljub temu, da anketirani menijo, da družine zaposlenih
staršev z minimalno plačo niso v boljšem položaju od družin nezaposlenih staršev, le
majhen odstotek prebivalstva meni, da je višina pravic previsoka.
Grafikon 14: Ali so vsi prejemniki pravic iz javnih sredstev upravičeni do njih?
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Vir: lasten izračun (2016)

Na vprašanje Ali so vsi, ki prejemajo pravice iz javnih sredstev upravičeni do njih? je 25
% vprašanih vprašanju pritrdilo, 75 % pa je odgovorilo, da niso vsi upravičeni. Rezultat
odgovora me je presenetil. Razlogi za to so verjetno v pretogih pogojih iskalcev
zaposlitve, predvsem mlajše populacije in dolgotrajno brezposelnih oseb. Iz odprtega
vprašanja, namenjenega predlogom, mnenjem in izkušnjam, je mogoče razbrati, da
anketiranci menijo, da bi morali biti iskalci zaposlitve v zameno za prejeto pomoč
družbeno koristni v obliki javno koristnih del.
Grafikon 15: Ali visoki prejemki iz javnih sredstev povzročijo, da prejemniki
ne iščejo sami izhoda iz materialnih težav?
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Ali visoki prejemki iz javnih sredstev povzročijo, da prejemniki ne iščejo sami izhoda iz
materialnih težav? sem odgovore anketirancev prikazala v grafikonu 15, iz katerega je
razvidno, da je 68 % vprašanih meni, da visoki prejemki ne motivirajo prejemnikov k
iskanju rešitev iz materialnih težav. Odgovori anketirancev povedo, da bi morala država
voditi predvsem aktivne in ne le pasivne socialne politike.
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Grafikon 16: Ali so družine zaposlenih staršev z minimalno plačo po plačilu
stroškov v boljšem materialnem položaju kot osebe
nezaposlenih staršev?
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Vir: Lasten izračun (2016)

Odgovori na vprašanje Ali so družine zaposlenih staršev z minimalno plačo po poplačilu
stroškov v boljšem materialnem položaju kot družine nezaposlenih staršev? so me
presenetili, saj 66 % anketiranih vprašanju ni pritrdilo, kar ni vzpodbudno za nadaljnjo
prihodnost.
Tudi iz odprtega vprašanja, namenjenega predlogom, pripombam, izkušnjam, je največ
mnenj bilo namenjeno temu vprašanju. Večina anketirancev meni, da bi plače morale biti
večje, da bi prejemniki denarno socialne pomoči v zameno za pomoč morali opravljati
družbeno koristna dela, da bi moralo biti več nadzora. Enega od odgovorov dobesedno
navajam: »Prijateljica, ki je pravnica, opravlja pripravništvo pri notarki. Ta ji ne plača
potnih stroškov, niti malice, dobi pa minimalno plačo. Skoraj vsa njena plača gre za
stanovanje, avto in službo (prevoz, hrana). Poleg tega dela nadure, katere ne dobi
plačane. Sedaj si je izračunala, da ji več ostane, če v službo ne hodi. Brez denarja je tako
ali tako, pridobila bo pa čas in ohranila svoje zdravje.«

5.3 UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Moje hipoteze so bile v večini potrjene. Trditve bom navedla v nadaljevanju.

Hipoteza 1: Seštevek transferjev iz javnih sredstev za družine z nezaposlenimi starši je
večji kot dohodek družin z zaposlenimi starši, ki prejemajo minimalno plačo.
Hipoteza ne drži. So pa odstopanja dohodkov v družinah z zaposlenim enim staršem, ki
prejema bodisi minimalno bodisi povprečno plačo ali v družinah, v katerih oba starša
prejemata minimalno plačo, od dohodkov družin z nezaposlenimi starši, zelo majhna.
Ugotavljam, da so družine, v katerih je zaposlen eden od staršev z minimalno ali
povprečno plačo ali zaposlena oba starša z minimalno plačo, v skoraj enakem položaju kot
družine nezaposlenih staršev. Šele druga povprečna plača v družini potrjuje z zakonom
določeno normo, da prejemniki denarne socialne pomoči ne morejo biti v ugodnejšem
položaju od tistih, ki sredstva pridobivajo z delom ali iz pravic iz dela.
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Zanimivo je, da so družine s tremi ali več otroki, v katerih eden od staršev prejema
povprečno plačo, po poplačilu stroškov v slabšem materialnem položaju od družin, v
katerih eden od staršev prejema minimalno plačo. Vzroke je potrebno iskati zaradi
dohodka preseženih cenzusov v nižji pomoči in višjih plačilih cen vrtca, kosil, malic,
najemnin. Ugotavljam, da je za enostarševske družine v Sloveniji poskrbljeno bolje kot za
popolne družine. Razpoložljiv dohodek družin z dvema ali več otroki je skoraj enak ali večji
od dohodka popolnih družin.
Pri primerjavi nisem upoštevala dejstva, da upravičenci denarno socialne pomoči uživajo v
Sloveniji še mnoge druge bonitete. Prejemniki denarne socialne pomoči so oproščeni
plačila RTV naročnine. Pri izračunu nisem upoštevala izrednih denarno socialnih pomoči, ki
jih prejmejo družine, pomoči Karitasa, Rdečega križa. S humanitarnimi pomočmi raznolika
združenja in društva pomagajo družinam nezaposlenih staršev. V Velenju odločba o
pravici do denarno socialne pomoči omogoča oprostitev plačila članarine v knjižnici, ogled
nekaterih gledaliških predstav. Starši so s šolskimi pomočmi za otroke upravičeni do
brezplačnih obiskov šolskih programov, ki so plačljiva. Upravičeni so tudi do brezplačne
pravne pomoči. Zanemarila sem tudi problem, ki ga v Sloveniji slabo obvladujemo, to je
»delo na črno«, od katerega imajo velike koristi brezposelni in delodajalci, medtem ko
državni proračun in posledično tudi zaposleni, ki plačujemo davke in prispevke, občutimo
materialno in tudi moralno škodo.

Hipoteza 2: Socialna politika ne dosega cilja zmanjševanja odvisnosti prebivalstva od
socialnih transferjev, ker se s previsokimi socialnimi transferji ljudi odvrača od dela.
Hipoteza je potrjena. Večinsko mnenje uporabnikov je potrdilo tudi moje mnenje, da je
višina pravic iz javnih sredstev ustrezna oziroma celo prenizka, da pa do pravic niso
upravičeni vsi, ki te pravice tudi uživajo. Sama menim, bi morali biti pogoji za pridobitev
denarno socialne pomoči usmerjeni v večjo aktivnost brezposelnih oseb. To hipotezo sem
želela potrditi tudi z mnenjem zaposlenega predstavnika Zavoda za zaposlovanje, vendar
mi žal tega ni uspelo narediti, ker na Zavodu za zaposlovanje ne beležijo vzrokov
prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb in bi vsak podatek, ki bi ga navedli,
pomenil le subjektivno oceno.

Hipoteza 3: Pravice iz javnih sredstev so nujne za ohranjanje socialnega miru le, če
prebivalstvu ni omogočeno zadostno pridobivanje sredstev na trgu.
Tudi tretja hipoteza je potrjena. Iz raziskave je mogoče ugotoviti, da so pravice iz javnih
sredstev v Sloveniji nujne za ohranjanje socialnega miru, saj prebivalstvu v Sloveniji ni
omogočeno zadostno pridobivanje sredstev na trgu. Še več. Skoraj enakovreden
materialni položaj zaposlenih in nezaposlenih znižuje kakovost življenja tako zaposlenih
kot nezaposlenih prebivalcev.
Iz vseh zgoraj ugotovljenih dejstev ni težko zaključiti, da sistem socialne varnosti v
Sloveniji potrebuje spremembe. Sama vidim možnost vrnitve veljave pridobivanja sredstev
iz dela v uvedbi Univerzalnega temeljnega dohodka, s katerim bi nesposobnim za delo
omogočili človeku dostojno življenje, vsem drugim pa večjo motivacijo razvoja. Socialna
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država je centralno križišče ekonomskih in socialnih interesov družbe. UTD naslavlja
kratkoročni temeljni problem slovenskih državljanov, tj. »kako preživeti«, ki je še posebej
pereč zaradi gospodarske recesije. Naslavlja tudi srednjeročni problem finančne vzdržnosti
javnih blagajn in dolgoročna problema, kot sta ekološka vzdržnost in demografsko
nazadovanje. Temeljni dohodek lahko prispeva k večji ekološki in družbeni odgovornosti,
pa tudi solidarnosti in kohezivnosti družbe ter tako omogoči obstoj družbe. Lahko je vzrok
in posledica prevrednotenja vrednot. Uvedba UTD bi lahko pozitivno vplivala na vseh pet
razvojnih prioritet, ki so zapisane v Strategiji razvoja Slovenije (2005): konkurenčnost
gospodarstva in hitrejša gospodarska rast; učinkovita uporaba znanja za gospodarski
razvoj in kakovostna delovna mesta; učinkovita in cenejša država; moderna socialna
država in večja zaposlenost; ukrepi za trajnostni razvoj – vendar le, če bo cilj moderne
socialne države nadomestil cilj postmoderne socialne države, katere temelj bo UTD
(Korošec, 2010, str. 42-43).
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6 ZAKLJUČEK
V svojem diplomskem delu sem opredelila pojme socialne varnosti, socialnega varstva,
kakovosti življenja in vpliva gospodarske krize, ki vpliva na vse opredeljene pojme.
Osredotočila sem se na pravice javnih sredstev, kot jih opredeljuje Zakon o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev. Na podlagi zakonskih določil sem naredila primerjavo dohodkov,
s katerimi razpolagajo različni tipi družin in z anketnim vprašalnikom pridobila mnenje
uporabnikov pravic.
Tekom mojega življenja, tako osebnega kot poklicnega, ugotavljam, da je kakovost
življenja največji smisel življenja. Od vseh teoretičnih opredelitev kakovosti življenja je
meni najljubša opredelitev sociologa Erika Allarda, ki je v teoriji osnovnih potreb opredelil,
da kvaliteto življenja merimo na treh ravneh, ki določajo potrebe po »imeti, biti in ljubiti«.
Sama menim, da bomo o kakovosti življenja govorili lahko šele takrat, ko bo zadovoljena
prva potreba, to je »imeti«, ko bomo imeli toliko materialnih dobrin, ki bodo onemogočale
težave z eksistenco, ko bomo v družbi dosegli življenjski standard, ki bo omogočal nakup
košarice življenjskih potrebščin.
Kriteriji, s katerimi merimo dejavnike kakovosti življenja v Sloveniji, to je zadovoljstvo z
življenjem, delovni čas, porabo časa in druge dejavnike, so za vsakega posameznika
različni. Medtem, ko nekomu pomeni zaposlitev in ustvarjalnost na delovnem mestu
vrednoto, drugemu lahko pomeni zaposlitev zgolj pridobitev sredstev. Pomeni, da slednji,
če iz dela ne bo dobil več sredstev, ne bo zaposlen in bo sredstva pridobil iz pravic iz
javnih sredstev in z »delom na črno« ter imel možnost sebi in družini omogočiti boljši
materialni položaj.
V svojem diplomskem delu sem raziskovala vpliv pravic iz javnih sredstev na zaposlenost v
času gospodarske krize. V ta namen sem predstavila pravice iz javnih sredstev in
uveljavljeno socialno reformo. S pomočjo metode primerjanja dohodkov in pomoči
različnih tipov družin sem ugotovila, da dohodki, ki jih prejemajo družine, v katerih starši
pridobivajo sredstva iz dela, predstavljajo le majhen odstotek več, kot je z zakonom
določen minimalni dohodek družin. Če bi pri izračunu upoštevali tudi druge bonitete
nezaposlenih oseb, ki jih država in druge institucije namenjajo družinam, predvidevam, da
bi ta odstotek bil še precej manjši, oziroma bi v uvodu postavljeno tezo, da družine z
zaposlenimi starši, ki prejemajo minimalno plačo, razpolagajo z manjšim dohodkom kot
družine nezaposlenih staršev, lahko potrdila.
Menim, da sistem uravnilovke zaposlenih in nezaposlenih ni spodbuden za gospodarski,
socialni, niti za vrednostni sistem. Socialna varnost v Sloveniji temelji na plačevanju
prispevkov, ki jih vsi zaposleni in samozaposleni plačujemo v sistem socialne varnosti.
Višina prispevkov, ki jih plačujeta tako delodajalec kot delojemalec, je določena z
Zakonom o plačevanju prispevkov za socialno varnost. Programi socialne zaščite v
Sloveniji se večinoma financirajo iz socialnih prispevkov. Če dohodki iz dela ne bodo
bistveno višji od socialnih prejemkov, posamezniki ne bodo motivirani za delo. Socialni
prejemki morajo biti sicer dovolj visoki, da se zmanjšuje socialna stiska posameznikov in
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hkrati nižji do dohodkov iz dela, da posameznika spodbujajo k iskanju višjih dohodkov iz
dela.
S pomočjo izvedenih anket na področju krajevne pristojnosti CSD Velenje sem prišla do
ugotovitve, da ljudje za materialno stisko v največji meri krivijo državo. Med ukrepe, s
katerimi bi država zvišala življenjski standard družin, povečanje socialnih prejemkov
postavljajo na zadnje mesto. Ukrepe za boljšo prihodnost vidijo v razbremenitvi
gospodarstva. Z vzpostavitvijo sistema, ki bi lahko za boljše plače omogočil več delovno
aktivnega prebivalstva. Menim, da država preveliko pozornost namenja ohranjanju
socialnega miru z denarnimi prejemki in subvencijami družinam. Menim, da bi morala
država, ki sledi višji kakovosti življenja celotne populacije, slediti ciljem, kako
gospodarstvu omogočati boljše pogoje, ki bi omogočali razvoj, jih razbremeniti stroškov,
sredstva razbremenjenih stroškov pa nameniti za večje plače zaposlenih. Tako bi
dolgotrajno nezaposlene osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, imele večjo
motivacijo po zaposlitvi, zmanjšal bi se odstotek pomoči države za denarno socialno
pomoč, država pa bi od davkov plač in prispevkov novo zaposlenih pridobila več sredstev,
ki bi jih ponovno lahko vložila v razbremenitev gospodarstva.
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PRILOGE
Priloga 1: Tabelarični prikaz višine razpoložljivega dohodka družin in višine
pomoči države po prejetem otroškem dodatku in denarne socialne
pomoči v
družinah nezaposlenih staršev

Tip družine

Vrsta prejemka
Družina brez
otrok

Pomoč
države

Nezaposlena oba starša
Upošte
Minimalni Lasten
Otroški van OD
dohodek dohodek dodatek pri DSP

DSP

Skupaj
dohodek

Pomoč
države

453,43

0

0

0

453,43

453,43

453,43

672,93

0

114

91,45

581,48

695,48

695,48

863,54

0

240,04

194,32

669,22

909,26

909,26

1054,15

0

377,22

308,64

745,51

1122,73

1122,73

1244,76

0

514,4

422,96

821,8

1336,2

1336,2

1435,37

0

651,58

537,28

898,09

1549,67

1549,67

566,07

0

148,6

114,31

451,76

600,36

600,36

814,44

0

312,05

240,04

574,4

886,45

886,45

1062,81

0

490,68

377,22

685,59

1176,27

1176,27

1311,18

0

668,71

514,4

796,78

1465,49

1465,49

1559,55

0

847,04

651,58

907,97

1755,01

1755,01

Družina z enim
otrokom
Družina z dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s štirimi
otroki
Družina s petimi
otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s štirimi
otroki
Enostarševska
družina s petimi
otroki

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 2: Tabelarični prikaz višine razpoložljivega dohodka družin in višine pomoči
države po prejetem otroškem dodatku in denarne socialne pomoči v družinah, v kateri
je zaposlen eden od staršev, ki prejema minimalno plačo

Tip družine

Vrsta
prejemka
Družina brez
otrok

Zaposlen eden od staršev - prejema minimalno plačo

Minimal
ni
Lasten
Otroški
dohodek dohodek dodatek

upoštevan
OD pri DSP DSP

Skupaj
Pomoč
dohodek države

615,16

604,36

0

0

0

604,36

0

834,66

604,36

97,73

74,87

155,43

857,52

236,58

1025,27

604,36

240,04

194,32

226,59

1070,99

466,63

1215,88

604,36

377,22

308,64

302,88

1284,46

680,1

1406,49

604,36

514,4

422,96

379,17

1497,93

893,57

1597,1

604,36

651,58

537,28

455,46

1711,4

1107,04

727,8

604,36

96,82

74,48

48,96

750,14

145,78

976,17

604,36

267,5

205,77

166,04

1037,90

433,54

1224,54

604,36

490,39

377,22

242,96

1337,71

733,35

1472,91

604,36

668,72

514,4

354,15

1627,23

1022,87

1721,28

604,36

847,05

651,58

465,34

1916,75

1312,39

Družina z enim
otrokom
Družina z
dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s
štirimi otroki
Družina s
petimi otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z
dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s
štirimi otroki
Enostarševska
družina s
petimi otroki

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 3: Tabelarični prikaz višine razpoložljivega dohodka družin in višine pomoči
države po prejetem otroškem dodatku in denarne socialne pomoči v družinah, v kateri
je zaposlen eden od staršev, ki prejema povprečno plačo
Tip družine
Vrsta
prejemka

Zaposlen eden od staršev- prejema povprečno plačo
Minimalni
dohodek

Lasten
dohodek

Otroški Upoštevan
dodatek OD pri DSP

Skupaj
dohodek

DSP

Pomoč
države
Pomoč
države

Družina brez
otrok
615,16

1022,32

0

0

0

1022,32

0

834,66

1022,32

74,48

51,62

0

1096,8

74,48

1025,27

1022,32

205,77

160,05

0

1228,09

205,77

1215,88

1022,32

324,05

255,47

0

1346,37

324,05

1406,49

1022,32

514,4

422,96

0

1536,72

514,4

1597,1

1022,32

651,58

537,28

37,5

1673,9

651,58

727,8

1022,32

62,45

48,04

0

1084,77

62,45

976,17

1022,32

205,05

157,73

0

1227,37

205,05

1224,54

1022,32

421,27

324,05

0

1443,59

421,27

1472,91

1022,32

575,03

442,33

0

1597,35

575,03

1721,28

1022,32

847,04

651,58

47,38

1916,74

894,42

Družina z
enim otrokom
Družina z
dvema
otrokoma
družina s
tremi otroki
družina s
štirimi otroki
Družina s
petimi otroki
Enostarševska
družina z
enim otrokom
Enostarševska
družina z
dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s
tremi otroki
Enostarševska
družina s
štirimi otroki
Enostarševska
družina s
petimi otroki

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 4: Tabelarični prikaz višine razpoložljivega dohodka družin in višine pomoči
države po prejetem otroškem dodatku in denarne socialne pomoči v družinah, v kateri
sta zaposlena oba starša in prejemata minimalno plačo
Tip družine
Vrsta
prejemka

Družina brez
otrok

Zaposlena oba starša- prejemata minimalno plačo
Minimalni Lasten
Otroški Upoštevan
Skupaj
dohodek dohodek dodatek OD pri DSP
DSP
dohodek

Pomoč
države

776,89

1208,72

0

0

0 1208,72

0

996,39

1208,72

48,04

25,18

0 1256,76

48,04

1187

1208,72

157,73

112,01

0 1366,45

157,73

Družina z
enim otrokom
Družina z
dvema
otrokoma
Družina s
tremi otroki
Družina s
štirimi otroki

1377,6

1208,72

324,05

255,47

0 1532,77

324,05

1568,22

1208,72

442,32

350,89

0 1651,04

442,32

Družina s
petimi otroki

1759,44

1208,72

560,61

446,31

104,41 1873,74

665,02

Vir: Lasten izračun (2016)
Priloga 5: Tabelarični prikaz višine razpoložljivega dohodka družin in višine pomoči
države po prejetem otroškem dodatku in denarne socialne
pomoči v družinah,
v kateri sta zaposlena oba starša in prejemata
povprečno plačo
Tip družine
Vrsta
prejemka

Družina brez
otrok
Družina z
enim
otrokom
Družina z
dvema
otrokoma
Družina s
tremi otroki
Družina s
štirimi otroki
družina s
petimi otroki

Zaposlena oba starša- prejemata povprečno plačo
Minimalni
dohodek

Lasten
dohodek

Otroški Upoštevan
dodatek OD pri DSP

DSP

Skupaj
dohodek

Pomoč
države

776,89

2044,64

0

0

0

2044,64

0

996,39

2044,64

0

0

0

2044,64

0

1187

2044,64

104,1

58,38

0

2148,74

104,1

1377,6

2044,64

168,13

132,62

0

2212,77

168,13

1568,22

2044,64

341,69

250,25

0

2386,33

341,69

1759,44

2044,64

433,67

319,45

0

2478,31

433,67

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 6: Tabelarični prikaz razpoložljivega dohodka v družinah, v kateri sta
zaposlena oba starša

Tip družine
Vrsta prejemka
Družina brez
otrok

Nezaposlena oba starša
Lasten
dohodek OD+DSP DŠ

0

Družina z enim
otrokom

Družina s štirimi
otroki
Družina s petimi
otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s štirimi
otroki
Enostarševska
družina s petimi
otroki

KU

NA

DZ

SKUPAJ

0

0

-

-

-25,2

0

428,23

0

695,48

0

-42,01

-

-

-29,8

0

623,72

0

886,4

95,0

-42,01

0

0

-33,7

0

905,71

0 1077,01

95,0

-42,01

0

-15,4

-39,8

0 1074,78

0 1267,62

190,0

-42,01

0

-15,4

-44,5

0 1355,71

0 1458,23

190,0

-42,01

0

-30,9

-46,6

0 1528,77

-42,01

-

-

-25,2

0

533,15

909,69

Družina z dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki

453,43

MU

VR

0

600,36

0

886,45

95

-42,01

0

0

-29,8

0

0 1176,27

95

-42,01

0

-15,4

-33,7

0 1180,14

0 1465,49

190

-42,01

0

-15,4

-39,8

0 1558,26

0 1755,01

190

-42,01

0

-30,9

-44,5

0 1827,67

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 7: Tabelarični prikaz razpoložljivega dohodka v družinah, v kateri je zaposlen
eden od staršev, ki prejema minimalno plačo

Tip družine
Vrsta prejemka
Družina brez
otrok

Eden od staršev prejema minimalno
plačo
Lasten
dohodek OD+DSP DŠ
VR
MU KU

604,36

Družina z enim
otrokom

DZ

SKUPAJ

-

- -25,2

55,24 523,92

-42,01

-

- -29,8

0 769,18

0

604,36

236,58

604,36

443,77

95,00

-42,01

0

-33,7

0 1067,44

604,36

634,38

95,00

-42,01

0

-15,4 -39,8

0 1236,55

604,36

824,99

190,00

-42,01

0

-15,4 -44,5

0 1517,48

604,36

1015,6

190,00

-42,01

0

-30,9 -46,6

0 1690,47

604,36

145,78

-126,04

-

- -25,2

604,36

433,54

80,00

-84,03

0

-29,8

0 1004,12

604,36

733,35

80,00

-84,03

0

-30,9 -33,7

0 1269,13

604,36 1022,87

160,00

-84,03

0

-30,9 -39,8

0 1632,55

604,36 1312,39

160,00

-42,01

0

-30,9 -44,5

0 1959,41

Družina z dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s štirimi
otroki
Družina s petimi
otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s štirimi
otroki
Enostarševska
družina s petimi
otroki

NA

Vir: Lasten izračun (2016)
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0 598,90

Priloga 8: Tabelarični prikaz razpoložljivega dohodka v družinah, v kateri je zaposlen
eden od staršev, ki prejema povprečno plačo

Tip družine

En starš prejema povprečno plačo
Lasten
VR
NA
Vrsta prejemka dohodek OD+DSP DŠ
MU KU
družina brez
otrok
1022,32

0

1022,32

74,48

1022,32

205,77

1022,32

DZ

SKUPAJ

-

-

-126

-55,24

841,08

0 -126,04

-

-

-78,83

-55,24

836,69

95,0

-84,03

0

-33,68

-55,24 1150,14

324,05

95,0

-42,01

0

-15,4

-39,78

-55,24 1288,90

1022,32

514,4

190,0

-42,01

0

-15,4

-44,46

-55,24 1569,57

1022,32

651,58

190,0

-42,01

0

-30,9

-46,58

-55,24 1689,20

1022,32

62,45

-180,66

-

-

-126

1022,32

205,05

95 -126,04

0

1022,32

421,27

95

-84,03

0

1022,32

575,03

190

-42,01

1022,32

894,42

190

-42,01

družina z enim
otrokom
Družina z
dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s
štirimi otroki
Družina s
petimi otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z
dvema
otrokoma
Enostarševska
družina s tremi
otroki
Enostarševska
družina s štirimi
otroki
Enostarševska
družina s petimi
otroki

Vir: Lasten izračun (2016)
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-27,62

750,49

-29,75

-27,62 1138,96

-30,9

-33,68

-27,62 1362,39

0

-30,9

-39,78

-27,62 1647,07

0

-30,9

-44,46

0 1989,40

Priloga 9: Tabelarični prikaz razpoložljivega dohodka v družinah, v kateri sta zaposlena
oba starša, ki prejemata minimalno plačo

Tip družine

Oba starša prejemata minimalno plačo

Vrsta prejemka
Družina brez
otrok
Družina z enim
otrokom
Družina z dvema
otrokoma
Družina s tremi
otroki
Družina s štirimi
otroki
družina s petimi
otroki

Lasten
dohodek

OD+DSP DŠ

MU

VR

1208,72

0

1208,72

48,04

0

1208,72

157,73

95,0

1208,72

324,05

95,0

1208,72

442,32

190,0

1208,72

573,58

190,0

KU

NA

DZ

SKUPAJ

-126 -55,24 1027,48
-147,05

-

-84,03
-84,03
-42,01
-42,01

0

-149 -55,24

905,74

0

-61 -55,24 1261,21

0

-15,4 -39,8 -55,24 1433,29

0

-15,4 -44,5 -55,24 1683,90

0

-30,9 -46,6

0 1852,84

Vir: Lasten izračun (2016)
Priloga 10: Tabelarični prikaz razpoložljivega dohodka v družinah, v kateri sta
zaposlena oba starša, ki prejemata povprečno plačo

Tip družine

Vrsta
prejemka
Družina brez
otrok

Oba starša prejemata povprečno plačo

Lasten
dohodek OD+DSP DŠ

MU

VR

KU

2044,64

0

2044,64

0

0

-222,67

-

Družina z
dvema
otrokoma

2044,64

104,1

95,0

188,66

-30

Družina s
tremi otroki

2044,64

168,13

95,0

147,05

-15

Družina s
štirimi otroki
Družina s
petimi otroki

2044,64

341,69 190,0

-126,04

2044,64

433,67 190,0

-84,03

Družina z
enim otrokom

NA

-

-126

0

-55,24

SKUPAJ
1863,4

-148,7

-55,24 1618,00

-168,4

-55,24 1808,97

-51,45

-198,9

-55,24 1839,88

0

-51,45

-222,3

-55,24 2121,28

0

-61,7

-219,5

-55,24

Vir: lasten izračun (2016)
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DZ

2247,81

Priloga 11: Tabelarični prikaz skupne višine pomoči države oziroma lokalne skupnosti
družinam, v kateri sta nezaposlena oba starša

Tip družine

Oba starša nezaposlena

Vrsta prejemka OD+DSP DŠ
Družina brez
otrok

453,43

MU

VR

KU

NA

0

-

-

695,48

0

378,12

-

- 118,98

55,24 1247,82

909,26

95,0

378,12 50,82

134,7

55,24 1623,14

Družina s tremi
otroki

1122,73

95,0

378,12 67,62 36,05 159,12

55,24 1913,88

družina s štirimi
otroki

1336,2

190,0

378,12 118,4 36,05 177,86

55,24 2291,91

1549,67

190,0

378,12 135,2

55,24 2567,61

Družina z
dvema
otrokoma

Družina s
petimi otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom
Enostarševska
družina z
dvema
otrokoma

600,36

378,12

-

72 187,34

-

55,24

SKUPAJ

0

Družina z enim
otrokom

100,8

DZ

609,47

100,8

27,62 1106,90

0 118,98

27,62 1556,99

886,45

95

378,12 50,82

1176,27

95

378,12 67,62 51,45

134,7

27,62 1930,78

Enostarševska
družina s štirimi 1465,49
otroki

190

378,12 118,4 51,45

158,6

27,62 2389,72

Enostarševska
družina s petimi 1755,01
otroki

190

378,12 135,2 102,9 177,86

27,62 2766,75

Enostarševska
družina s tremi
otroki

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 12: Tabelarični prikaz skupne višine pomoči države oziroma lokalne skupnosti
družinam, v kateri je zaposlen eden od staršev, ki prejema minimalno plačo

Tip družine
Vrsta prejemka
Družina brez
otrok

Eden od staršev prejema minimalno plačo
OD+DSP DŠ

VR

MU

0

KU

NA

-

-

378,12

-

- 118,98

DZ

SKUPAJ

100,8 -55,24

45,56

Družina z enim
otrokom

253,16

Družina z dvema
otrokoma

466,63

95,00

378,12

50,82

134,7

0 1125,27

Družina s tremi
otroki

680,1

95,00

378,12

67,62 36,05 159,12

0 1416,01

Družina s štirimi
otroki

893,57

190,00

378,12

118,4 36,05 177,86

0 1794,04

Družina s petimi
otroki

1107,04

190,00

378,12

135,2 72,08 186,34

0 2068,82

Enostarševska
družina z enim
otrokom

145,78

Enostarševska
družina z dvema
otrokoma

433,54

Enostarševska
družina s tremi
otroki

294,09

-

-

80,00

336,10

50,82

733,35

80,00

336,10

67,62 36,05

Enostarševska
družina s štirimi
otroki

1022,87

160,00

Enostarševska
družina s petimi
otroki

1312,39

160,00

100,8

0

0

750,26

540,67

118,98

0 1019,44

134,7

0 1387,82

336,10

118,4 36,05 159,12

0 1832,58

378,12

135,2

0 2235,61

72 177,86

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 13: Tabelarični prikaz skupne višine pomoči države oziroma lokalne skupnosti
družinam, v kateri je zaposlen eden od staršev, ki prejema povprečno plačo

Tip družine
Vrsta prejemka
Družina brez
otrok
Družina z enim
otrokom

Eden od staršev prejema povprečno plačo
OD+DS
P
DŠ

VR

MU

0

KU

NA

DZ

SKUPAJ

-

-

0

0

0

-

69,9

0

438,47

134,7

0

822,39

74,48

0

294,09

-

Družina z dvema
otrokoma

205,77

95,0

336,10

50,82

Družina s tremi
otroki

324,05

95,0

378,12

67,62

36,05

159,12

0 1059,96

514,4

190,0

378,12

118,44

36,05

177,86

0 1414,87

651,58

190,0

378,12

135,24

72

186,34

0 1613,28

221,47

-

-

0

0

283,92

118,98

0

763,94

Družina s
štirimi otroki
Družina s petimi
otroki
Enostarševska
družina z enim
otrokom

62,45

Enostarševska
družina z dvema
otrokoma

205,05

95

294,09

50,82

Enostarševska
družina s tremi
otroki

421,27

95

336,10

67,62

20,55

134,7

0 1075,24

Enostarševska
družina s štirimi
otroki

575,03

190

378,12

118,44

20,55

159,12

0 1441,26

Enostarševska
družina s petimi
otroki

894,42

190

378,12

135,24

72

177,86

0 1847,64

Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 14: Tabelarični prikaz skupne višine pomoči države oziroma lokalne
skupnosti družinam, v kateri sta zaposlena oba starša, ki prejemata minimalno plačo

Tip družine

Oba starša prejemata minimalno plačo

OD+DSP DŠ
VR
Vrsta prejemka
Družina brez
0
otrok
74,48
Družina z enim
0 273,08
otrokom
205,77
336,1
Družina z dvema
95,0
otrokoma
324,05
336,1
Družina s tremi
95,0
otroki
514,4 190,0 378,12
Družina s štirimi
otroki
651,58 190,0 378,12
Družina s petimi
otroki

MU

KU

NA

-

SKUPAJ

0

0

0

0

0

347,56

107,41

0

795,10

0

50,82

DZ

67,62

36,05

159,12

0 1017,94

118,4

36,05

177,86

0 1414,87

135,2

72

186,34

0 1613,28

Vir: Lasten izračun (2016)

Priloga 15: Tabelarični prikaz skupne višine pomoči države oziroma lokalne skupnosti
družinam, v kateri sta zaposlena oba starša, ki prejemata povprečno plačo

Tip družine

Oba starša prejemata povprečno plačo

OD+DSP DŠ
VR
KU
NA
DZ SKUPAJ
Vrsta prejemka
MU
Družina brez
0
0
0
0
otrok
0
Družina z enim
0 197,46
0
0
0 197,46
otrokom
104,1
Družina z dvema
95,0 339,47 20,33
0
0 558,90
otrokoma
168,13
Družina s tremi
95,0 273,08 52,37
0
0
0 588,58
otroki
341,69 190,0 294,09
Družina s štirimi
0
0
0
0 825,78
otroki
433,67 190,0
336,1
Družina s petimi
0
41,2
13,43
0 1014,40
otroki
Vir: Lasten izračun (2016)
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Priloga 16 : Spol anketirancev

Priloga 17: Starost anketirancev

7%

15%

14%
35%

27%
65%

37%

moški

ženska

od 18do26

od26 do30

od 40 do 50

nad 50

Vir: Lasten izračun (2016)

Vir : Lasten izračun (2016)

Priloga 18 : Stopnja izobrazbe
2%

od 30 do 40

Priloga 19 : Status
9%

8%

4% 3%

27%

22%
62%
9%

54%
zaposlena ali upokojena oba starša
zaposen ali upokojen eden od staršev

nedokončana OŠ

oš

nezaposlena oba starša

poklicna ali srednja

višja

enostarševska družina -zaposlen ali upokojenž

visoka ali univerzitetna

magisterija ali doktorat

enostarševska družina - nezaposlen

Vir: Lasten izračun (2016)

Vir : Lasten izračun (2016)
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Priloga 20: Anketni vprašalnik
Pozdravljeni!
Sem Darinka Špacapan, končujem študij na Fakulteti za upravo. V svoji diplomski nalogi
želim raziskati vpliv pravic iz javnih sredstev na zaposlenost v času gospodarske krize v
Sloveniji. Da bi v zvezi s tem problemom pridobila natančne in objektivne podatke, vas
prosim za vaše mnenje in izkušnje, torej za sodelovanje pri moji raziskavi.
Anketa je anonimna. Individualni odgovori ne bodo prikazani ločeno. Upoštevan bo
povzetek rezultatov anketnih odgovorov in uporabljen zgolj v moji diplomski nalogi.
Pravice iz javnih sredstev so: denarno socialna pomoč, otroški dodatek, državna
štipendija, varstveni dodatek in subvencije: šolska prehrana, najemnina, subvencija vrtca,
obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje
1. Spol (obkrožite)
 Moški
 Ženska
2. Starost (obkrožite)
 Od 18 do 26
 Od 26 do 30
 Od 30 do 40
 Od 40 do 50
 Več kot 50
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stopnja izobrazbe(obkrožite)
Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Poklicna šola ali srednja
Višja šola
Visoka ali univerzitetna izobrazba
Magisterij ali doktorat

4. Status (obkrožite)
Popolna družina




Zaposlena ali upokojena oba starša
Zaposlen ali upokojen eden od staršev
Nezaposlena oba starša

Enostarševska družina
 Enostarševska družina – zaposlen ali upokojen
 Enostarševska družina – nezaposlen
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Družina je enostarševska družina samo v primeru, da otroci niso upravičeni do
preživnine (otrok nima pravice do pokojnine, očetovstvo ni urejeno, preživnine ni mogoče
sodno izterjati).
5. Število družinskih članov (obkrožite):
Popolna družina







Družina
Družina
Družina
Družina
Družina
Družina

brez otrok
z enim otrokom
z dvema otrokoma
s tremi otroci
s štirimi otroci
s petimi otroci

Enostarševska družina






Družina
Družina
Družina
Družina
Družina

z
z
s
s
s

enim otrokom
dvema otrokoma
tremi otroci
štirimi otroci
petimi otroci

6. Skupni neto mesečni dohodek, vključno z pomočmi, znaša (obkrožite):









do 500 eur
od 500 do 1.000 eur
od 1.000 do 1.500 eur
od 1.500 do 2.000 eur
od 2.000 do 2.500 eur
od 2.500 do 3000 eur
od 2.500 do 3.000 eur
nad 3.000 eur

7. Glavni vir dohodka vaše družine predstavljajo: (ovrednotite od 1 do 3, pri
čemer 3 pomeni največ)
______ Dohodki iz zaposlitve
______ Dohodki iz premoženja
______

Pravice iz javnih sredstev

8. Da se ljudje znajdejo v materialni stiski, je najbolj odgovoren:
(ovrednotite od 1 do 3, pri čemer 3 pomeni najbolj odgovoren)
_______

posameznik sam

________ delodajalci
_________ država
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9. S katerimi ukrepi bi država zvišala življenjski standard družin?
(ovrednotite od 1 do 3, pri čemer 3 pomeni najbolj učinkovit ukrep)
________ z razbremenitvijo gospodarstva , ki bi zaradi nižjih stroškov lahko
povišalo plače zaposlenih,
________ z razbremenitvijo gospodarstva , ki bi zaradi nižjih stroškov zagotovilo
več delovnih mest,
________ s povečanjem socialnih prejemkov,
10. Višina pravic iz javnih sredstev v Sloveniji so v primerjavi z plačami
zaposlenih: ( označite en odgovor)




Previsoki
Ustrezni
Prenizki

11. Menite, da so vsi, ki prejemajo pravice iz javnih sredstev upravičeni do
njih?



Da
Ne

12. Menite, da visoki prejemki iz javnih sredstev povzročijo, da prejemniki ne
iščejo sami izhoda iz materialnih težav?



DA
NE

13. Menite, da so družine zaposlenih staršev z minimalno plačo, po plačilu
stroškov, v boljšem materialnem položaju kot družine nezaposlenih
staršev?



DA
NE

14. Vaši morebitni predlogi, pripombe, izkušnje……
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!
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