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POVZETEK

Diplomsko delo obravnava postopek uveljavljanja pravic do otroškega dodatka, določenih
z Zakonom o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, ter postopek uveljavljanja
pravic do drţavne štipendije, ki je določen z Zakonom o štipendiranju. Pri tem se naloga
osredotoča na prikaz obeh postopkov s strani iste druţine, ko štipendijo uveljavlja
študent, otroški dodatek za študenta pa njegovi starši. Prvostopenjski organ, ki odloča na
teh dveh področjih, je krajevno pristojen center za socialno delo, zato je uvodoma
predstavljen prav center za socialno delo kot nosilec javnih pooblastil, nato se diplomsko
delo razdeli na dva dela. Prvi del obravnava otroške dodatke, drugi področje drţavnih
štipendij. Vsako področje se začne z neko splošno opredelitvijo posamezne pravice, ki to
področje obravnava, ter spremembami, kot jih prinaša novi Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev v letu 2012 na tem področju z uveljavitvijo nove zakonodaje. Nadaljuje se
z opisom začetka postopka, dokaznim in ugotovitvenim postopkom, opisom odločbe ter
njenih sestavin in se zaključi z opisom pravnih sredstev. V zadnjem delu diplomskega dela
je podana primerjava podobnosti oziroma razlik v postopku pridobitve otroškega dodatka
in drţavne štipendije. Prikazane so tudi konkretne številke obravnavanih vlog na področju
otroških dodatkov in področju drţavnih štipendij, število pozitivno in število negativno
odločenih vlog v letih 2009, 2010 in 2011 na Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik.
KLJUČNE BESEDE: upravni postopek, otroški dodatek, drţavna štipendija, center za
socialno delo, študent, pravice iz javnih sredstev.
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SUMMARY
ACQUISITION OF THE STATE SCHOLARSHIP FOR THE STUDENT AND CHILD
BENEFIT FOR HIM TO HIS PARENTS

The diploma thesis deals with the process of establishing the rights of the child benefit
provided by the Parental Protection and Family Benefits Act, and the procedure for
exercising rights to the state scholarship which is determined by the Scholarship Act. In
this part, the diploma thesis focuses on both procedures by the same family, when the
student enforces the state scholarship and one of the parents enforces child benefit for
the same student. The first degree authority, acting in these two areas is a local
competence center for social work, as a holder of public authority. Then the thesis is
divided into two parts. The first part addresses the issue of child benefits and the second
part the issue of state scholarships. Each section begins with a general definition of
individual rights, which deals with each area, and continues with description of changes,
as introduced by the Exercise of Rights to Public Founds Act in 2012, by introducing new
legislation. It continues with a description of the entry process, the evidence and
declaratory procedure, a description of the provision and its components, and then
concludes with a description of the remedies. The thesis is concluded by comparing of the
similarities and differences in the process of obtaining child support and state
scholarships. The thesis also shows specific numbers of applications dealt with in the field
of child support and state scholarships as well as the number of positively and negatively
discussed provisions in years 2009, 2010 and 2011 at the Centre for Social Work Ljubljana
Vič Rudnik.
KEY WORDS: administrative proceedings, child support, state scholarship, center for
social work, student benefits from public funds
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1 UVOD
V zadnjem času se čedalje bolj poudarja socialnovarstvena vloga drţave. Naloga drţave je
namreč poskrbeti za kakovost ţivljenja, varnost in blaginjo svojih prebivalcev, še zlasti če
se ti znajdejo v neugodnih ţivljenjskih razmerah. Tako se drţava zaveţe, da bo skrbela za
svobodo dela, razna socialna zavarovanja ter razvoj zdravstva, šolstva in kulture. Socialna
varnost je temeljna človekova pravica, s katero se zagotavlja varnost in kontinuiteta
dohodka delavcem in drugim aktivnim osebam ter njihovim druţinskim članom v času, ko
ne morejo delati ali imajo povečane stroške zaradi stiske, teţav, materialne ogroţenosti,
ko si ljudje sami s svojim delom ne morejo zagotoviti preţivetja. Socialna varnost v
Sloveniji temelji na plačevanju prispevkov, ki jih vsi zaposleni in samozaposleni plačujejo v
sistem socialne varnosti.
Poleg pravic iz sistemov socialne varnosti v sistem socialne zaščite spadajo še socialne
pomoči, ki ne pomenijo le denarne socialne pomoči, temveč gre za vse dajatve v denarju
ali naravi, namenjene tistim posameznikom in druţinam, za katere se ugotovi, da
potrebujejo pomoč zaradi denarne ali osebne stiske. Drţava skrbi za preprečevanje
socialno varstvene ogroţenosti zlasti tako, da s sistemskimi ukrepi na področju davčne
politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, druţinske
politike, zdravstva, vzgoje in izobraţevanja in na drugih območjih vpliva tako na socialni
poloţaj prebivalstva kakor na razvoj demografsko ogroţenih območij. Za različna področja
socialne zaščite so v Sloveniji zadolţena različna ministrstva. Najobseţnejši del področij
spada v resorno pristojnost Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. Socialni
transferji, ki se zagotavljajo iz drţavnega proračuna, so med drugim tudi otroški dodatki in
drţavne štipendije. Prav to področje bom obravnavala v svoji diplomski nalogi.
Za izbran naslov diplomskega dela sem se odločila zaradi tega, ker na Centru za socialno
delo, kjer sem zaposlena, ţe tretje leto delam na področju otroških dodatkov in drţavnih
štipendij. Pri svojem delu se redno srečujem s strankami v upravnem postopku. Tema se
mi je zdela zanimiva in dovolj aktualna, zato sem se odločila, da to področje poglobljeno
preučim ter podrobneje prikaţem tako postopek uveljavljanja pravice do otroškega
dodatka kot postopek pridobitve drţavne štipendije. V delu ţelim prikazati, na kaj mora
biti stranka pozorna pri sami uveljavitvi pravice. Med prebivalci je namreč čedalje več
materialne ogroţenosti in pomanjkanja denarja. Osebne stiske pestijo vsakega
posameznika, zato jih vedno več išče pravice, ki jim pripadajo in jim predstavljajo pomoč
v vsakdanjem ţivljenju.
V diplomskem delu bom poskušala izhajati iz ţivljenjskih situacij samih in jih prikazati na
konkretnih primerih posameznikov ter tako temo še bolj pribliţati.
Namen moje diplomske naloge je pobliţje spoznati in podrobneje raziskati področji
drţavnih štipendij in otroških dodatkov. Poskušala bom podrobneje predstaviti pogoje,
sam postopek pridobitve posameznih pravic, višino otroških dodatkov in drţavnih
1

štipendij, ter opisati različne ţivljenjske situacije ter na podlagi tega določiti višino zneska,
ki jim pripada, in ugotoviti, katere spremembe se pri izračunu tudi dejansko upoštevajo.
Diplomsko delo se začne z opisom pregleda poloţaja študenta kot štipendista in dejavnika
za otroški dodatek, kjer bom predstavila predvsem hipotetičen primer druţine, na podlagi
katere bo temeljilo celotno diplomsko delo. Nadaljevala bom z opisom ključne zakonodaje
na področju otroških dodatkov in drţavne štipendije do leta 2011 in po njem. Na podlagi
le-te bo temeljilo moje diplomsko delo. Hkrati se bom dotaknila subsidiarnosti uporabe
ZUP. Predstavila bom tudi center za socialno delo kot prvostopenjski organ ter na kratko
orisala javna pooblastila, saj center za socialno delo pojmujemo tudi kot nosilca javnih
pooblastil. Skoncentrirala se bom na dve pravici, kot je razvidno ţe iz samega naslova
mojega diplomskega dela, in sicer na pravico do otroškega dodatka in pravico do drţavne
štipendije. Pri vsakem področju bom poskušala prikazati oziroma predstaviti, kdo so
upravičenci do določene pravice, kako celoten upravni postopek tako na področju
pridobitve drţavne štipendije kot tudi otroškega dodatka poteka, od začetka postopka. V
obeh primerih se najbolj pogosto začne na zahtevo stranke, skozi ugotovitveni in dokazni
postopek ter zaključi z odločbo kot konkretnim pravnim aktom, zoper katero imajo stranke
v primeru, da se z ugotovljenim dejanskim stanjem ne strinja, pravico do pritoţbe. Organ,
ki rešuje pritoţbo v obeh primerih na drugi stopnji, je Ministrstvo za delo, druţino in
socialne zadeve. Ker delam na Centru za socialno delo Ljubljana Vič–Rudnik bom skušala
poleg same predstavitve tega konkretnega centra v diplomsko nalogo vnesti tudi nekaj
konkretnih številk, zato bom v obliki tabel in grafov prikazala število obravnavanih vlog na
področju otroških dodatkov ter drţavnih štipendij v letih 2009, 2010 in 2011 ter rezultate
primerjala med seboj. Poskušala bom prikazati tudi novosti in spremembe, s katerimi se
»spopadamo« od začetka leta 2012, z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, ter kakšne konkretne spremembe je nova zakonodaja prinesla na področju
otroških dodatkov in drţavnih štipendij, saj so to trenutno najpogostejša vprašanja, s
katerimi se soočajo centri za socialno delo.
Z diplomskim delom bom skušala potrditi hipotezo, da sta tako zakonodaja kot delo centra
za socialno delo usmerjena v ţivljenjsko situacijo posameznika.
Pri pripravi diplomske naloge sem uporabila metodo analize in primerjalno metodo.
Razčlenila sem namreč tako sam postopek pridobivanja drţavne štipendije študenta kot
otroškega dodatka zanj njegovim staršem in na koncu postopka tudi primerjala med
seboj. Pri izdelavi mi je bil v pomoč študij knjiţnih in elektronskih virov, predvsem zakonov
in pravilnikov, nekoliko tudi študij praktičnih primerov.
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2 PREGLED POLOŢAJA ŠTUDENTA KOT ŠTIPENDISTA IN
DEJAVNIKA ZA OTROŠKI DODATEK

2.1 OPIS ŢIVLJENSKEGA POLOŢAJA
Diplomska naloga z naslovom »Pridobivanje drţavne štipendije študenta ter otroškega
dodatka zanj njegovim staršem« izhaja iz predpostavke, da za prikaz pridobitve obeh
pravic izhajamo iz primera iste hipotetične druţine, pri kateri otrok zase uveljavlja drţavno
štipendijo, starši zanj in njegove brate oziroma sestre otroške dodatke. Pri tem ţelim
prikazati, kaj se zgodi tej isti druţini v smislu spremenjenega ţivljenjskega poloţaja
oziroma katere so ţivljenjske okoliščine, ki dejansko vplivajo na samo pravico do
otroškega dodatka oziroma drţavne štipendije.
Celotna diplomska naloga bo temeljila na podlagi hipotetičnega primera petčlanske
druţine, ki je sestavljena iz očeta Janeza Goloba in mame Marije Golob. Oba sta
zaposlena in starša treh otrok, polnoletnega sina Mateja Goloba, ki se še vedno šola, dveh
mladoletnih otrok, Mateje Golob in Blaţa Goloba. Oče Janez ţeli za svoje tri otroke
uveljaviti pravico do otroškega dodatka, starejši sin Matej ţeli uveljaviti pravico do
drţavne štipendije.

2.2 ANALIZA KLJUČNE ZAKONODAJE DO 2011 IN PO 2011
2.2.1 ZSDP IN ZŠtip
Področje otroških dodatkov je do 31. 12. 2011 urejal Zakon o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01, 76/03, 110/03–UPB1, 47/06, 110/06–
UPB2, 114/06–ZUTPG in 10/08; v nadaljevanju ZSDP), ki ureja zavarovanje za starševsko
varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo, druţinske prejemke, pogoje in postopek za
uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja tega zakona. ZSDP je
bil objavljen 04. 12. 2001, veljati je začel petnajsti dan po objavi, uporabljati se je začel
od 01. 01. 2002 naprej. Pravice po tem zakonu so pravice iz naslov zavarovanja za
starševsko varstvo in pravice do druţinskih prejemkov, uveljavlja jih eden od staršev, če
zakon ne določa drugače; pravice iz tega zakona so vezane na otroka, katere prenehajo s
smrtjo le-tega.
ZSDP je sestavljen iz treh delov, pri katerem se prvi nanaša na zavarovanje za starševsko
varstvo, drugi na druţinske prejemke, zadnji del pa se nanaša na izplačevanje nadomestil
in druţinskih prejemkov, usklajevanje prejemkov, povrnitev škode, nadzor, evidence in
varstvo osebnih podatkov, kazenske, prehodne in končne določbe.
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Področje drţavnih štipendij je od 31. 12. 2011 urejal Zakon o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 59/07 in 40/09; v nadaljevanju ZŠtip), ki ureja štipendije, upravičence do štipendij,
pogoje za pridobitev pravice, višino štipendije, postopke v zvezi s to pravico, vire
financiranja, vodenje evidenc ter nadzor nad izvajanjem tega zakona. Drţavni zbor ga je
sprejel 21. junija 2007, na področju drţavnih štipendij se je začel uporabljati s 1.
septembrom 2008. ZŠtip je republiške štipendije preimenoval v drţavne, a so kljub temu
še vedno ostale socialna kategorija štipendij. Odločanje o drţavnih štipendijah je prenesel
iz zavoda za zaposlovanje na centre za socialno delo.
O pravicah po ZSDP in ZŠtip odloča na prvi stojni krajevno pristojen center za socialno
delo, na drugi stopnji o pritoţbah zoper odločbe CSD Ministrstvo za delo, druţino in
socialne zadeve, o sporih zoper ministrstvo pristojno delovno in socialno sodišče.
2.2.2 ZUPJS
Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljevanju ZUPJS), ki se je začel
uporabljati 01. 01. 2012, Drţavni zbor Republike Slovenije pa ga je sprejel ţe 15. julija
2010. Zakon se nanaša na vrste denarnih prejemkov (otroški dodatek, denarna socialna
pomoč, varstveni dodatek, drţavna štipendija), subvencij (subvencija vrtca, subvencija
malice za učence in dijake, subvencija kosila za učence, subvencija prevozov za dijake in
študente in subvencija najemnine) in plačil (oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
prispevek k plačilu druţinskega pomočnika, pravica do kritja razlike do polne vrednosti
zdravstvenih storitev ter pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno
zavarovanje), meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
in so odvisne od materialnega poloţaja, enoten način ugotavljanja materialnega poloţaja,
višino določenih pravic iz javnih sredstev in postopek njihovega uveljavljanja. Skladno z 2im členom ZUPJS se pravice iz javnih sredstev uveljavljajo po načelu enotnosti, pravične
razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, ciljne usmerjenosti prejemkov in po načelu
spoštovanja človekovega dostojanstva, kar naj bi s seboj prineslo večjo pravičnost in
preprečevanje zlorab.
Glavne novosti nove zakonodaje so, da se vse pravice iz javnih sredstev uveljavljajo pri
centru za socialno delo in ne več na primer v šoli, pri prevozniku oziroma pri občini, saj je
nova zakonodaja prinesla enotno vstopno točko, na podlagi katere lahko vlagatelj vse
pravice iz javnih sredstev uveljavljanja na enem mestu (CSD), določen je tudi vrstni red
uveljavljanja pravic, kar pomeni, da je vlagatelj dolţan denarne prejemke uveljavljati po
določenem vrstnem redu (1. otroški dodatek, 2. denarna socialna pomoč, 3. varstveni
dodatek, 4. drţavna štipendija), saj v primeru, da vlagatelj ne upošteva določenega
vrtnega reda, se »izpuščen« denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil
dodeljen (fiktivni izračun določenega denarnega prejemka), medtem ko se vrstni red ne
upošteva pri subvencijah in oprostitvah plačil. Novost je zagotovo tudi ta, da se nekateri
prejemki zvišujejo (npr. moţnost višjega otroškega dodatka za mladoletne otroke, ki so
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dijaki), vendar se sedaj pri odločanju o pravicah poleg dohodka bistveno bolj kot doslej
upošteva tudi premoţenje (nepremičnine, vozila, denarna sredstva). ZUPJS uvaja enotna
merila in pogoje za uveljavljanje posameznih pravic, pri čemer se zakon zgleduje po
merilih in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do denarne socialne pomoči.
Upoštevanje premoţenja naj bi namreč omogočalo pravičnejše razdeljevanje socialnih
transferjev in zagotavljajo pomoč socialno najbolj ogroţenim.
2.2.3 PODREJENA RABA ZUP
Pravice do druţinskih prejemkov in drţavne štipendije se uveljavljajo v skladu Z zakonom
o splošnem upravnem postopku, če ZSDP ali ZŠtip ne določata drugače. Na področju
pravic do druţinskih prejemkov in drţavnih štipendij je namreč predpisan poseben upravni
postopek, v katerem se primarno postopa po določbah ZSDP oziroma ZŠtip (posebnega
zakona), po določbah ZUP pa v vseh ostalih vprašanjih, ki niso urejena v posebnem
zakonu (npr. ki niso urejena po ZSDP). Posebni upravni postopki naj bi namreč drugače
urejali le posamezna vprašanja upravnega postopka in ne celotnih procesnih institutov.
Splošna pravila upravnega postopka na vseh upravnih področjih v vseh upravnih stvareh
namreč ureja ZUP. Nekatera upravna področja so tako specifična, da splošna pravila ZUP
ne ustrezajo ali ne zadostujejo, zato se v takem primeru postopa po posebnem zakonu
(ZSDP oziroma ZŠtip), ki uredi posamezno postopkovno vprašanje ali več posebnih pravil
upravnega postopka drugače ali na novo glede na ZUP. V takih primerih se ZUP uporablja
podrejeno (subsidiarno) oziroma dopolnilno, kar pomeni, da se ZUP v upravnih zadevah
uporablja v celoti, razen če področni zakon posamezno postopkovno vprašanje zaradi
posebnosti tega pravnega področja opredeli drugače (Jerovšek, Kovač, 2008, str. 22).
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3 CENTER ZA SOCIALNO DELO KOT NOSILEC JAVNIH
POBLASTIL

3.1 SPLOŠNO O JAVNIH POOBLASTILIH
Javno pooblastilo je pooblastilo subjektu, ki organizacijsko ni vključen v drţavno upravo ali
upravo lokalne skupnosti, za opravljanje nalog drţavne uprave ali uprave lokalne
skupnosti. Pri javnih pooblastilih tako govorimo o prenosu nalog drţavne uprave na
organizacije in posameznike izven organizacijske strukture drţavne uprave. Pri podelitvi
le-tega gre za obliko upravne dekoncentracije (in ne teritorialne), saj se pristojnosti
izvrševanja selijo izven drţavne uprave, nikakor pa ne pomeni politične decentralizacije
oziroma prenosa oblasti.
Pod terminom glavne značilnosti javnega pooblastila, pojmujemo:


podelitev z zakonom oziroma na podlagi zakona,



podelitev nedrţavni organizaciji (ali posamezniku),



prenos nalog drţavne uprave v različnih oblikah (npr. izdaja splošnih aktov,
odločanje v posamičnih zadevah ali druga pooblastila).

Izvajajo pa jih javne agencije, javni skladi, zbornice z obveznim članstvom in nekateri
javni zavodi.
Javno pooblastilo se lahko v skladu s 121-im členom Ustave RS prenese le z zakonom ali
na podlagi le-tega, kar pomeni, da uprava ne prenaša nalog sama, temveč njene naloge
delegira drţavni zbor (Kovač, 2006, str. 19). Takšen primer je npr. razviden v ZSDP, ki v
89. členu določa, da o pravicah do druţinskih prejemkov (sem spada tudi pravica do
otroškega dodatka) na prvi stopnji odloča center, ki ga določi minister, o samih pritoţbah
zoper odločbe centra pa odloča pristojno ministrstvo.
Nosilec javnega pooblastila odloča kot organ javne oblasti, torej prisilno in v načelu
neodvisno od volje teh oseb. Pri odločanju v posamičnih stvareh morajo postopati po
Zakonu o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04,
22/05-UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10; v nadaljevanju
ZUP), po načelu subsidiarnosti pa je potrebno prednostno v zvezi s posameznimi vprašanji
postopka uporabljati postopkovne določbe področnih zakonov.
Namen podelitve javnega pooblastila je zagotavljanje večje racionalnosti in učinkovitosti
izvajanja upravnih nalog, pogosto tudi zagotavljanje nekoliko višje stopnje samostojnosti,
kot jo imajo organi drţavne uprave. Najpogostejši razlog podelitve javnih pooblastil je
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večja uspešnost, učinkovitost in gospodarnost oziroma ekonomičnost izvajanja upravnih
nalog (Virant, 2009, str. 120-121).
Specializirane osebe javnega prava lahko pridobijo pooblastilo za:


izdajanje splošnih pravnih aktov, ki imajo naravo in pomen predpisov (npr.
pravilniki),



vodenje upravnih postopkov,



izdajanje upravnih odločb,



opravljanje materialnih dejanj (npr. opravljanje posameznih dejanj v upravnem
postopku, vodenje evidenc itd.),



opravljanje nadzora nad izvrševanjem predpisov.

Na centru za socialno delo se uresničujeta druga, tretja in četrta oblika, torej vodenje
upravnih postopkov, izdajanje upravnih odločb ter opravljanje materialnih dejanj (npr.
vodenje evidenc).
Javna pooblastila Centrov za socialno delo se nanašajo predvsem na:
 varstvo otrok in druţine (razmerja v zvezi z zakonsko in izvenzakonsko skupnostjo,
priznanje očetovstva/materinstva, urejanje stikov, določanje skrbništva, oddaja
otroka v rejništvo ali posvojitev ipd.);
 varstvo odraslih (na tem področju center obravnava odrasle storilce kaznivih
dejanj, invalide, postavlja skrbnike ipd.);
 materialne pomoči (dodeljevanje denarne socialne omoči, starševsko varstvo in
druţinski prejemki, starševski in otroški dodatek ipd.).
Skorajda vsa javna pooblastila se torej izvajajo prek upravnega postopka zaradi
temeljnega načela varstva javnega interesa in varstva pravic strank (Kovač, 2007, str.
57).

3.2 CENTER ZA SOCIALNO DELO
Center za socialno delo je pravna oseba, ki opravlja strokovno delo na področju
socialnega varstva in ima status socialnovarstvenega zavoda. Na območju celotne
Republike Slovenije danes deluje 62 centrov za socialno delo. Na sliki 1 so prikazani vsi
centri za socialno delo v Republiki Sloveniji, kjer lahko vidimo, da so kar enakomerno
razpršeni po celotnem ozemlju, medtem ko jih je v Ljubljani kar pet.
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Slika 1: Centri za socialno delo v Republiki Sloveniji

Vir: Skupnost Centrov za socialno delo Slovenije

Center za socialno delo na podlagi zakona opravlja naloge, ki so mu z zakonom
poverjene; javna pooblastila (varstvo otrok in druţine, posebno varstvo otrok in
mladostnikov, varstvo odraslih, denarne socialne pomoči, druţinski prejemki, zavarovanje
za starševsko varstvo itd.) ter naloge, ki mu jih nalagajo drugi predpisi. Opravlja tudi
storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči druţini za dom
ter organizira skupne akcije za socialno ogroţene skupine prebivalstva. Za občino lahko
CSD opravlja storitve pomoči druţini na domu. Hkrati lahko opravlja še druge storitve in
naloge, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in teţav v posameznem okolju
(Štriker, 2007, str. 79). Centri za socialno delo tako pri svojem delu opravljajo dve
temeljni vrsti nalog, in sicer poleg skrbi za socialno varnost v najširšem smislu, na podlagi
materialnih predpisov, izvajajo tudi javna pooblastila, ko odločajo kot drţavni organi o
pravicah in obveznostih strank, pri čemer se pojavlja temeljna »dilema«, ali naj bo CSD
predvsem strokovna socialna storitvena organizacija oziroma naj nudi pomoč, ali naj bo
tudi oblastveni odločevalec.
Organi centra za socialno delo so:


svet centra,



direktor centra,



strokovni svet centra,



disciplinska komisija.
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Svet centra je organ upravljanja centra, ki je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja in
delavcev ter predstavnikov lokalne skupnosti v centru. Podrobnejšo sestavo in številčno
razmerje predstavnikov v svetu zavoda določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi (55. člen
ZSV).
Strokovno delo in poslovanje socialnovarstvenega zavoda vodi direktor, ki ga imenuje in
razrešuje svet centra s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po
predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima center sedeţ.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje CSD, predstavlja in zastopa center, hkrati je
odgovoren za zakonitost in strokovnost dela, poleg tega pa določa še poslovno politiko in
ukrepe za njeno izvajanje , ter druge pomembne odločitve za uresničevanje ciljev zavoda.
Njegov mandat pa traja pet let. Strokovni svet je kolegijski strokovni organ, ki ga
sestavljajo vsi strokovni delavci ter direktor Centra, ki ga tudi vodi in organizira.
Disciplinska komisija odloča o disciplinski odgovornosti delavcev za kršitve delovnih
obveznosti, za katere se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
Temeljni zakon, ki določa delo CSD, je Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92, 1/99-ZNIDC, 41/99, 36/00-ZPDZC, 54/00-ZUOPP, 26/01, 110/02-ZIRD, 2/04, 7/04,
36/04-UPB1, 105/06, 114/06-ZUTPG, 3/07-UPB2, 23/07, 41/07, 122/07, 61/10; v
nadaljevanju ZSV). Naloge jim odreja preko 30 zakonov oziroma podzakonskih predpisov,
med katerimi je bolj pomemben je zlasti Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 15/76, 30/86-ZNP, 20/88, 1/89, 14/89, RS, št. 13/94-ZN, 82/94-ZN-B,
29/95-ZPDF, 26/99-ZPP, 710/00-ZZNPOB, 64/01, 110/02-ZIRD, 16/04, 69/04–UPB; v
nadaljevanju ZZZDR ).
Velik pomen bo na tem področju imel Druţinski zakonik, ki zaenkrat še ni bil sprejet.
Druţinska razmerja so doslej urejena z ZZZDR, vendar so praksa sodišč in centrov za
socialno delo ter spoznanja iz teorije pokazala, da so v zakonu še vedno prisotne pravne
praznine, nedoslednosti in pomanjkljivosti, tako da obstajajo moţnosti za boljšo ureditev
druţinsko-pravnega področja. Druţinski zakonik naj bi celovito urejal druţinsko pravo in v
interesu koristi otroka krepil vpliv drţave na odnose znotraj druţine (moţnost intervencije
v te odnose, kadar bo to potrebno zaradi varstva koristi otrok) ter uvajal sistem
obveznega predhodnega svetovanja pred sodnim reševanjem sporov med starši, kar
zadeva razmerja do skupnih otrok. Eden izmed ciljev in hkrati tudi način za dosego ciljev
zakonika je okrepitev strokovne in svetovalne vloge centrov za socialno delo, ki je nujno
potrebna za učinkovito in strokovno izvajanje njihovega osnovnega poslanstva. Cilj bo
doseţen z ločitvijo oblastne funkcije centrov za socialno delo od strokovne in svetovalne
funkcije, ki naj bi jo centri za socialno delo obdrţali (npr. predčasno svetovanje, strokovno
svetovanje, druţinska mediacija - ne le v primeru razveznih postopkov, temveč tudi v
primerih ukrepov za varstvo koristi otroka).
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3.3 CENTER ZA SOCIALNO DELO KOT PRVOSTOPENJSKI ORGAN
Pristojnost definiramo kot skupek pooblastil in dolţnosti, ki jih za postopanje posameznih
organov predpisujejo zakoni. Pojmujemo jo tudi kot pooblastilo, ki izhaja iz predpisov in
daje določenemu organu pravico in dolţnost, da odloča v konkretni upravni zadevi.
Pristojnost daje po eni strani pravico organu, da opravi nalogo, ki spada v njegovo
delovno področje, kar pomeni, da te naloge drug organ ne sme opraviti, po drugi strani
pa tudi dolţnost, da opravi nalogo in ne more odkloniti naloge, ki spada v njegovo
delovno področje. Struktura javne uprave je namreč zelo razvejana, zato je pomembno,
da se ve, kateri organ je pristojen za odločanje o določeni vrsti zadev oziroma o določeni
konkretni zadevi.
Organ odloča na:
 določenem upravnem področju in stopnji odločanja – v tem primeru govorimo o
stvarni ali materialni ali vsebinski pristojnosti na prvi ali drugi stopnji;
 določenem območju – v tem primeru govorimo o krajevni ali teritorialni pristojnosti
(Jerovšek, Kovač, 2010, str. 69).
Poleg krajevne in stvarne poznamo še funkcionalno in personalno pristojnost.
Funkcionalna pristojnost pomeni še natančnejšo opredelitev stvarne pristojnosti, pri
personalni pristojnosti se opredeljuje pristojnost oziroma pooblastilo uradnih oseb. Le-ta
je določena znotraj pristojnosti organa, saj lahko postopek vodi in odloča o zadevi le pri
stvarno in krajevno pristojnem organu zaposlena oseba.
Stvarna pristojnost je temelj formalne zakonitosti; krajevne in druge oblike pristojnosti se
opredeljujejo znotraj stvarne, saj tudi ZUP kršitev stvarne pristojnosti sankcionira huje kot
npr. krajevne. Stvarna pristojnost bolj natančno opredeljuje, v katerih upravnih zadevah,
to je po vsebini določenih zadevah, sme oziroma mora posamezni organ opravljati
predpisane naloge (voditi postopek in odločati). Stvarno pristojnost za odločanje v
upravnih zadevah določajo predpisi, ki urejajo posamezno upravno področje (materialni
predpisi, npr. ZSDV, ZŠtip); določajo jo lahko tudi organizacijski predpisi, s katerimi je
določena pristojnost organov in organizacija organov.
Določbe o stvarni (pa tudi krajevni pristojnosti) vsebuje vrsta drugih zakonov, ki urejajo
posamezna področja, in sicer v primeru področja socialnega varstva odločajo v upravnih
zadevah na prvi stopnji (v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, in drugimi zakoni, npr.
ZZZDR, ZSDP) javni socialnovarstveni zavodi, se pravi centri za socialno delo, o pritoţbah
na drugi stopnji odloča Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (Grafenauer,
Breznik, 2005, str. 113-127).
Krajevna pristojnost pomeni, da je za odločanje o upravnih zadevah pristojen samo en
konkretno določen organ izmed vseh stvarno pristojnih. Za krajevno pristojnost je
odločilno določeno območje, na katerem ima organ pravico in dolţnost opravljati naloge iz
svoje stvarne pristojnosti.
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Krajevna pristojnost v zadevi otroškega dodatka, za katerega so pristojni centri za
socialno delo, se določi po stalnem bivanju oziroma začasnem bivanju otroka, v zadevi
drţavnih štipendij se krajevna pristojnost določi po stalnem oziroma začasnem bivanju
vlagatelja.
CSD, ki je pristojen za določeno zadevo, ne sme prenesti odločanja na drug organ
(prepoved prenosa ali delegacije), ravno tako pa ne sme MDDSZ (višji organ), prevzeti
upravne zadeve iz pristojnosti niţjega organa (prepoved prevzema ali devolucije) oziroma
je prenos dovoljen le izjemoma, kadar ga zakon izrecno dovoljuje.
Medtem ko na prvi stopnji odloča center za socialno delo, na drugi stopnji odloča
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve kot pritoţbeni in nadzorstveni organ, ki
uporablja oziroma vodi postopek o pritoţbi, o odpravi in razveljavitvi odločbe po
nadzorstveni pravici, izredni razveljavitvi odločbe ter ničnosti po ZUP zoper odločbe centra
za socialno delo, hkrati pa zastopa drţavo, če stranka s toţbo izpodbija odločbo po ZUS-1
oziroma po ZDSS-1.

3.4 CSD LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Center za socialno delo Ljubljana-Vič Rudnik je javni socialnovarstveni zavod, ki je
organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote
Ljubljana, izpostava Ljubljana Vič-Rudnik ter občin Brezovica, Dobrova, Polhov Gradec,
Horjul, Ig, Škofljica in Velike Lašče, kjer ţivi 85.195 prebivalcev.
Center predstavlja in zastopa direktor, ki organizira in vodi strokovno delo in poslovanje
centra ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Sredstva za izvajanje dejavnosti pridobiva CSD iz proračuna Republike Slovenije in na
podlagi sklenjenih pogodb od občin, za katere opravlja storitev »Pomoč na domu« in vodi
postopke za odobritev občinskih denarnih socialnih pomoči.
V sklopu CSD Ljubljana Vič-Rudnik deluje tudi Mladinsko središče Vič, ki ga finančno
podpirajo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve ter Mestna občina Ljubljana –
Urad za mladino ter program Urejanje alkoholikov in njihovih druţin, za katerega je
podpisana pogodba z MDDSZ, Sredstva za delovanje tega programa prispevajo donatorji
in uporabniki. Mladinsko središče Vič predstavlja Dnevni center za mlade, ki deluje ţe od
leta 2000, znotraj katerega mentorji, prostovoljke in prostovoljci mladim pomagajo pri
domačih nalogah, učenju, odpravljanju teţav, jim svetujejo itd.
Na dan 31. 12. 2010 je bilo na CSD Ljubljana Vič-Rudnik zaposlenih 58 delavcev. Največji
deleţ predstavljajo socialni delavci (diplomirani, univerzitetni). Multiprofesionalne time pa
dopolnjujejo še pedagoginja, defektologinja, psihologinja, pravnica in drugi strokovnjaki.
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4 POSTOPEK PRIDOBIVANJA OTROŠKEGA DODATKA

4.1 SPLOŠNO O OTROŠKEM DODATKU
Otroški dodatek je denarni prejemek, ki v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in
druţinskih prejemkih sodi med druţinske prejemke. Definiramo ga kot dopolnilni prejemek
za preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje otroka, kadar dohodek na druţinskega člana ne
presega 99 % povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu (v RS je
bila povprečna plača v letu 2010 1494,88 EUR) oziroma v predpreteklem koledarskem
letu, če se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju ali marcu (Ministrstvo
za delo, druţino in socialne zadeve, 2007, str. 15).
Področje otroških dodatkov ureja Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, ki
je temeljni pravni vir za področje druţinskih prejemkov in se uporablja od 1. 1. 2002.
Poleg omenjenega zakona je pomemben Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do
druţinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 116/03, 15/07 in 31/08; v nadaljevanju Pravilnik
DP), ki podrobneje določa postopek za uveljavljanje pravic do druţinskih prejemkov,
predpisuje dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice in določa
vsebino obrazcev, na katerih se vlagajo zahteve za uveljavljanje pravic do druţinskih
prejemkov. Pri sami pravici do uveljavljanja pravice do otroškega dodatka so pomembni
tudi drugi pravni viri (ZSV, ZZZDR in mnogi drugi).
Z začetkom leta 2012 so se na področju otroških dodatkov uvedle precejšnje spremembe,
saj je s 1. 1. 2012 prišel v veljavo nov zakon, in sicer Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, kjer je zagotovo bistvena sprememba, da je lahko po 1. 1. do otroškega
dodatka skladno z 22-tim členom ZUPJS upravičen eden izmed staršev oziroma druga
oseba s prijavljenim prebivališčem v RS, in sicer le do dopolnjenega 18. leta starosti
otroka. Obenem se bodo zneski razlikovali po tem, ali so otroci vključeni v osnovno ali
srednjo šolo, saj naj bi bili zneski otroškega dodatka za slednje višji.

4.2 STRANKE OZIROMA UPRAVIČENCI
Stranka je poleg organa nujni udeleţenec upravnega postopka, kar pomeni, da brez nje
upravnega postopka sploh ne more biti (Jerovšek in dr., 2004, str. 180). Stranka v
upravnem postopku je lahko vsaka fizična in pravna oseba zasebnega ali javnega prava,
na katere zahtevo je začet postopek ali zoper katero teče postopek. Stranke so lahko tudi
drugi (npr. skupina oseb), če so nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v
upravnem postopku (42. člen ZUP).
Glede na poloţaj stranke v upravnem postopku ločimo aktivno stranko (stranka, na
zahtevo katere se začne postopek), pasivno stranko (oseba, zoper katero teče postopek in
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se ji nalagajo obveznosti), stranskega udeleţenca (oseba, ki izkaţe pravni interes za
udeleţbo v postopku in se le vključi v postopke, ki je bil začet na zahtevo stranke ali po
uradni dolţnosti) itd. (Kne Pahor, 2007, str. 68).
Oseba, ki ţeli nastopati v upravnem postopku kot stranka, mora imeti izpolnjene tri
pogoje:






pravno sposobnost, kar pomeni sposobnost biti stranka oziroma nosilec pravic in
obveznosti, o katerih se odloča (fizična oseba pridobi sposobnost biti stranka v
upravnem postopku z rojstvom, pravna na podlagi pravnega akta ali z vpisom v
ustrezen register);
procesno ali opravilno sposobnost, kar pomeni sposobnost stranke, da z dejanji
lastne volje prevzema pravice in obveznosti ter se zaveda pomena svojih dejanj in
ravnanj, samostojno nastopa in opravlja dejanja v upravnem postopku; po 117-em
členu ZZZDR popolno poslovno sposobnost pridobi fizična oseba, ki dopolni 18 let
ali mladoletnik s sklenitvijo zakonske zveze; le-ta jo lahko pridobi, če postane
roditelj, če so za to pomembni razlogi, o čemer odloča sodišče v nepravdnem
postopku;
stvarno legitimacijo, kar pomeni, da stranka uveljavlja kakšno svojo pravico ali
pravno korist.

Uradna oseba, ki vodi postopek, mora ves čas postopka po uradni dolţnosti paziti, da so v
postopek povabljene vse osebe, ki bi lahko izkazale pravni interes za vstop v postopek.
Vanj lahko stranka vstopi na prvi ali drugi stopnji, in sicer kot zahtevajoča stranka,
stranski udeleţenec ali pritoţnik (Jerovšek, 2007, str. 66 in 67).
ZSDP ne pozna izraza stranka, temveč Pravilnik DP stranko poimenuje kot vlagatelja
zahteve ali kot upravičenca do otroškega dodatka (14. in 22. člen Pravilnika DP), kar
pomeni, da se podrejeno področni zakonodaji uporabljajo določbe ZUP v zvezi s stranko
oziroma drugimi vprašanji postopka.
Pravico do otroškega dodatka iz opisanega hipotetičnega primera druţine Golob ima:





eden od staršev (mati ali oče) oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim
prebivališčem v Republiki Sloveniji (67. člen ZSDP);
otrok sam, če je starejši od 18 let, ter je brez staršev oziroma ne ţivi s starši v
skupnem gospodinjstvu, če tako na podlagi okoliščin določi center za socialno
delo, in sicer če ima prijavljeno prebivališče v Republiki Sloveniji in izpolnjuje
druge pogoje, določene z zakonom (68. člen ZSDP).
Vlagatelj otroškega dodatka je lahko tudi druga oseba, če gre za osebo iz 3. člena
ZSDP, ki neguje in varuje otroka na podlagi odločbe centra za socialno delo
oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu s predpisi, ki urejajo
druţinska razmerja (npr. skrbnik po ZZZDR).

PRIMER: Predpostavljam, da je oče iz hipotetičnega primera druţine drţavljan Republike
Hrvaške. V Sloveniji ima urejeno le začasno prebivališče, saj je zaposlen v nekem podjetju
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v Ljubljani. V Ljubljani stanuje sam, brez druţine, medtem ko njegovi trije otroci ter ţena
bivajo na Hrvaškem. V Sloveniji nimajo urejenega niti začasnega niti stalnega prebivališča.
Oče jih preţivlja tako, da jim domov pošilja denar ter jih enkrat mesečno obiskuje. V tem
primeru oče ne more biti upravičen do prejemanja otroškega dodatka za svoje tri otroke,
saj ne izpolnjuje 67. člena ZSDP, ki govori o tem, da ima to pravico eden od staršev (v
tem primeru oče) le v primeru, da ima njegov otrok prijavljeno stalno ali začasno bivanje
v RS. Ker otroci tega nimajo urejenega, očetu pravica do otroškega dodatka zanje ne
pripada. V primeru preselitve otrok v Republiko Slovenijo ter predpostavki, da imajo
urejeno vsaj začasno bivanje, bi oče imel pravico do otroškega dodatka za svoje tri
otroke, v primeru da dohodek na druţinskega člana ne bi presegal 99 % povprečne plače
v Republiki Sloveniji v preteklem oziroma predpreteklem koledarskem letu.
Pravice do otroškega dodatka skladno z 69-im členom ZSDP nima eden od staršev
oziroma druga oseba, če:


je otrok v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko ali drugo samostojno
dejavnost;



je otrok zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem
ima celodnevno brezplačno oskrbo, ki traja več kot 30 dni;



je otrok oddan v rejništvo;



je otrok sklenil zakonsko zvezo oziroma ţivi v zunajzakonski skupnosti;



otrok ne ţivi z obema staršema in nad katerim izvršuje roditeljsko pravico le eden
od staršev in preţivnina zanj ni urejena, izjemoma le v primerih, ko očetovstvo ni
priznano.

PRIMER: V primeru hipotetičnega primera druţine Golob predpostavljamo, da je mlajši
izmed dveh mladoletnih otrok (Blaţ) vključen v vrtec, drugi (Mateja) je zaradi tega, ker je
učno manj uspešen,vključen v Vzgojno-izobraţevalni zavod Frana Milčinskega v
Smledniku, v katerem ima zagotovljeno celodnevno brezplačno oskrbo 54 dni v letu. Oče
je v tem primeru upravičen do otroškega dodatka le za Blaţa, ki je vključen v vrtec ter
polnoletnega Mateja, ki se šola, medtem ko mu za Matejo, ki je vključena v zavod, ta
pravica ne pripada, saj je izpolnjen 69-i člen ZSDP, po katerem eden izmed staršev nima
pravice do otroškega dodatka za otroka, ki je vključen več kot 30 dni v zavod, s
celodnevno oskrbo. Ker otrok tam preţivi 54 dni v letu, mu ta pravica ne pripada. V
primeru, da bi imel v zavodu zagotovljeno »le« 20-dnevno brezplačno oskrbo, bi mu
pravica do otroškega dodatka pripadala, a višina bi se v tem primeru določila sorazmerno
glede na število dni, ki jih je otrok preţivel v druţini (najmanj 91 dni in največ 183).
Starša se v hipotetičnem primeru druţine Golob med seboj dogovorita, kdo bo uveljavljal
pravico do otroškega dodatka. V primeru, da tak dogovor ni doseţen, o tem odloča center
za socialno delo, pri čemer upošteva koristi otroka. V primeru, da bi otrok iz hipotetičnega
primera ţivel le pri enem od staršev, uveljavlja pravico do otroškega dodatka tisti od
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staršev, pri katerem otrok ţivi. Pravico lahko uveljavlja tudi otrok sam, če je starejši od 18
let in ţivi v lastnem gospodinjstvu ter ima z obema staršema skladno z 71-im členom
ZSDP sklenjen dogovor o preţivljanju.
Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do dopolnjenega 18. leta starosti
oziroma starejša oseba, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, študenta ali vajenca,
vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta starosti. Le izjemoma se za otroka po tej starostni
meji šteje tudi oseba, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let (npr. študij na
medicinski fakulteti, kjer študij medicine traja najmanj 6 let), ali če oseba zaradi daljše
bolezni ali poškodbe med šolanjem ni dokončala študija v predpisanem roku. V tem
primeru se status otroka podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov
podaljšalo (70. člen ZSDP).

4.3 ZAČETEK POSTOPKA
Upravni postopek se ne začne sam po sebi, temveč je za sam začetek postopka potrebna
pobuda oziroma iniciativa, ki jo lahko da organ, ki je pristojen za odločanje v upravni
zadevi, ali pa stranka sama. Če se postopek začne na pobudo organa, ki je pristojen za
odločanje v upravni zadevi, govorimo o uvedbi postopka po uradni dolţnosti (ex effo), kjer
za začetek postopka velja načelo oficialnosti. V primeru, da je za začetek postopka
potrebna zahteva stranke, velja načelo dispozitivnosti (Androjna, Kerševan, 2006, str.
275).
Pristojni organ začne postopek po uradni dolţnosti, če tako določa zakon ali na zakonu
temelječ predpis in če ugotovi ali izve, da je treba glede na obstoječe dejansko stanje
zaradi javne koristi začeti upravni postopek. V tem primeru se bo stranki neka obveznost
naloţila ali povečala oziroma ukinila, omejila ali zmanjšala. Upravni postopek po uradni
dolţnosti se začne, ko pristojni organ v ta namen opravi kakršno koli dejanje (126. člen
ZUP).
Drugi odstavek 127. člena ZUP določa, da je upravni postopek na zahtevo stranke uveden
z dnem vloţitve zahteve stranke, če ne gre za primere iz 129. člena ZUP. Stranka v tem
primeru zahteva, naj ji bo priznana ali povečana kakšna pravica oziroma oproščena ali
zmanjšana kakšna obveznost. Za začetek upravnega postopka na zahtevo stranke je
potrebna zahteva v materialnem pomenu besede, kar pomeni pisna ali ustna v zapisnik
dokumentirana vloga stranke, ki vsebuje zahtevek za priznanje ali povečanje neke pravice
oziroma zahtevek za oprostitev ali zmanjšanje njene obveznosti. O teh pravicah je
mogoče odločiti v upravnem postopku. Vloga je definirana kot kakršno koli sporočilo ali
dejanje stranke oziroma drugih oseb organu.
Postopek za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka se lahko začne na zahtevo strank
ali v določenih primerih centra za socialno delo, ki začne postopek po uradni dolţnosti.
Trenutek začetka postopka je zelo pomemben, saj z njim začne teči rok za odločitev
oziroma izdajo odločbe. Postopek iz opisanega hipotetičnega primera druţine Golob se
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začne na zahtevo stranke (očeta), ko center za socialno delo prejme zahtevo za
uveljavitev pravico do otroškega dodatka. Le-to se vloţi pri krajevno pristojnem centru za
socialno delo na posebnem obrazcu DP-3 oziroma vlogi za uveljavitev pravice do
otroškega dodatka. Obrazce oče Janez iz hipotetičnega primera druţine Golob lahko kupi v
prodajalnah DZS in MK, jih poišče na internetni strani Ministrstva za delo, druţino in
socialne zadeve. Odda jih lahko priporočeno po pošti, osebno na centru za socialno delo
ali elektronsko preko e-uprave, vendar le v primeru, da ima vlagatelj urejen digitalen
elektronski podpis. V primeru osebne oddaje stranka dobi potrdilo o oddaji vloge, ki ji ga
napiše uradna oseba, pri kateri je oddala vlogo.
Dokazil, s katerimi center ţe razpolaga, očetu Janezu iz hipotetičnega primera druţine
Golob ob uveljavljanju pravice do otroškega dodatka ni potrebno prilagati, saj CSD po
uradni dolţnosti pridobi podatke o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in za odločanje
o pravicah iz lastne evidence ter iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi drţavni
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, razen v primeru, ko stranka
to izrecno prepove (1. in 2. člen pravilnika DP).
Če organ ni pristojen za sprejem vloge v fizični obliki ali za sprejem ustne vloge na
zapisnik oziroma na predpisan ali drugače pripravljen obrazec, uradna oseba na to opozori
vloţnika in ga napoti k pristojnemu organu. Če vloţnik kljub temu zahteva, da se njegova
vloga ali ustno sporočilo sprejme, jo mora uradna oseba sprejeti, vendar tako vlogo organ
zavrţe zaradi nepristojnosti. V primeru, da uradna oseba sprejme vlogo po pošti, jo brez
odlašanja pošlje pristojnemu organu ali sodišču ter o tem obvesti stranko. Če organ ne
more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, ravno tako izda sklep, s katerim zavrţe
vlogo zaradi nepristojnosti in ga takoj pošlje stranki (65. člen ZUP).
67. člen ZUP opozarja, da se nepopolna ali nerazumljiva vloga samo zaradi tega ne sme
zavreči, temveč mora organ, ki sprejme tako vlogo, v roku petih delovnih dni zahtevati, da
se pomanjkljivosti odpravijo in določiti vloţniku rok, v katerem jo mora popraviti. Zahtevo
v obliki dopisa za odpravo pomanjkljivosti se pošlje ali izroči vloţniku, če je podal vlogo
neposredno pri organu. Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga
pravočasna. V primeru, da jih stranka v tem roku ne odpravi, organ s sklepom zavrţe
vlogo. Dovoljena je pritoţba.
Ko je postopek uveden, lahko stranka do izdaje odločbe na prvi stopnji razširi ali spremeni
postavljeni zahtevek ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma spremenjeni zahtevek isto
pravno podlago ali ne, če se tak zahtevek opira na iste bistvene sestavine dejanskega
stanja in če je organ pristojen za njegovo reševanje. Če je v postopku udeleţena stranka z
nasprotnim interesom, pa mora biti o spremembi zahtevka takoj obveščena (133. člen
ZUP).
Stranka lahko tudi delno ali v celoti umakne svojo zahtevo med postopkom na prvi stopnji
do vročitve odločbe v času, ko teče pritoţbeni rok, in med postopkom na drugi stopnji do
vročitve odločbe (134. člen ZUP).
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CSD začne postopek za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po uradni dolţnosti v
primeru, če v času priznane pravice ugotovi, da so bili ob vloţitvi zahteve za uveljavljanje
pravice do otroškega dodatka v primeru hipotetičnega primera druţine Golob posredovani
neresnični podatki oziroma so bila denarna sredstva neupravičeno prejeta (103. člen
ZSDP) in če ugotovi, da bi bilo zaradi nastalih okoliščin potrebno izdati drugačno odločbo
o pravici oziroma odločbo o spremembi pravice (102. člena ZSDP). Čeprav se postopek v
tem primeru začne po uradni dolţnosti, ZSDP v 102. členu določa, da mora vsakdo
sporočiti centru dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na priznane
pravice, njihovo višino in obdobje prejemanja, v roku osmih dni od nastale spremembe
nastala oziroma od dneva, ko je zanjo izvedel.
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90-ih dneh po rojstvu otroka in se prizna z
mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim
mesecem naslednjega meseca po vloţiti zahtevka (94. člen ZSDP).
Ker se pravica do otroškega dodatka prizna za dobo enega leta (70. člen ZSDP), se mora
pravico do otroškega dodatka vsako leto podaljšati, zato mora upravičenec iz
hipotetičnega primera druţine Golob, ki ţe prejema otroški dodatek, vloţiti vlogo za
ponovno uveljavitev pravice do otroškega dodatka v zadnjem mesecu veljavnosti odločbe
(22. člen Pravilnika DP). V primeru zamude roka se pravice ne more uveljaviti za nazaj,
temveč se skladno z ZSDP prizna z naslednji mesecem po vloţitvi vloge. Pravica do
otroškega dodatka namreč preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso več
izpolnjeni pogoji po tem zakonu (75. člen ZSDP).
PRIMER: Predpostavljajmo, da se je naša hipotetična druţina Golob povečala za enega
druţinskega člana, in sicer se je novorojenček rodil 13. 5. 2011. Oče Janez je oddal vlogo
za uveljavitev otroškega dodatka 1. 6. 2011, torej v času 90-dnevnega zakonitega roka,
kar pomeni, da se ji bo pravica do otroškega dodatka priznala za nazaj, od 1. 5. 2011 z
veljavnostjo enega leta, torej do 30. 4. 2012. Če ţeli naslednje leto ponovno neprekinjeno
dobivati otroški dodatek, mora vlogo oddati kadarkoli aprila 2012. Če bo npr. naslednje
leto vlogo za podaljšanje oddal 15. 4. 2012, pravica ne bo prekinjena, temveč mu bo s 1.
5. 2012 tekla naprej. V primeru, da bo rok za podaljšanje zamudil in bo vlogo ponovno
oddal šele 2. 6. 2012, se mu bo pravica prekinila za en mesec in mu ponovno začela teči
šele s 1. 7. 2012, torej z naslednjim mesecem od oddaje vloge.
Skladno s 68-im ZUP se vloga, ki jo je oddal oče iz hipotetičnega primera druţine Golob
kot vlagatelj, šteje za pravočasno oddano, če jo pristojni organ prejme, preden se izteče
rok. Če je vloga oddana po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če jo je pred iztekom
roka prejel informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Če se vloga
pošilja po pošti priporočeno, se za dan prejema šteje dan oddaje na pošto. Če je sicer
pravočasno oddana in vloţena vloga nepopolna ali nerazumljiva, a vlagatelj
pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga ravno
tako pravočasna.
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V primerih odpravljanja pomanjkljivosti vloge sem ugotovila, da se v praksi pojavlja kar
veliko dilem glede samega postopanja. Glede tega, od kdaj se dejansko šteje pridobitev
pravice do otroškega dodatka v primeru oddaje nepopolne vloge, ki jo vlagatelj naknadno
dopolni v predpisanem roku, saj področni predpis (natančno 94. člen ZSDP) pravi, da se
pravica do otroškega dodatka prizna z naslednjim mesecem od oddaje vloge. Tako se v
primeru, da vloţnik odpravi pomanjkljivosti po preteku predpisanega roka za vloţitev
vloge, šteje za pravočasno vloţeno vlogo nepopolna oziroma nerazumljiva vloga. To
predstavlja izjemo od domneve iz drugega odstavka 67-ega člena ZUP, ki določa, da je
vloga vloţena takrat, ko je vloţena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene.
Uporaba takšne domneve pri pravočasnosti vloge bi lahko povzročila izgubo pravice do
uveljavitve zahtevka, kar ne bi bilo sprejemljivo. Drugi odstavek 67-ega člena ZUP namreč
določa, da se šteje, da je bila vloţena takrat, ko je popolna, vendar to velja le za začetek
teka roka za izdajo odločbe (prvi odstavek 222-ega člena ZUP) in moţnosti vloţitve
pritoţbe v primeru molka organa, saj ta rok začne teči šele od trenutka vloţitve popolne
vloge. Pri določitvi začetka pravice v primeru odprave pomanjkljivosti nepopolne vloge
mora namreč organ upoštevati določilo petega odstavka 68-ega člena ZUP, saj velja, da
se datum vloţitve presoja v primeru nepopolne vloge, če je ta pravočasno dopolnjena, po
dnevu, ko je bila vloţena prvotna vloga.
PRIMER: Opisani hipotetični druţini Golob, pri kateri je oče vlagatelj za otroški dodatek,
pravica poteče 30. 11. 2011, zato vlagateljica vlogo za podaljšanje pravice do otroškega
dodatka odda 28. 11. 2011, a pri tem organ ugotovi, da se je vlagateljica pozabila
podpisati. Ker je bila vloga nepopolna, ji organ v roku petih dni pošlje poziv za odpravo
pomanjkljivosti. Stranka jo dopolni 10. 12. 2011, a še v roku osmih dni. Kljub temu da
vlagateljica dopolni vlogo »šele« decembra, ji pravica skladno z petim odstavkom 68-ega
člena ZUP pripada z naslednjim mesecem, odkar je bila oddana prvotna vloga, saj jo je
vlagateljica v predpisanem roku dopolnila, zato se ji pravica prizna od 1. 12. 2011 naprej.

4.4 UGOTAVLJANJE IN DOKAZOVANJE DEJSTEV
Pred izdajo odločbe je potrebno ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, ki so za odločitev
pomembne. Strankam iz hipotetičnega primera je s tem omogočeno, da uveljavijo in
zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. To se lahko opravi v skrajšanem ali v posebnem
ugotovitvenem postopku (138. člen ZUP).
V postopkih uveljavljanja pravice do otroškega dodatka center za socialno delo največkrat
vodi skrajšani ugotovitveni postopek na podlagi prvega odstavka 144. člena ZUP. CSD
lahko o zadevi odloči takoj, saj za ugotovitev dejstev ni potrebno sodelovanje stranke
oziroma ni potrebno opraviti posebnih dejanj v postopku (npr. zaslišati stranke,
predhodno rešiti vprašanje itd.), temveč odloča na podlagi dejstev in dokazov, ki jih je
stranka navedla v svoji vlogi oziroma na podlagi podatkov, ki jih je uradna oseba pridobila
iz lastnih uradnih evidenc oziroma iz uradnih evidenc drugih organov ali nosilcev javnih
pooblastil. Predpisan rok za izdajo in vročitev odločbe je v primeru skrajšanega
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ugotovitvenega postopka najpozneje v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo
za začetek postopka (222. člen ZUP). Kadar o pravici do otroškega dodatka ni mogoče
odločiti v skrajšanem ugotovitvenem postopku, se vodijo posebni ugotovitveni postopki,
pri katerem je rok za izdajo in vročitev odločbe najpozneje dva meseca od dneva, ko je
organ prejel vlogo za začetek postopka.
Ugotovitveni in dokazni postopek se med seboj prepletata in potekata istočasno po
pravilih ZUP. Kar se v ugotovitvenem postopku ugotavlja, se v dokaznem postopku
dokazuje. Poglavitna razlika med njima je v tem, da se ugotovitveni postopek navezuje na
ugotavljanje dejstev in okoliščin, predpisanih v materialnem predpisu (ZSDP), da se lahko
odloči o pravici do otroškega dodatka ali naloţi obveznost. Dokazni postopek se navezuje
na izvajanje dokazov o vseh dejstvih, pomembnih za odločitev (Kne Pahor, 2007, str. 13).
Izmed temeljnih načel prideta v ugotovitvenem postopku v ospredje načelo materialne
resnice, saj z ugotavljanjem dejstev iščemo resnico (8. člen ZUP), in načelo zaslišanja
stranke (9. člen ZUP), ki ga ZUP poudari v 138-emu členu. Uradni osebi nalaga, da mora
stranki omogočiti uveljavitev in zavarovanje svojih pravic in pravnih koristi. Kršitev tega
temeljnega načela pomeni bistveno kršitev pravil postopka. Pomembni sta še načelo
pomoči neuki stranki (7. člen ZUP) ter načelo ekonomičnosti postopka (14. člen ZUP),
katero se konkretno izvaja npr. v skrajšanem ugotovitvenem postopku (144. člen ZUP), v
pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc (139. člen ZUP) ter od drugih organov in oseb
(140. člen ZUP). Za ugotovitveni postopek so pomembna še druga posebna načela, kot so
preiskovalno (uradna oseba usmerja zbiranje dejstev in dokazov s ciljem javnih koristi) ter
razpravno (v tem primeru usmerjanje dejstev in dokazov s ciljem javnih koristi usmerja
stranka) načelo (Jerovšek in dr., 2004, str. 414-416).
Uradna oseba, ki vodi postopek pridobitve pravice do otroškega dodatka našega
hipotetičnega primera druţine Golob, mora po potrebi opozoriti stranko na njene pravice v
postopku in na pravne posledice njenih dejanj in opustitev v postopku (143. člen ZUP).
Med postopkom lahko ves čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih,
ki so pomembna za izdajo odločbe. Uradna oseba si mora po uradni dolţnosti priskrbeti
podatke iz uradnih evidenc, če so pomembni za odločitev (zahtevati jih mora najpozneje v
treh dneh od vloţitve vloge, zaprošeni organ jih mora organu dati v roku 15 dni) ter v
postopku na zahtevo stranke osebne podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, če so za
ugotovitev dejanskega stanja potrebni, razen če je stranka pridobivanje teh podatkov
izrecno prepovedala. Podatke, ki se štejejo za davčno tajnost ali se nanašajo na rasno,
politično, versko ali drugo prepričanje, pripadnost sindikatu, spolno vedenje, kazenske
obsodbe ter zdravstvene podatke, lahko uradna oseba priskrbi le na podlagi strankine
pisne privolitve ali privolitve druge osebe, na katero se ti podatki nanašajo oziroma če
tako določa zakon (139. člen ZUP). Skladno s 140-im členom mora stranka natančno, po
resnici in določno navesti dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, saj morajo biti
le-te resnične, skladno s temeljnim načelom, da je dolţna govoriti resnico (11. člen ZUP).
Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje navedbe predlagati dokaze in
jih predloţiti v določenem roku. Če sama stranka tega ne stori, zahteva to od nje uradna
oseba, ki vodi postopek. Stranki ni potrebno predloţiti in preskrbeti dokazov, ki bi jih
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lahko hitreje in laţje preskrbel organ, ki vodi postopek, in tudi ne potrdil, ki jih organi po
ZUP niso dolţni izdajati. Če stranka v določenem roku ne predloţi dokazov, organ samo
zaradi tega ne sme zavreči zahteve, temveč mora postopek nadaljevati, pri čemer uradna
oseba ravna v skladu z dejansko ugotovljenim stanjem.
Za dokaz uradna oseba uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja zadeve in kar
ustreza posameznemu primeru, zlasti listine, priče, izjave strank, izvedence in oglede.
Dokazne listine predloţijo bodisi stranke same bodisi jih priskrbi organ, ki vodi postopke.
Dejansko stanje se lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov v informatiziranih evidencah.
Uradna oseba sama odloči, ali in katera dejstva je treba dokazovati, pri čemer upošteva
materialne predpise. Dejstev, ki so splošno znana, ni potrebno dokazovati (164. in 165.
člen ZUP). Le-ta se namreč lahko skladno s 139-im členom ZUP pridobi iz uradnih evidenc.
V postopkih uveljavljanja pravice do otroškega dodatka se dokazovanje izvaja z uporabo
dokaznih sredstev (npr. potrdila o šolanju) ter izmenjavo podatkov iz drugih uradnih
evidenc (npr. izmenjava podatkov s centralnim registrom prebivalstva po informacijskem
sistemu) na podlagi 108. člena ZSDP, ki določa, da se podatki zbirajo neposredno od
posameznika zanj in za njegove druţinske člane ter iz drugih uradnih evidenc, ki jih v
Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije (npr. Davčna uprava Republike
Slovenije). CSD mora po uradni dolţnosti pridobiti podatke o dejstvih, ki so potrebna za
obravnavo vloge in za odločanje o pravicah iz lastne ter drugih evidenc (npr. rojstvo,
smrt, stalno oziroma začasno prebivališče itd.), razen če stranka to izrecno prepove.
Na podlagi 71. člena ZSDP je višina otroškega dodatka v hipotetičnem primeru druţine
Golob odvisna od preteklih oziroma predpreteklih dohodkov, za uvrstitev druţine v
posamezni dohodkovni razred se upošteva povprečni mesečni bruto dohodek na
druţinskega člana v preteklem oziroma v predpreteklem koledarskem letu, kadar se
pravica uveljavlja oddaja v mesecu januarju, februarju ali marcu, v predpreteklem
koledarskem letu. V primeru, da bi otrok po 18-em letu v hipotetičnem primeru druţine
Golob, ki se še vedno šola, sam uveljavljal pravico do otroškega dodatka, bi se za
uvrstitev v posamezni dohodkovni razred upošteval skupni bruto dohodek njegovega
samskega gospodinjstva, vendar bi bil v tem primeru otrok dolţan predloţiti sodbo ali
dogovor o preţivljanju.
Med bruto dohodke sodijo vsi dohodki, ki so vir dohodnine, transferni in drugi dohodki.
Skladno z 73-im členom ZSDP se upoštevajo denarne dajatve po zakonu o socialnem
varstvu, nadomestilo za brezposelnost, denarna pomoč za brezposelnost, štipendije,
prejemki učencev in študentov, prejeti preko pooblaščenih organizacij in delodajalcev za
posredovanje dela dijakom in študentom, zmanjšani za normirane stroške po zakonu o
dohodnini itd.
Iz same prakse je velikokrat razvidno, da so vlagatelji napačno seznanjeni, kateri dohodki
se upoštevajo pri izračunu višine otroškega dodatka. Veliko jih je namreč mnenja, da
višina otrokovega zasluţenega dohodka, ki ga je zasluţil preko študentskega servisa, ne
upošteva oziroma se zasluţek upošteva le v primeru da presegajo višino letne davčne
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olajšave, ki je v letu 2011 znašala 3100,43 EUR, leto poprej pa 3100,17 EUR, zato se
velikokrat zgodi, da teh podatkov ne vpišejo v vlogo. Prepričani so, da se tega ne
upošteva, zato imajo lahko zaradi teh »zamolčanih«podatkov višji otroški dodatek, kot jim
dejansko pripada. CSD trikrat letno ugotavlja ali so bili upoštevani vsi dohodki pri
izračunu. Če takrat ugotovi, da vlagatelj kakšnega dohodka ni vpisal oziroma ga je
»zamolčal«, se postopek obnovi, izračuna se nova višina otroškega dodatka za določeno
obdobje, neupravičena višina nakazil se nato poračuna iz mesečnih nakazil. Enako velja
tudi v primeru obresti in dividend.
Med skupni dohodek druţine se ne upošteva pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek,
dodatek za nego otroka, dodatek za veliko druţino, dodatek za pomoč in postreţbo ter
varstveni dodatek, dohodki, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški druţini,
dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih
pridobivajo zunaj oblik redne zaposlitve. V skupni dohodek se ne šteje solidarnostna
pomoč (72. člen ZSDP).
Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na druţinskega člana se skladno s 74.
členom ZSDP upoštevajo naslednji druţinski člani:


zakonec ali zunajzakonski partner;



otrok, pastorek, otrok zunajzakonskega partnerja ali posvojenec, ki ţivi z
vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je njegov zakonec ali zunajzakonski
partner dolţan preţivljati v skladu s prepisi, ki urejajo druţinska razmerja;



vnuk, nečak, varovanec, ki nima staršev, ali če je staršem odvzeta roditeljska
pravica, kadar ţivi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolţan
preţivljati,



starša vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če sta ga dolţna
preţivljati v skladu s prepisi, ki urejajo druţinska razmerja.

Pogoji za pridobitev pravice do otroškega dodatka v hipotetičnem primeru druţine Golob
morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja pravic. Vsakdo (oče, ki je vlagatelj pravice do
otroškega dodatka za svoje tri otroke v hipotetičnem primeru druţine Golob) mora centru
za socialno delo sporočiti vsa dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki bi vplivale
na priznano pravico oziroma njihovo višino in obdobje prejemanja, v roku osmih dni od
dne, ko je taka sprememba nastala oziroma je zanjo izvedel (42. člen Pravilnika DP)
Spremembe, ki jih je potrebno sporočiti centru so: število druţinskih članov, zaposlitev ali
izguba zaposlitve enega od vzdrţevalcev druţine, začetek opravljanja samostojne
dejavnosti, zaposlitev otroka po 15-em letu ter namestitev otroka v rejniško druţino ali
drugo obliko institucionalnega varstva. Če CSD ugotovi, da so nastale okoliščine, zaradi
katerih bi bilo potrebno izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi
priznanja pravice, začne postopek po uradni dolţnosti, na podlagi katerega z odločbo
ukine pravico ali pa z nadomestno odločbo spremeni priznane pravice.
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PRIMER: Vlagatelju za otroški dodatek, Janezu Golobu, pripada pravica do otroškega
dodatka od 1. 1. 2011 do 31. 12.2011. V tem času (1. 4. 2011) se polnoletni sin zaposli.
Ker je vlagatelj skladno s 102-im členom ZSDP dolţan javiti organu vse spremembe, ki bi
kakorkoli vplivale na samo pravico o otroškem dodatku, mora v roku 8-ih dni od nastanka
spremembe (od sinove zaposlitve) to javiti CSD, da lahko izda novo odločbo, po kateri
starejši sin s prvim dnem naslednjega meseca od nastale spremembe ne bo več prejemal
otroškega dodatka, saj vlagatelj skladno z 69-im členom ZSDP za tega otroka ne bo več
upravičen do otroškega dodatka.

4.5 IZDAJA ODLOČBE
Odločanje je faza postopka, ki sledi ugotovitvenemu in dokaznemu postopku, v katerem
so bila ugotovljena in dokazana dejstva in je bila strankam dana moţnost, da jih
pojasnijo. V tej najpomembnejši fazi postopka organ ugotovljeno dejansko stanje primerja
z materialnim predpisom, ki ga je potrebno uporabiti pri reševanju upravne zadeve. Na
osnovi tega sklepa, ali je ugotovljeno dejansko stanje skladno z dejstvi in okoliščinami, ki
jih določa materialni predpis kot pogoje za nastanek, spremembo ali prenehanje oziroma
za ugotovitev pravnega razmerja. Pomeni odločanje o pravici, obveznosti oziroma pravni
koristi posameznika v konkretni upravni zadevi. V postopku odločanja stranka ne sodeluje
enako kot v ugotovitvenem in dokaznem postopku, temveč organ deluje po načelu
samostojnosti (12. člen ZUP), pri čemer ravna zakonito, torej odloča v okviru in na podlagi
mednarodnih in slovenskih predpisov ter splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil
(Jerovšek in dr., 2004, str. 570).
Na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, pristojni organ za odločanje izda odločbo o
zadevi, ki je predmet postopka, v kateri odloči o vseh zahtevkih stranke. Enako velja tudi
v primeru, da je postopek začet po uradni dolţnosti (207. člen ZUP). Center za socialno
delo, ki je krajevno in stvarno pristojen za odločanje pravice do otroškega dodatka v
hipotetični druţini, na podlagi navedenih dejstev in dokazil ugotovi dejansko stanje in izda
odločbo o stvari, ki je predmet postopka.
Zaradi pravne varnosti in varstva pravic stranki, nedvomne vsebine pravice oziroma
obveznosti, o kateri je bilo odločeno, laţje izvršitve ter tudi zaradi tega, da se olajša
izpodbijanje in presoja zakonitosti, je v splošnem upravnem postopku uveljavljena
obličnost upravnih odločb, ki nakazuje pisno obliko, v kateri mora biti odločba izdana.
Določeni so tudi sestavni deli, ki jih mora izdana odločba vsebovati (Androjna, Kerševan,
2006, str. 397-398).
Odločba, izdana v upravnem postopku, je konkretni upravni akt, s katerim pristojni organ
odloči o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe oziroma
druge osebe, ki je lahko stranka v upravnem postopku. Praviloma se izda pisno, pristojni
organ lahko odloči ustno, kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu, za katere gre v
primeru, če obstaja nevarnost za ţivljenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno
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varnost ali premoţenje večje vrednosti, v vseh navedenih primerih pa morajo biti dejstva
ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana. Vsaka pisna odločba mora biti posebej označena
kot taka, da bi se lahko ţe na zunaj videlo, da gre za konkreten upravni akt, s katerim je
bilo odločeno v zadevi, ki je bila predmet postopka. Le izjemoma se lahko z zakonom ali
odlokom samoupravne lokalne skupnosti določi, da je odločba tudi drugače poimenovana.
Sam naziv akta, da gre za odločbo, ima pomembne pravne posledice, ker se nanj veţe
dovoljenost pritoţbe ter dokončnost, pravnomočnost ter izvršljivost odločbe, pove pa tudi,
da gre za konkretni upravni akt, ne pa za drug akt organa javne uprave (Androjna,
Kerševan, 2006, str. 411).
Rok za izdajo odločbe v primeru hipotetične druţine Golob je v primeru skrajšanega
ugotovitvenega postopka, pod katerega uvrščamo tudi uveljavitev pravice do otroškega
dodatka, ki se začne na zahtevo stranke oziroma po uradni dolţnosti, če je to v interesu
stranke. Pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, je čim prej oziroma
najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je pristojni organ prejel popolno vlogo za
začetek postopka, oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolţnosti. V
primerih, ko se postopek začne na zahtevo stranke oziroma po uradni dolţnosti, če je to
v interesu stranke in je potrebno izvesti še poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni
organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih. V primeru, da stranka
vloţi nepopolno vlogo in jo po pozivu dopolni, začne teči rok od dne, ko je organ prejel
dopolnitev vloge. Če stranka nepopolne vloge sploh ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrţe.
Če pristojni organ oziroma center za socialno delo v tem primeru v predpisanem roku ne
izda odločbe in je ne vroči v predpisanem roku, ima stranka pravico do pritoţbe, kot da bi
bil njen zahtevek zavrnjen (222. člen ZUP). V tem primeru ni vezana na petnajstdnevni
rok za vloţitev pritoţbe, ampak jo lahko vloţi kadarkoli, dokler traja molk organa.
Center za socialno delo odločbo o pravici do otroškega dodatka izda skladno s pravili ZUP,
saj ZSDP ne določa posebnih pravil. Enako velja tudi za sklepe, s katerimi center za
socialno delo odloča o vprašanjih, ki zadevajo postopke ali so v zvezi z njim in se o njih ne
odloča z odločbo - torej o procesnih vprašanjih (226. člen ZUP), saj jih CSD ravno tako
izda skladno s pravili ZUP (Kne Pahor, 2007, str. 75).
Vsaka pisna odločba CSD, ki se izda v fizični obliki, obsega; uvod, naziv, izrek (dispozitiv),
obrazloţitev, pouk o pravnem sredstvu ter podpis uradne osebe in ţig organa. V primeru,
da se odločba izda v pisni ali elektronski obliki, mora vsebovati tudi varna elektronska
podpisa uradne osebe in organa, overjena s kvalificiranim potrdilom. V primerih, za katere
tako določa zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, posamezni deli v odločbi niso
obvezni. Odločbe CSD so pisne, izpisujejo se samodejno iz informacijskega sistema centra
za socialno delo (IS CSD), zato ima lahko odločba CSD namesto podpisa in ţiga faksimile
(210. člen ZUP). Odsotnost kakšnega od obveznih sestavnih delov odločbe lahko pomeni
bistveno kršitev pravil postopka, razen v primerih, za katere tako določa zakon ali na
podlagi zakona izdan predpis (237. člen ZUP). Glede samih sestavin odločbe je potrebno
upoštevati pravila ZUP in Uredbe o upravnem poslovanju (npr. številko odločbe, datum
odločbe, ţig centra za socialno delo z oznako »nosilec javnega pooblastila« itd.)
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Uvod je začetni del pisne odločbe, ki obsega ime izdajateljskega organa, navedbo
predpisa o njegovi pristojnosti. V primeru odločbe o dodelitvi otroškega dodatka sta to
prvi odstavek 89. člena ZSDP ter Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06 in 17/08; v nadaljevanju
ZUTPG) s polnim nazivom in pravilno ter aţurno navedbo objav, kar stranki omogoča
vpogled v pravilnost delovanja organa, način uvedbe postopka (največkrat na zahtevo
stranke po 125. členu ZUP, včasih pa tudi po uradni dolţnosti po 126. Členu ZUP), osebno
ime stranke in njenega morebitnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca (ime, priimek
in naslov prebivališča vloţnika) in na kratko označeno zadevo, za katero gre v postopku
(212. člen ZUP). Uvodu sledi dispozitiv (tenor, izrek), ki izraţa vsebino odločbe ter je zato
osrednji in najpomembnejši sestavni del odločbe, ki edini od sestavnih delov postane
izvršljiv, dokončen in pravnomočen. V izreku se namreč odloči o pravici oziroma
obveznosti posameznika v upravni zadevi, ki je predmet postopka. Če odločba nima
izreka, to ni odločba in se šteje, kot da v zadevi ni bilo odločeno (npr. molk organa). Če se
z odločbo določi/naloţi kakšno dejanje, se v izreku določi tudi, v katerem roku ga je
opraviti. Izrek mora biti jasen, kratek in določen (ne sme dopuščati različnih tolmačenj),
če je potrebno, se lahko razdeli tudi na več točk. Vsebuje obvezne, morebitne in
neobvezne sestavine, če tako določa materialni predpis. Vsak dispozitiv mora vsebovati
obvezne sestavine izreka odločbe, kateri so odločitev o predmetu postopka in o vseh
zahtevkih stranke ter odločitev o stroških postopka, ne glede nato ali niso nastali, medtem
ko pod morebitne sestavine štejemo določitev pogojev in nalogov, določitev roka
(izpolnitvenega, patricijskega), v katerem je treba opraviti dejanje, ki je z odločbo
naloţeno stranki, navedbo, da pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe, v izreku odločbe se
lahko tudi ugotovi izvršljivost odločbe, način izvršbe itd. Drugi sestavni deli ter druge
sestavine izreka so odvisni od tipa postopka ali konkretnih okoliščin posameznega primera
(Androjna, Kerševan, 2006, str. 413-416). Izrek v odločbah CSD o pravici do otroškega
dodatka odloča o obdobju trajanja pravice do otroškega dodatka ter višini, ki se uskladi
skladno z določili ZUTPG, podatku za katerega otroka je vlagatelj sploh upravičen do
otroškega podatka. Stranki nalaga tudi obveznost, da mora centru za socialno delo v roku
osmih dni od nastanka sporočiti vsakršno spremembo, ki bi vplivala na priznano pravico,
njeno višino ter obdobje prejemanja.
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Slika 2: Primer izreka v odločbi o uveljavitvi pravice do otroškega dodatka v primeru
hipotetične druţine Golob

GOLOB JANEZ, 15. 02. 1955, ZALOG PRI ŠKOFLJICI 005, 1291
ŠKOFLJICA, je upravičen/a do otroškega dodatka
od 01. 06. 2010 do 31. 05. 2011 v skupni višini 168,93 EUR mesečno
in se uskladi skladno z določili ZUTPG za otroka/e:
GOLOB MATEJ,
GOLOB MATEJA,
GOLOB BLAŢ,

roj. 03. 05. 1992
roj. 05. 06. 1997
roj. 10. 12. 2006

Pritoţba na odločbo centra ne zadrţi izvršitve odločbe.
Upravičenec/ka mora sporočiti centru za socialno delo dejstva in okoliščine
oziroma vse spremembe, ki vplivajo na priznane pravice, njihovo višino in
obdobje prejemanja (npr. sprememba števila druţinskih članov, zaposlitev ali
izguba zaposlitve enega od vzdrţevalcev druţine, začetek opravljanja
kmetijske oziroma druge samostojne dejavnosti, zaposlitev otroka po 15. Letu
starosti, namestitev otroka v rejniško druţino ali drugo obliko institucionalnega
varstva), v dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala oziroma je zanjo
izvedel/a.
V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

Vir: Odločba o uveljavitvi pravice do otroškega dodatka iz IS CSD, 14. 12. 2011

Sledi obrazloţitev odločbe, ki je pravzaprav pojasnitev in utemeljitev odločitve, navedeno
v izreku. Obrazloţitev mora biti jasna in pregledna, vsebovati mora bistvene in nosilne
razloge, ki so privedli do sprejete odločitve. Posebej je pomembna za stranko, ki tako
spozna, kateri razlogi so vplivali na odločitev in jo s tem prepriča o pravilnosti odločitve.
Pomembna je tudi za organ druge stopnje, ki iz nje vidi, ali je dejansko stanje pravilno
ugotovljeno in ali je bil postopek pravilno in zakonito izpeljan. Če upravna odločba
obrazloţitve kot sestavnega del odločbe v skladu z ZUP nima, gre za bistveno kršitev
pravil upravnega postopka, zaradi česar je potrebno tak akt v pritoţbenem postopku ali v
upravnem sporu odpraviti. Sam dispozitiv je sestavljen v bistvu iz dveh delov, ki med
seboj nista ločena, temveč delujeta kot celota, v kateri se dejanski del obrazloţitve
prepleta s pravnim delom. Prvi oziroma dejanski del vsebuje obrazloţitev dejanskega
stanja, ki je bilo ugotovljeno v konkretnem primeru, drugi oziroma pravni del navedbo in
tolmačenje materialnih predpisov oziroma posameznih določb ter predpisov in pravno
presojo oziroma preudarjanje in sklepanje. Z obrazloţitvijo se vedno le utemeljuje
dispozitiv odločbe, zato z obrazloţitvijo ni mogoče nadomestiti dispozitiva. Skladno z 214im členom ZUP mora vsaka obrazloţitev vsebovati:
 razloţitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih;
 ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto;
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 razloge, ki so odločilni za presojo posameznih dokazov;
 navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba;
 razloge,ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo takšno odločbo;
 razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku stranke.
V primeru, da je pristojni organ po zakonu upravičen stvar rešiti po prostem preudarku,
mora v obrazloţitvi navesti ta zakon in razloge, zakaj se je tako odločil in kako je uporabil
obseg in namen prostega preudarka. Kadar pa se v zadevah manjšega pomena ugodi
strankinemu zahtevku in se ne posega v javno korist ali v korist koga drugega, zadostuje,
da ima odločba le izrek v obliki uradnega zaznamka v zadevi (Grafenauer, Cijan, 2005, str.
146).
Pouk o pravnem sredstvu (pravni pouk, pravno navodilo) je obvezen sestavni del vsake
pisne odločbe, izdane v upravni zadevi, razen če, je z zakonom ali na podlagi zakona
izdanim predpisom določeno, da tak pouk ni obvezen (3. odstavek 210. člena ZUP),
stranki pa omogoči učinkovito uveljavljanje njene pravice do pritoţbe (13. člen ZUP),
hkrati je tudi oblika pomoči neuki stranki kot del načela varstva pravic strank (četrti
odstavek 7. člena ZUP). Sledi takoj za obrazloţitvijo. Stranki se s poukom o pravnem
sredstvu sporoči, ali lahko vloţi zoper odločbo pritoţbo, začne upravni spor ali kakšen
drug postopek pred sodiščem. Če je zoper odločbo dovoljena pritoţba, je potrebno v
pouku navesti, na koga se stranka lahko pritoţi, pri kom in v katerem roku lahko vloţi
pritoţbo, koliko zanjo znaša taksa in seznaniti, da lahko poda pritoţbo tudi na zapisnik pri
organu, ki je odločbo izdal. Organ, pri katerem je potrebno vloţiti pritoţbo, mora biti
naveden s polnim imenom in naslovom. Če je zoper odločbo mogoč upravni spor, je
potrebno v pouku navesti, pri katerem sodišču lahko stranka vloţi toţbo in v katerem
roku; če se lahko začne kakšen drug postopke pred sodiščem, je treba v pouku navesti,
na katero sodišče se lahko obrne in v katerem roku (215. člen ZUP).
Slika 3: Primer pouka o pravnem sredstvu v odločbi o uveljavitvi pravice do otroškega
dodatka v primeru hipotetične druţine Golob

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v roku 15 dni po prejemu
te odločbe dovoljena pritožba na Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5. Pritoţba se vloţi pisno ali poda ustno na zapisnik
pri centru za socialno delo, ki je odločbo izdal. Pritoţba je takse prosta.

Vir: Odločba o uveljavitvi pravice do otroškega dodatka iz IS CSD, 14. 12. 2011

Na podlagi zgoraj prikazanega primera slike primera pouka o pravnem sredstvu v odločbi
o uveljavitvi pravice do otroškega dodatka bi bilo potrebno izpostaviti, da bi bila v pouku o
pravnem sredstvu potrebna navedba polnega imena in naslova centra, ki je odločbo izdal
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in kamor se pritoţba vloţi in ne naslov pritoţbenega organa (MDDSZ), saj stranka lahko
vloţi pritoţbo zoper izdano odločbo na CSD.
Obvezni sestavni del pisne odločbe je tudi podpis uradne osebe, ki jo izda. Odločbo
podpiše tudi uradna oseba, ki je vodila postopek oziroma je pripravila osnutek odločbe
(216. člen ZUP). Odločbo namreč lahko izda le uradna oseba, ki ima po zakonu
(predstojnik) ali po predstojnikovem upravičenju pooblastilo za odločanje. Postopke lahko
predhodno vodi le oseba, ki ima pooblastilo za odločanje ali predstojnikovo pooblastilo za
vodenje. To je po 28. členu ZUP direktor centra za socialno delo ali oseba, ki jo je direktor
CSD pooblastil za odločanje, skladno z ZUP. V vsakem primeru mora biti uradna oseba
zaposlena pri stvarno in krajevno pristojnem organu, imeti ustrezno izobrazbo in opravljen
izpit iz upravnega postopka. Sama odločba vsebuje na desni strani navedbo in podpis
uradne osebe, ki jo izda, na levi strani navedbo in podpis uradne osebe, ki je sam
postopek vodila oziroma pripravila osnutek odločbe. Če odločba ni podpisana s strani
izdajateljske uradne osebe, ki jo izda, nima pravnega učinka, saj sploh ni bila izdana.
Na vsako odločbo se odtisne tudi ţig CSD, ki je odločbo izdal. Le-ta mora vsebovati naziv
in sedeţ organa, »nosilec javnega pooblastila« (165. člen Uredbe o upravnem
poslovanju). Ker se odločbe CSD izpisujejo samodejno iz informacijskega sistema IS CSD,
imajo lahko odločbe CSD namesto podpisa in ţiga faksimile (210. člen ZUP).
Informacijski sistem centra za socialno delo je eden največjih informacijskih sistemov v
drţavi, inse uporablja na vseh centrih za socialno delo. Zasnovan je kot informacijska
podpora za različne postopke odločanja, spremljanja in načrtovanja. Najpomembnejši
razlogi za razvoj IS CSD so ponastavitev in poenotenje postopkov za uporabnike ter
centralna baza upravičencev, podpora odločanju na CSD, racionalizacija porabe sredstev
in centralno izplačevanje, zagotavljanje aţurnih podatkov za proračunsko načrtovanje,
analize in pripravo ukrepov s področja socialnega varstva in s področja druţine. IS CSD
vzpostavlja in vodi centralno bazo upravičencev in zavezancev vseh pravic, o katerih
odločajo centri za socialno delo. S koncem decembra je bil hkrati z novim zakonom ZUPJS
uveden nadgrajen in izboljšan informacijski sistem IS CSD 2.
Kljub številnim prednostim, ki jih ponuja IS CSD, ima le-ta tudi nekaj slabosti. Ena izmed
največjih je zagotovo ta, da sistem kljub načelu samostojnosti ne omogoča spreminjanja
vsebine odločb, ki se izpisujejo samodejno iz informacijskega sistema, kar včasih pripelje
tudi do tega, da morajo uradne osebe, ki vodijo postopek odločbe samostojno sestaviti v
programu »Word«. Po mojem mnenju se je ministrstvo s tem izognilo prekomernemu
neupravičenemu popravljanju odločb. V takih primerih bi lahko prihajalo do subjektivnih
nepravilnih odločitev uradnih oseb, saj bi le-te lahko same »popravljale« npr. višino
zneska pripadajoče višine otroškega dodatka, česar sedaj ne morejo storiti.
V skladu s podzakonskimi predpisi (Uredbe o poslovanju organov javne uprave z
dokumentarnim gradivom, Uradni list RS, št. 91/01) se na odločbi zapiše tudi številka in
datum odločbe. V praksi se v »glavi« odločbe navaja najprej ime organa in njegov sedeţ,
nato še številka in datum odločbe. Na kocu odločbe se navede, komu jo je potrebno
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vročiti oziroma komu poslati v vednost. ZUP določa, da je potrebno odločbo vročiti v
izvirniku (Grafenauer, Cijan, 2005, str. 143).
Odločba o pravici do otroškega dodatka se vroči stranki skladno s pravili, določenimi v
ZUP. Skladno s 86-im členom ZUP se morajo odločbe, sklepi ter drugi dokumenti, od
katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni. Osebno
vročanje je namreč predvideno za tiste dokumente, pri katerih s trenutkom vročitve
nastanejo določene pravne posledice, oziroma kadar z dnem vročitve za naslovnika
nastane obveznost nekaj storiti ali dopustiti, oziroma ko s prejemom dokumenta naslovnik
pridobi določeno pravico in za njeno izvrševanje začne teči določen rok s prejemom
dokumenta. Če dokument naslovniku ni vročen, praviloma nima pravnih posledic in ne
zavezuje niti strank postopka niti organa, ki ga je izdal. Dokler odločba ni vročena stranki,
le-ta ne more postati izvršljiva (224. člen ZUP) in organ pa ne more narediti nobenih
izvršilnih dejanj. Ravno tako ne more postati dokončna v upravnem postopku (224. člen
ZUP) niti pravnomočna (225. člen ZUP). S trenutkom vročitve upravnega dokumenta tako
nastanejo pravne posledice, ki se kaţejo v začetku teka rokov za moţnost uporabe
pravnega sredstva oziroma uveljavljanje pravice do sodnega varstva, na drugi strani so s
trenutkom vročitve tako stranke postopka kot tudi organi vezani na odločitev organa, ki se
lahko spremeni le v okviru rednih in izrednih pravnih sredstev oziroma upravnega spora.
Odločbo o otroškem dodatku se mora vročiti osebno v ovojnici z vročilnico, ki jo določa
Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 11/02). Če naslovnika ni mogoče najti na naslovu, pusti vročevalec na
primernem mestu obvestilo v katerem navede, kje se dokument nahaja in da ga mora
naslovnik prevzeti v roku 15-ih dni. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik
prevzame dokument. Če ga v roku 15-ih dni ne prevzame, velja vročitev za opravljeno po
preteku tega roka, ko vročevalec pusti dokument v hišnem oziroma izpostavljenem
predalčniku naslovnika. V primeru, da nabiralnik ni urejen oziroma je le-ta neuporaben, se
pošiljka vrne nazaj k vročevalcu (87. člen ZUP). V primeru, da ima stranka zakonitega
zastopnika ali pooblaščenca, se vroča njemu (Jerovšek in dr., 2004, str. 305-3010).
ZSDP v 89. členu določa, da pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe, zato odločba o pravici do
otroškega dodatka v hipotetičnem primeru druţine skladno s 224-im členom ZUP postane
izvršljiva z vročitvijo stranki. To pravilo je izjema glede na pravilo iz 236. člena ZUP, po
katerem odločbe ni mogoče izvršiti, dokler teče rok za pritoţbo (Kne Pahor, 2007, str. 75).

4.5.1 IZRAČUN VIŠINE OTROŠKEGA DODATKA
Sama višina otroškega dodatka v hipotetičnem primeru druţine Golob se določi glede na
uvrstitev druţine v dohodkovni razred (prikaz v spodnji tabeli). 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.
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Tabela 1: Zneski otroškega dodatka glede na dohodkovni razred druţine ( podatek za
povprečno plačo v letu 2010)

Dohodek na druţinskega člana 1. otrok 2. otrok
v % povprečne plače RS
v EUR
v EUR

3. in
nasl.
otrok
v EUR

do 15 %
do 225,29 EUR

114,84

126,33

137,83

nad 15 % do 25 %
nad 225,29 EUR do 375,49 EUR

98,19

108,55

118,84

nad 25 % do 30 %
nad 375,49 EUR do 450,59 EUR

74,83

83,65

92,42

nad 30 % do 35 %
nad 450,59 EUR do 525,69 EUR

59,03

67,35

75,83

nad 35 % do 45 %
nad 525,69 EUR do 675,89 EUR

48,27

56,33

64,33

nad 45 % do 55 %
nad 675,89 EUR do 826,08 EUR

30,58

38,28

45,93

nad 55 % do 75 %
nad 826,08 EUR do 1.126,48 EUR

22,94

30,58

38,28

nad 75 % do 99 %
19,97
nad 1.126,48 EUR do 1.486,96 EUR

27,63

35,28

Vir:http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejem
ki/uskladitev_zneskov_druzinskih_prejemkov, 31.10.2011

PRIMER: Predpostavljajmo, da je mama Marija Golob v letu 2010 zasluţila 10.852,45
EUR (plača) ter 650,00 EUR (regres), očetov zasluţek je bil 19.852,14 EUR (plača),
900,00 EUR regresa, poleg tega je imel še nekaj katastra v višini 114,00 EUR, polnoletni
sin Matej je prek študenta zasluţil 2.500, 00 EUR, mladoletna otroka Mateja in Blaţ sta
dobila vsak po 15.32 EUR obresti na njun varčevalni račun.
Povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana v letu 2010 v tej druţini se izračuna po
postopku, opisanim spodaj:
 Najprej se izračuna skupni dohodek druţine v letu 2010:
10.852,45 + 650,00 + 19.852,14 + 900,00 + 114,00 + 2.500,00 + 15,32 + 15,32 =
34.899,23 EUR.
 Skupni dohodek druţine se deli s številom mesecev, na katere se dohodek nanaša:
34.899,23 EUR / 12 = 2908,27 EUR.
 Za konec se dobljeni znesek deli še s številom druţinskih članov (v zgornjem
primeru s 5):
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2908,27 EUR / 5 =581,65 EUR
Glede na dobljeni znesek lahko vidimo, da pade »naša« druţina v peti dohodkovni razred
(nad 525,69 EUR do 675,89 EUR), kar pomeni, da je višina otroškega dodatka za enega
otroka 48,27 EUR, za drugega 56,33 EUR za tretjega 64,33 EUR, kar pomeni, da materi
(če predpostavljamo, da je ona vlagateljica) pripada 168,93 EUR ( 48,27 EUR + 56,33
EUR + 64,33 EUR) otroškega dodatka mesečno za vse tri otroke skupaj.
Pri ugotavljanju višine otroškega dodatka mora biti uradna oseba, ki vodi postopke,
pozorna tudi na dve posebnosti. Poznamo namreč dve izjemni višini otroškega dodatka:
 Posamezni znesek otroškega dodatka se lahko poveča za 20 %, če predšolski otrok
ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo vrtce.
PRIMER: Vzamemo zgornji primer petčlanske druţine, kjer predpostavljamo, da zadnji
(najmlajši) predšolski otrok Blaţ ni bil vključen v vrtec (ni bil sprejet).
V tem primeru se bo otroški dodatek za tretjega otroka povečal za 20 %, kar pomeni, da
nova višina otroškega dodatka znaša 181,80 EUR ( 48,27 + 56,33 + (64,33 + (64,33 x
0,20)) .
 Posamezni znesek otroškega dodatka se lahko poveča za 10 %, če ima otrok le
enega starša
Osnovno pravilo je: do tega dodatka so upravičeni le tisti otroci, kjer je izpolnjen 115. člen
ZZZDR. To pomeni, da se otroški dodatek poveča za 10 % le v primeru, da otrok ţivi le pri
enem staršu, zaradi tega, če očetovstvo ni priznano, če je eden od staršev mrtev ali če je
eden od staršev dalj časa odsoten in se ne ve, kje se nahaja. V primeru, da npr. otrok ţivi
z materjo, z očetom pa ima sklenjeno preţivnino, do tega dodatka ni upravičen.
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4.5.2 ŠTEVILO PREJEMNIKOV OTROŠKEGA DODATKA NA CSD LJUBLJANA VIČRUDNIK
V letu 2010 je Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik izdal 10.125 odločb, kar je
kar 10,03 % manj kot leto poprej, ko je CSD izdal 11.254 pozitivnih odločb. V letu 2011 je
bilo izdanih le 10.092 pozitivnih odločb, kar je kar 10,33 % manj kot jih je bilo v letu
2009. Pri tem moramo upoštevati, da podatki za leto 2011 niso podani za celo leto in da
se bodo vse odločbe, ki potečejo v decembru 2011 ter jim pravica pripada z naslednjim
mesecem od oddaje vloge, torej jim pripada s 1. 1. 2012, narejene v novem
informacijskem sistemu IS CSD 2, za katerega podatki še niso na razpolago, saj je s 1. 1.
2012 prišel v veljavo ZUPJS, ki je doprinesel tudi nov informacijski sistem. V letu 2009 je
bilo 350 negativnih oziroma zavrnilnih odločb, najpogosteje zaradi preseganja cenzusa za
pridobitev otroškega dodatka, leta 2010 jih je bilo nekoliko manj, in sicer 294, leta 2011 le
220.
Tabela 2: Število pridobljenih, zavrnjenih in zavrţenih pravic do otroškega dodatka v
letu 2009, 2010 in 20111 na CSD Ljubljana Vič Rudnik

2009
2010
2011

Priznane
11.254
10.125
10.092

Zavrnjene
350
294
220

Zavrţene
79
153
149

Skupaj
11.683
10.572
10.461

Vir: Informacijski sistem IS CSD, 14. 12. 2011

Iz tabele 2 je razvidno, da se letno število skupnih vlog vsako leto občutno zmanjša, saj
lahko vidimo, da jih je bilo v letu 2009 narejenih kar 11.683. Leto kasneje je opazno
zmanjšanje na »le« 10.572, leta 2011 pa jih je bilo »le« še 10.461.

1

Podatki za leto 2011 niso prikazani za celotno leto, temveč le za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011, saj
podatkov za celotno leto še nisem mogla pridobiti.
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Graf 1: Primerjava števila dodeljenih, zavrnjenih in zavrţenih odločb o pravici do
otroškega dodatka med leti 2009, 2010 in 2011 na CSD Ljubljana Vič - Rudnik

Vir: Informacijski sistem IS CSD, Tabela 2

Iz grafa 1 lahko vidimo, da se je število izdanih priznanih ter skupnih (tako dodeljenih, kot
tudi zavrţenih in zavrnjenih) odločb o pravici do otroškega dodatka v letih 2010 in 2011
občutno zmanjšalo v primerjavi z letom 2009, ko je bilo število izdanih odločb tudi
najvišje. Podatki so me kar nekoliko presenetili, saj sem pričakovala ravno obraten učinek.
Pričakovala sem namreč, da bo vsako leto občutnejše povečanje tako pozitivnih odločb
kot tudi skupnih obravnavanih vlog, saj se materialna ogroţenost ljudi vsako leto
povečuje.

4.6 PRAVNA SREDSTVA
Pravna sredstva so z ustavo oziroma zakoni določena pravna institucija, s katero se začne
oziroma pri pristojnem organu postopek sproţi za presojo in ugotovitev skladnosti
konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktnimi pravnimi normami. Njihov
namen je zagotavljanje pravilnega in zakonitega dela, odločanje v konkretnih upravnih
zadevah (zakonitost v formalnem in materialnem pogledu) ter varovanje pravic strank in
zavarovanje javne koristi. Predmet izpodbijanja s pravnimi sredstvi je lahko le izrek
odločbe, saj se z njim odloči o zadevi (Grafenauer, Cijan, 2005, str. 164).
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3.6.1 REDNA IN IZREDNA PRAVNA SREDSTVA
Stranka v hipotetičnem primeru druţine Golob, ki ni zadovoljna z odločbo centra za
socialno delo o pravici do otroškega dodatka, jo lahko izpodbija s pritoţbo kot rednim
pravnim sredstvom ali z izrednimi pravnimi sredstvi po ZUP, ki se uporabljajo po
končanem upravnem postopku z namenom, da se z njimi zagotovi zakonitost tudi tistih
odločb, ki so ţe postale dokončne ali pravnomočne.
Pritoţba je redno, devolutivno in suspenzivno pravno sredstvo, s katerim stranka ali druga
upravičena oseba iz hipotetičnega primera druţine izpodbija zakonitost ali primernost
odločbe ali sklepa. Redno je zato, ker je navadno vedno dovoljena, razen kadar jo
izključuje zakon, devolutivno, ker o njej odloča organ druge stopnje, suspenzivno pa, ker
navadno zadrţi izvršitev odločbe do odločitve o pritoţbi. Skladno z 229-im členom lahko
pritoţbo zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, vloţi stranka ter vsaka druga oseba, kadar
odločba posega v njene pravice ali pravne koristi, in sicer v roku, ki je določen za stranko.
Odločbo CSD lahko vlagatelj iz hipotetičnega primera druţine izpodbija s pritoţbo, v
primeru, da je bil pri izdaji odločbe materialni predpis (ZSDP) napačno uporabljen, ali pa
sploh ni bil uporabljen, če je bilo dejansko stanje nepopolno ali celo napačno ugotovljeno
in so bile podane bistvene kršitve pravil postopka.
Za bistvene kršitve pravil upravnega postopka se v vsakem primeru šteje, če:









je odločbo izdal stvarno nepristojen organ;
osebi, ki bi morala biti udeleţena kot stranka ali stranski udeleţenec v postopku, ta
moţnost ni bila dana, ali je nastopal nekdo, ki ne bi mogel biti stranka;
stranki ali stranskemu udeleţencu ni bila dana moţnost, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe (kršitev temeljnega načela zaslišanja
stranke);
stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik, oziroma če
pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila (kršitev pravil o zastopniku);
so bile kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v postopku (kršitev pravil o
rabi jezika);
je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti
izločena;
se odločbe ne da preizkusiti – npr. odločba bi morala imeti polno obrazloţitev, a je
nima (237. člen ZUP).

Pritoţba zoper odločbo o pravici do otroškega dodatka se vloţi pisno ali ustno na zapisnik
pri prvostopenjskem organu, torej pri centru za socialno delo, ki je odločbo izdal. Če jo
vlagatelj iz hipotetičnega primera druţine vloţi neposredno pri drugostopenjskem organu,
jo ta nemudoma pošlje prvostopenjskemu organu. Za pravočasno vloţeno se šteje, če jo
je drugostopenjski organ prejel v pritoţbenem roku, ne glede na to, kdaj jo je odstopil
prvostopenjskemu organu (239. člen ZUP). Pritoţbo se vloţi v roku 15-ih dni, če ni z
zakonom določeno drugače (235. člen ZUP). Za stranko oziroma drugo osebo, ki lahko
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vloţi pritoţbo, začne teči rok naslednji dan po vročitvi odločbe. Rok za pritoţbo ima
suspenzivni učinek, zato se v času teka pritoţbenega roka in do odločitve o pritoţbi
odločba ne more izvršiti, razen če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi ni
mogoče odlagati. V takih primerih pritoţba ne zadrţi izvršitve odločbe in se lahko izvrši
takoj ali v izpolnitvenem roku, kar velja tudi v primeru odločb o pravicah do otroškega
dodatka (89. člen ZSDP).
Ko CSD prejme pritoţbo vlagatelja iz primera hipotetične druţine Golob, jo organ prve
stopnje najprej formalno preizkusi in če ugotovi, da pritoţba ni dovoljena, da je bila
vloţena prepozno ali po neupravičeni osebi, jo s sklepom zavrţe (240. člen ZUP). Če
pritoţbe ne zavrţe s sklepom, dopolni ugotovitveni postopek (243. člen ZUP) in z novo
odločbo nadomesti v pritoţbi izpodbijano odločbo. Če ne izda nove odločbe, mora
najkasneje v 15-ih dneh od dneva prejema pritoţbe, pritoţbo z vsemi dokumenti o zadevi
odstopiti MDDSZ (245. člen ZUP), saj o pritoţbah zoper odločbo centra za socialno delo na
drugi stopnji odloča Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (89. člen ZSDP).
Zelo zanimiv je podatek, da je na področju otroških dodatkov pribliţno 90 odstotkov
pritoţb zavrnjenih ali zavrţenih, saj stranke odločitev CSD pogosto ne sprejemajo kot
razlago, pojasnilo ali tolmačenje predpisa (primerjanje splošnih določil predpisa z
dejanskim posameznikovim stanjem), ampak pa kot »zavrnitev administrativnobirokratsko-neţivljenjskega« strokovnega delavca, ki je pooblaščen za vodenje
posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe, saj stranke sklicevanje strokovnih
delavcev na materialna in procesna določila velikokrat interpretirajo kot izkazovanje
osebne premoči (Stefanoski, 2007, str. 11).
Izredna pravna sredstva lahko uporabimo šele potem, ko je upravni postopek končan
oziroma je odločba postala dokončna, v nekaterih primerih tudi pravnomočna, in zoper
katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva. Odločbe, ki so v upravnem
postopku dokončne ter tudi pravnomočne, se namreč lahko odpravijo, razveljavijo ali
spremenijo le z izrednimi pravnimi sredstvi. Po ZUP so to: obnova postopka, sprememba
in odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava in razveljavitev odločbe po
nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe ter ničnost odločbe (Grafenauer, Cijan,
2005, str. 181).
V praksi najpogosteje uporabljeno izredno pravno sredstvo je obnova postopka, ki se
lahko uporabi, ko je odločba vsaj dokončna ali je ţe pravnomočna. Na njegovi podlagi se
ponovno izvede upravni postopek, ki je bil končan v določeni upravni zadevi. Deloma ali v
celoti se obnovijo prejšnja dejanja ugotovitvenega postopka, na katera vpliva okoliščina,
ki se uveljavlja kot razlog za obnovo in se sprejme nova odločba v isti upravni zadevi, ki je
bila predmet odločanja v prejšnjem upravnem postopku (Androjna, Kerševan, 2006, str.
543). Smisel tega izrednega pravnega sredstva je v tem, da se lahko posebej hude
procesne kršitve s tem pravnim sredstvom odpravijo tudi po dokončnosti upravne
odločbe. Obnova postopka je izredno pravno sredstvo, ki ga tudi centri za socialno delo
najpogosteje uporabljajo pri odločanju o pravici do otroškega dodatka. CSD namreč
obnovi postopek, ko Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve dvakrat letno preverja,
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ali so podatki, ki so jih napisali vlagatelji v vlogo, skladni s tistimi z davčne uprave. V
primeru, da pride do odstopanj med »dejanskimi« ter »vpisanimi« dohodki v vlogi, se
zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev, ki se poračunajo iz mesečnih nakazil. V
primeru, ko se ta razlika ne more tako poračunati, se vlagatelju pošlje poloţnico.

4.6.2 SOCIALNI SPOR
Socialni spori so spori o pravicah, obveznostih in pravnih koristih fizičnih, pravnih in drugih
oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti iz sistema socialne varnosti, in za katere so v
skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. V socialnem sporu se zagotavlja sodno
varstvo proti odločitvam in dejanjem drţavnih organov in nosilcev javnih pooblastil na
način in po postopku, ki ga določa Zakon o delovnih in socialnih sodiščih –ZDSS-1 (Uradni
list RS, št. 2/04, 45/08 –ZArbit in 45/08-ZPP-D).
O socialnih sporih je potrebno postopati hitro. Dopusten je v primeru, da toţeča stranka iz
hipotetičnega primera druţine Golob uveljavlja, da je prizadeta v svojih pravicah ali
pravnih koristih zaradi dokončnega upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil
izdan in ji vročen v zakonitem roku (molk organa). Socialni spor ni dopusten v primeru, da
stranka, ki je imela moţnost vloţiti pritoţbo zoper upravni akt, tega ni storila ali jo je
vloţila prepozno. Stranka lahko vloţi toţbo v roku 3-eh dni od vročitve dokončnega
upravnega akta.
Sodišče mora popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna
utemeljenost zahtevka. S sodbo lahko toţbeni zahtevek kot neutemeljenega zavrne, če
ugotovi, da je bil postopek pred izdajo izpodbijanega upravnega akta zakonit ter da je
izpodbijani upravni akt zakonit in pravilen. Če sodišče toţbenemu zahtevku ugodi, s sodbo
izpodbijani upravni akt odpravi delno ali v celoti ter odloči o pravici, obveznosti ali pravni
koristi, vendar pri tem ne sme odločiti v škodo stranke, ki je uveljavljala sodno varstvo. V
primeru, da je bila toţba vloţena zaradi molka organa in sodišče ugotovi, da je toţbeni
zahtevek utemeljen, mu s sodbo ugodi in odloči o pravici, obveznosti ali pravni koristi, ali
izdajo upravnega akta naloţi toţeni stranki. V primeru, da mora toţena stranka izdati nov
upravni akt, ga mora izdati v roku, ki ga določi sodišče, vendar najkasneje v 30-ih dneh
od pravnomočnosti sodbe, pri čemer je vezan na pravno mnenje sodišča in na njegova
stališča, ki se nanašajo na postopek. Pri tem mora paziti, da ne odloči v škodo stranke, ki
je uveljavljala sodno varstvo.
V sporih zoper odločbe Ministrstva odloča pristojno delovno in socialno sodišče v Ljubljani
(89. člen ZSDP).
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5 POSTOPEK PRIDOBIVANJA DRŢAVNE ŠTIPENDIJE

5.1 SPLOŠNO O DRŢAVNI ŠTIPENDIJI
Štipendije so namenjene spodbujanju izobraţevanja in doseganju višje izobrazbene ravni
upravičencev, spodbujanju kadrovskega štipendiranja ter spodbujanju sistema delovanja
enotnih regijskih štipendijskih shem, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilci
regijske štipendijske sheme in drţavo, ter predstavlja izjemen pomen za razvoj regij in
občin v Sloveniji, odpravi strukturnega neskladja na trgu dela in večji zaposlenosti (2. člen
ZŠtip).
Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene za kritje stroškov v zvezi z
izobraţevanjem. V Republiki Sloveniji se podeljuje drţavne, kadrovske, Zoisove štipendije,
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu ter štipendije za drţavljane drţav,
s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o
sodelovanju na področju izobraţevanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi
vzajemnosti.
Krovni zakon, ki ureja področje drţavnih štipendij, je Zakon o štipendiranju. Poleg
omenjenega temeljnega pravnega vira se na področju drţavnih štipendij uporablja še
Pravilnik o dodeljevanju drţavnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/09).
S 1. januarjem 2012 so se nam na področju drţavnih štipendij obetale bistvene
spremembe, saj je nov zakon ZUPJS tudi na to področje prinesel kar nekaj novosti. Ena
bistvenih sprememb, je zagotovo ta, da bodo do drţavne štipendije skladno z 23. členom
ZUPJS upravičeni le še dijaki oziroma študentje, ki so drţavljani Republike Slovenije ter
starejši od 18 let, kar pomeni, da so se z začetkom leta ukinile drţavne štipendije za vse
mladoletne dijake. Pa po novi zakonodaji do drţavnih štipendij niso več upravičeni tuji
študenti, ki se šolajo v Sloveniji in niso drţavljani RS. Po »stari« zakonodaji ZŠtip so lahko
za drţavno štipendijo zaprosili tudi drţavljani tretjih drţav, ki so imeli dovoljenje za stalno
ali začasno bivanje v RS in so izpolnjevali pogoje, določene v tem zakonu.

5.2 STRANKE OZIROMA UPRAVIČENCI
Do drţavne štipendije v hipotetičnem primeru druţine Golob so upravičene osebe s
statusom dijaka, študenta in udeleţenci izobraţevanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje,
določene v tem zakonu (7. člen ZŠtip).
Skladno z 8. členom ZŠtip se štipendija lahko dodeli:
1. drţavljanom Republike Slovenije;
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2. Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki
ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v RS;
3. drţavljanom drţav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ter njihovim druţinskim članom, ki jih določa zakon, ki ureja
prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v RS;
4. drţavljanom drţav članic EU ali EGP, ki so bili zaposleni ali samozaposleni v
Republiki Sloveniji, ter njihovim druţinskim članom, če imajo dovoljenje za
prebivanje v RS;
5. drţavljanom tretjih drţav, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v
Republiki Sloveniji, in njihovim oţjim druţinskim članom, kot jih določa zakon, ki
ureja prebivanje tujcev.
Drţavljanom tretjih drţav, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 5. točke prejšnjega odstavka, se
lahko štipendija dodeli na podlagi sklenjenih meddrţavnih sporazumov oziroma po načelu
vzajemnosti.
Tujci so upravičeni do drţavne štipendije le ob pogoju, da se izobraţujejo v izobraţevalni
ustanovi v RS, medtem ko niso upravičeni do drţavne štipendije v primeru, da študirajo v
svoji matični drţavi oziroma drugi drţavi. Drţavna štipendija za študij v tujini je namreč
namenjena le drţavljanom RS, a le ob pogoju, da se v tujini izobraţujejo v izobraţevalni
ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi drţave izobraţevanja za izvajanje javno
veljavnega izobraţevalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe ter tega
izobraţevalnega oziroma študijskega programa ni v Republiki Sloveniji ali če gre za
mednarodno izmenjavo (11. člen ZŠtip).

5.3 ZAČETEK POSTOPKA
Postopek za uveljavljanje pravice do drţavne štipendije se začne na zahtevo strank, in
sicer ko kandidat v hipotetičnem primeru druţine Golob za pridobitev drţavne štipendije
vloţi zahtevo pri pristojnem centru za socialno delo (40. člen ZŠtip), v skladu z javnim
pozivom, ki ga Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve objavi vsako leto junija na
svoji spletni strani, na drţavnem portalu e-uprava ter v sredstvih javnega obveščanja. Če
kandidat v primeru hipotetične druţine Golob nima prijavljenega stalnega bivanja v
Republiki Sloveniji, se drţavna štipendija uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen
glede na kandidatovo začasno bivanje. V primeru, da kandidat v Republiki Sloveniji nima
prijavljenega niti stalnega niti začasnega bivanja, je krajevno pristojen tisti center, kjer je
začel postopek.
PRIMER: Starejši sin Matej iz primera hipotetične druţine, ki ţeli zaprositi za drţavno
štipendijo, ima urejeno stalno bivanje v Zalogu pri Škofljici. Ker se je z novim šolskim
letom vpisal na Pravno fakulteto v Ljubljani, se je tja tudi preselil ter si posledično uredil
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še svoje začasno bivanje v občini Ljubljana-Center. Ker ima vlagatelj v RS urejeno tako
stalno kot začasno bivanje, mora vlogo za dodelitev drţavne štipendije oddati na CSD, ki
je pristojen glede na njegovo stalno bivanje, in ne na CSD, ki je krajevno pristojen glede
na začasno bivanje. Vlogo mora tako oddati na CSD Ljubljana Vič-Rudnik, in ne na CSD
Maribor.
Matej, starejši sin iz hipotetičnega primera druţine, uveljavlja drţavno štipendijo na
posebnem obrazcu, in sicer z »Vlogo za Uveljavitev pravice do drţavne štipendije«, ki ga
lahko natisne s spletne strani Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve ali jih kupi v
knjigarnah. K vlogi mora priloţiti še:


potrdilo o vpisu v izobraţevalni program za določeno šolsko leto, iz katerega bosta
razvidna program in stopnja izobraţevanja;



potrdilo o vpisu v izobraţevalni program za druge druţinske člane, ki imajo status
dijaka, študenta ali udeleţenca izobraţevanja odraslih;



dokazilo o šolskem oziroma študijskem uspehu (dijaki morajo priloţiti spričevalo,
študentje potrdilo o opravljenih izpitih);



v primeru izobraţevanja v tujini še dokazilo o akreditiranosti ustanove in javne
veljavnosti izobraţevalnega programa.

Na podlagi 66. člena ZUP v postopku, ki se začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno
prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih iz uradnih evidenc vodenih
upravnih in drugih drţavnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti ali
nosilcev javnih pooblastil. Uradna oseba namreč v tem primeru ravna po 139. členu ZUP,
saj si uradna oseba sama po uradni dolţnosti priskrbi podatke o dejstvih, o katerih vodi
uradno evidenco organ, ki je pristojen za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede
dejstev, o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug drţavni organ, organ samoupravne
lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. Če stranka v skladu z zakonom izjavi, da
prepoveduje organu po uradni dolţnosti pridobiti njene osebne podatke iz uradne
evidence oziroma da ţeli te podatke priskrbeti sama, se vlogo šteje za popolno, ko so
priloţena dokazila zahtevana z Zakonom o štipendiranju.
Po 58. členu ZŠtip se podatki zbirajo neposredno od štipendistov, štipenditorjev ter iz
drugih uradnih zbirk osebnih podatkov, ki jih v Republiki Slovenji vodijo za to pooblaščeni
organi in organizacije. Centri za socialno delo brezplačno in po uradni dolţnosti
pridobivajo osebne podatke iz obstoječih zbirk osebnih podatkov, in sicer od naslednjih
upravljavcev: upravljalca centralnega registra prebivalstva (EMŠO, podatki o prebivališču),
izvajalcev izobraţevalne dejavnosti (ime izobraţevalnega programa in smer, letnik
izobraţevanja, uspeh, status itd.), Zavoda Republike Slovenje za zaposlovanje (podatke o
vpisu v evidenco brezposelnih oseb, evidenco študentov itd.), Davčne uprave Republike
Slovenije (podatke o davčni številki, podatke o dohodkih davčnih zavezancev, podatke o
vzdrţevanih članih itd.), Geodetske uprave (podatke o katastru), Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (podatke o številu zaposlenih pri delodajalcih), Agencije Republike
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Slovenije za javnopravne evidence in storitve (podatki o štipenditorju, identifikatorji) ter
delodajalcev (podatke o zaposlitvi).
Rok za oddajo vloge je eden izmed predmetov javnega poziva, ki ga Ministrstvo za delo,
druţino in socialne zadeve v mesecu juniju vsako leto objavi na svoji spletni strani, na
drţavnem portalu e-uprava ter v sredstvih javnega obveščanja.
Če predpostavljamo, da kandidat iz hipotetičnega primera druţine prvič uveljavlja
drţavno štipendijo, rok za oddajo vloge ni omejen, kar pomeni, da lahko kandidati
uveljavljajo pravico kadarkoli v šolskem oziroma študijskem letu. V primeru, da bi
kandidat v preteklem študijskem letu ţe prejemal drţavno štipendijo oziroma mu je
štipendijsko razmerje mirovalo, je rok za oddajo vloge za nadaljnje prejemanje štipendije
vedno določen (npr. za nadaljnje prejemanje drţavne štipendije v šolskem oziroma
študijske letu 2011/2012 so imeli dijaki rok za oddajo ustrezne vloge do 7. septembra,
študentje pa do 7. oktobra).
Pravica do drţavne štipendije pripada starejšemu sinu iz hipotetičnega primera druţine od
začetka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega vlagatelj uveljavlja pravico oziroma
od meseca vloţitve vloge do konca izobraţevalnega programa, za katerega kandidat
uveljavlja pravico (30. člen Pravilnika o štipendiranju), štipendist jo lahko skladno z 45.
členom ZŠtip prejema eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraţevanja. V
primeru, da štipendist iz hipotetičnega primera druţine, ki je drţavno štipendijo v
prejšnjem šolskem oziroma študijskem letu ţe prejemal, in jo hoče v letošnjem šolskem
letu samo podaljšati ter pri tem zamudi rok za oddajo vloge, mu bo štipendijsko razmerje
za tekočo šolsko oziroma študijsko leto mirovalo.
PRIMER 1: Predpostavljamo, da študent Matej iz hipotetičnega primera druţine ţeli v
šolskem letu 2011/2012 prvič uveljaviti pravico do drţavne štipendije. Ker oddaja prvič,
zanj ne velja rok za vloţitev vloge, temveč lahko pravico uveljavlja kadarkoli v tekočem
študijskem letu. Pravica mu vedno velja od meseca vloţitve vloge. Če npr. vlogo odda v
mesecu septembru, mu velja pravica do drţavne štipendije od 1. 9. 2011 naprej, v
primeru, da jo uveljavlja v mesecu novembru, mu pravica pripada od 1. 11. naprej, v
obeh primerih mu velja do konca šolskega leta 2011/2012.
PRIMER 2: Študent Matej iz hipotetičnega primera druţine je v študijskem letu
2010/2011 ţe prejemal drţavno štipendijo, v študijskem letu 2011/2012 pa jo ţeli
ponovno prejemati, vendar je vlogo za podaljšanje pravice v tem študijskem letu oddal
šele 15. oktobra, saj je zaradi odsotnosti prej ni mogel oddati. Rok za podaljšanje pravice
do drţavne štipendije za študente je bil 7. Oktober. Ker ga je Matej zamudil, mu bo
štipendijsko razmerje za študijsko leto 2011/2012 mirovalo, kar pomeni, da v tem
študijskem letu drţavne štipendije ne bo prejemal.
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5.4 UGOTAVLJANJE IN DOKAZOVANJE DEJSTEV
Namen ugotovitvenega postopka je zbrati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za
odločitev v upravni zadevi, in strankam omogočiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje
pravice in pravne koristi. Ugotavljajo se tista dejstva in okoliščine, ki so predpisane
oziroma morajo obstajati po materialnem predpisu (ZŠtip), da bi se priznala neka pravica
ali naloţila obveznost. Rezultat ugotovitvenega postopka pride do izraza v izreku odločbe,
predvsem v obrazloţitvi odločbe, iz katere mora biti razvidno, kaj je bilo v upravnem
postopku glede dodelitve drţavne štipendije kandidatu ugotovljeno, predvsem, na katerih
dokazih in pravnih temeljih (npr. ZŠtip) temelji odločitev (Grafenauer, Breznik, 2005, str.
285-287).
V postopkih uveljavljanja pravice do drţavne štipendije center za socialno delo največkrat
vodi skrajšani ugotovitveni postopek, saj lahko organ po skrajšanem postopku o zadevi
odloči takoj, če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki
jih je navedla oziroma predloţila stranka v svoji zahtevi, ali na podlagi splošno znanih
dejstev oziroma dejstev, ki so organu znana ter če se da ugotoviti dejansko stanje na
podlagi uradnih podatkov, ki jih ima organ, in samo zaradi tega ni potrebno posebej
zaslišati stranke za zavarovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi (144. člen ZUP).
Uradna oseba, ki vodi postopek do pridobitve pravice do drţavne štipendije, lahko o
zadevi odloči takoj, saj za ugotovitev dejstev ni potrebno sodelovanje stranke oziroma ni
potrebno opraviti posebnih dejanj v postopku (npr. zaslišati stranke iz hipotetičnega
primera druţine, rešiti predhodno vprašanje itd.), temveč odloča na podlagi dejstev in
dokazov, ki jih je starejši sin iz hipotetičnega primera druţine navedel v svoji vlogi,
oziroma na podlagi podatkov, ki jih je uradna oseba pridobila iz lastnih uradnih evidenc
oziroma iz uradnih evidenc drugih organov ali nosilcev javnih pooblastil. Predpisan rok za
izdajo in vročitev odločbe je v primeru skrajšanega ugotovitvenega postopka najpozneje v
enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka (222. člen ZUP).
Kadar o pravici do drţavne štipendije ni mogoče odločiti v skrajšanem ugotovitvenem
postopku, se vodijo posebni ugotovitveni postopki, pri katerem je rok za izdajo in vročitev
odločbe najpozneje dva meseca od dneva, ko je organ prejel vlogo za začetek postopka.
Center za socialno delo mora v ugotovitvenem postopku preveriti izpolnjevanje pogojev,
kot so statusni (status dijaka, vajenca ali študenta), starostni pogoj (9. člen ZŠtip),
materialni pogoj (cenzus), preveriti podatke iz uradnih evidenc, ugotoviti druţinske člane,
izračun dohodka na druţinskega člana ter ugotoviti, ali je kandidat sploh upravičen do
drţavne štipendije (izračun).
Uradna oseba, ki vodi postopek za pridobitev drţavne štipendije, ugotavlja starostni pogoj
skladno z 9. členom ZŠtip, ki pravi, da pravico do drţavne štipendije pridobijo tisti
upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole niso starejši od
18 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega
izobraţevanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo izobraţevanja,
niso starejši od 26 let, ter hkrati:
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ne prejemajo katere druge štipendije po temu zakonu (Zoisove, kadrovske,
štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, štipendije sklenjene, na
podlagi meddrţavnega sporazuma oziroma načela vzajemnosti);



ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraţevanje po drugih predpisih;



niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane
dejavnosti;



niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje.

Ker se je v praksi dogajalo, da ni bilo mogoče natančno ugotoviti, koliko je bil vlagatelj
star ob vpisu, oziroma ko je prihajalo do primerov, da se je vlagatelj vpisal po zakonsko
določeni starostni meji, a na to vlagatelj ni mogel vplivati (na primer da je bil rojen v
mesecu februarju),se šteje, da vlagatelj izpolnjuje starostni pogoj iz 9. člena ZŠtip , če ni
dopolnil 19 oziroma 27 let, ko se je vpisal v 1 letnik.
Materialni pogoj za pridobitev drţavne štipendije za posamezno šolsko leto se ugotavlja
glede na to, ali dohodki vseh druţinskih članov hipotetičnega primera druţine upravičenca
do drţavne štipendije ne presegajo določenega cenzusa, ki je predpisan v 13. členu ZŠtip.
Konkretni cenzus za pridobitev drţavne štipendije za šolsko leto 2011/2012 je predpisan v
Javnem pozivu za dodelitev drţavnih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2011/2012,
ki ga je Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve objavilo v mesecu juniju in iz
katerega je razvidno, da se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po
Zakonu o štipendiranju in pri katerih povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana v
preteklem koledarskem letu ne sme presegati:
 65 % minimalne plače (462,38 EUR) v istem obdobju za tiste upravičence, ki se
šolajo ali študirajo v kraju svojega stalnega bivanja;
 66-68 % minimalne plače (469,50 – 483, 73 EUR) za tiste upravičence, ki se šolajo
ali študirajo izven kraja svojega stalnega bivanja;
 70 % minimalne plače (497,95 EUR) v primeru, da gre za kandidate iz
enostarševskih druţin, kandidate s posebnimi potrebami oziroma kandidate,
katerih sorojenci so osebe s posebnimi potrebami (MDDSZ, 2011).
Višina cenzusa v razponu od 66 do 68 % minimalne plače za dodelitev drţavne štipendije
za upravičence, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča, se
odmeri glede na oddaljenost od kraja stalnega bivanja. Na primer: kandidati, ki se šolajo
oziroma študirajo izven kraja svojega stalnega bivanja in so od kraja šolanja oziroma
študija oddaljeni do vključno 15 kilometrov, ne smejo presegati 66 % minimalne plače v
preteklem letu, kandidati, ki se šolajo izven kraja svojega stalnega bivanja in so od kraja
šolanja oddaljeni nad 15 do vključno 30 kilometrov, ne smejo presegati 67 % minimalne
plače v preteklem letu, kandidati, ki so od kraja šolanja oziroma študija oddaljeni več kot
30 kilometrov, ne smejo presegati 68 % minimalne plače v preteklem letu.
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V skupni dohodek druţine hipotetičnega primera druţine Golob se štejejo dohodki in
prejemki druţinskih članov, kot so obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino,
obresti, dividende, prejemki dijakov in študentov, prejeti preko pooblaščenih organizacij,
pokojninske rente, preţivnina itd.
Našteti dohodki in prejemki iz prvega odstavka 16. člena ZŠtip se upoštevajo po
zmanjšanju za normirane oziroma dejanske stroške, ki so priznani po zakonu, ki ureja
dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, odtegnjene od teh
dohodkov (upoštevajo se neto in ne bruto dohodki).
Skupni dohodek druţine se zmanjša za višino preţivnine in druge prejemke, izplačane na
podlagi izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja ţivljenjskih stroškov, vendar
največ v višini izvršilnega naslova, zmanjša se tudi za periodične dohodke, ki jih je
posameznik prenehal prejemati (plače, pokojnine, preţivnine, rente in drugi dohodki).
Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine,
uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo
uradne evidence o izplačanih dohodkih in iz drugih dokazov v skladu z ZUP. V primeru, da
dokončna odločba za preteklo leto o odmeri dohodnine še ni bila izdana, se upoštevajo
dohodki iz dokončne odločbe za predpreteklo leto, preračunani na raven preteklega
koledarskega leta. Če se ugotovi, da druţinski član v preteklem koledarskem letu pred
vloţitvijo vloge za uveljavitev pravice do drţavne štipendije ni imel dohodkov, a jih ima v
tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka upoštevajo njegovi tekoči
dohodki, preračunani na raven preteklega leta.
Za druţinske člane se štejejo vlagateljeve zahteve za štipendijo in druge osebe:


oče, mati ali zakonec oziroma druga oseba, s katero oče ali mati ţivi v
izvenzakonski skupnosti, po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo ali druţinska
razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo;



osebe, s katero oseba iz prejšnje alineje ţivi v registrirani istospolni partnerski
skupnosti;



otrok ali pastorka, ki so jih osebe iz prve ali druge alineje dolţne preţivljati po
zakonu.

V primeru, da je vlagatelj sklenil zakonsko zvezo ali ţivi v izvenzakonski skupnosti oziroma
postane roditelj ter skrbi za otroka, se kot druţinski člani upoštevajo zakonec oziroma
oseba, s katero vlagatelj ţivi v izvenzakonski skupnosti, oseba, s katero ţivi v registrirani
istospolni partnerski skupnosti, ter otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ter njegov zakonec
ali zunajzakonski partner dolţni preţivljati.
V postopkih uveljavljanja pravice do drţavne štipendije v hipotetičnem primeru druţine
Golob se dokazovanje izvaja z uporabo dokaznih sredstev (npr. potrdila o šolanju,
šolskega spričevala pri dijakih oziroma potrdila o opravljenih izpitih pri študentih) ter Z
izmenjavo podatkov iz drugih uradnih evidenc (npr. izmenjava podatkov s centralnim
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registrom prebivalstva po informacijskem sistemu) na podlagi 58. člena ZŠtip, ki določa,
da se podatki zbirajo neposredno od štipendistov, štipenditorjev ter iz drugih uradnih zbirk
osebnih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in
organizacije. CSD si mora po uradni dolţnosti pridobiti podatke o dejstvih, ki so potrebna
za obravnavo vloge in za odločanje o pravicah iz lastne ter drugih evidenc, razen, če
stranka to izrecno prepove. Na primer, po uradni dolţnosti si uradna oseba, ki vodi
postopek, pridobi podatke z Davčne uprave Republike Slovenije glede vseh obdavčljivih
dohodkov, cedularno obdavčenih dohodkov (npr. kapitalski dobiček), dohodke iz
dejavnosti, iz informacijskega sistema IS CSD podatek o višini starševskega in otroškega
dodatka, oskrbnine za rejence, prejete preţivnine itd.
Starejši sin iz hipotetičnega primera druţine Golob je upravičen do pravice do drţavne
štipendije, kadar izpolnjuje vse predpisane pogoje iz Zštip. V času prejemanja štipendije
je-le ta dolţan štipenditorju v roku 8-ih dni od nastanka spremembe javiti vsako
spremembo, ki bi vplivala na štipendijsko razmerje (prekinitev ali konec izobraţevanja,
spremembo vrste ali področja izobraţevanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma
začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti, nastop starševskega dopusta ter
dopusta za nego in varstvo otroka ter spremembe v številu ali statusu oseb, ki se
upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do štipendije in njihove dohodke ter druge
okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje). V takih primerih CSD sam po uradni
dolţnosti razveljavi veljavno odločbo, s katero je bilo odločeno o pravici, ter ponovno
odloči o pravici do štipendije na podlagi spremenjenih okoliščin od naslednjega meseca po
nastanku sprememb (47. člen ZŠtip).

5.5 IZDAJA ODLOČBE
Najpomembnejše dejanje v upravnem postopku pridobitve pravice do drţavne štipendije,
hkrati tudi najpomembnejše pisanje v upravnem postopku, je izdaja odločbe.
Center za socialno delo odločbo o pravici do drţavne štipendije v primeru vlagatelja iz
hipotetičnega primera druţine Golob izda skladno s pravili ZUP, saj ZŠtip ne določa
posebnih pravil.
Uvod odločbe o pravici do drţavne štipendije obsega ime organa, ki odločbo izdaja (centra
za socialno delo), navedbo predpisa pristojnega organa (42. člen Zštip) s polnim nazivom
in pravilno ter aţurno navedbo objav, kar stranki omogoča vpogled v pravilnost delovanja
organa), način uvedbe postopka (največkrat je to na zahtevo upravičenca do drţavne
štipendije, na podlagi vloge, ki jo je oddal), navedbo podatkov upravičenca ter njegovega
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca (v primeru da je upravičenec do drţavne
štipendije še mladoleten, ga vedno zastopa njegov zakoniti zastopnik, kar je ponavadi
eden od njegovih staršev), ter na kratko označeno zadevo, za katero gre v postopku (npr.
dodelitev drţavne štipendije) in predstavlja začetni del pisne odločbe.

43

Nazivu »Odločba« sledi dispozitiv ali izrek, ki je osrednji in najpomembnejši sestavni del
odločbe, saj se z njim odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih strank ter je
razdeljen na več točk. Vsebuje le obvezne sestavine izreka, med katere štejemo odločitev
o predmetu postopka v celoti ter vseh zahtevkih strank ter odločitev o stroških postopka.
V prvi točki se odloči o pravici do drţavne štipendije (upravičenost ter trajanje pravice), v
drugi točki se v primeru pozitivne odločbe odloči o višini štipendije ter za katero šolsko
leto pripada upravičencu, v tretji center odloči še o stroških postopka, kot so določeni po
113. členu ZUP ter jih praviloma ni.
Slika 4: Primer izreka v odločbi o dodelitvi drţavne štipendije v hipotetičnem primeru
druţine Golob

1. GOLOB MATEJ, rojen(a) 03.05.1991, stanujoč(a) ZALOG PRI ŠKOFLJICI
009, 1291 ŠKOFLJICA je upravičen(a) do drţavne štipendije za
izobraţevanje na izobraţevalnem zavodu: PRAVNA FAKULTETA
LJUBLJANA, program: PRAVO, od 01. 10. 2011 do 30. 09. 2012.
2. Drţavna štipendija za šolsko oziroma študijsko leto 2011/12 znaša 159,48
EUR mesečno in se izplačuje mesečno za pretekli mesec.
3. V postopku niso nastali posebni stroški.
Vir: Informacijski sistem IS CSD

Sledi obrazloţitev odločbe, v kateri je pojasnitev in utemeljitev odločitve, ki je navedena v
izreku. V njej je navedeno, kdaj je stranka (Matej Golob) vloţila vlogo za uveljavljanje
pravice do drţave štipendije in kdaj je bila vloga popolna. Obrazloţitev se nadaljuje z
navedbo določb materialnega predpisa, pomembnih za presojo pravice do drţavne
štipendije. Sledi jim ugotovitev dejanskega stanja (navedba in izračun povprečnega
mesečnega dohodka na druţinskega člana hipotetičnega primera druţine Golob ter
ugotovitev, ali se presega cenzus za dodelitev drţavne štipendije ali ne, kateri dodatki
upravičencu še pripadajo poleg osnovnega zneska štipendije v primeru pozitivnega
odgovora) ter pravna presoja in sklepanje, ali in koliko se pravica, v kateri je bilo odločeno
v izreku, sklada z določbami ZŠtip. Obrazloţitev, iz katere mora biti namreč razvidna
primerjava med konkretnim dejanskim stanjem in pravnimi normami, uporabljenimi pri
odločitvi, namreč vsebuje bistvene razloge, ki so vplivali na sprejeto odločitev. Nadalje se
stranki še narekuje obveznost spremljanja javnega poziva v mesecu juniju, iz katerega so
razvidni roki za ponovno vlaganje vloge za nadaljnje prejemanje štipendije in hkrati
dolţnost sporočanja sprememb, ki bi kakorkoli vplivale na štipendijsko razmerje v roku
osmih dni od nastanka.
Pouk o pravnem sredstvu ali pravni pouk sledi za obrazloţitvijo. Z njim se stranki (Mateju
Golobu) sporoči, kakšne so njene pravne moţnosti, če se z odločbo ne strinja, ali lahko
zoper odločbo vloţi pritoţbo ali pa začne socialni spor ali kakšen drug postopek pred
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sodiščem. V pouku o pravnem sredstvu je določeno ,da je zoper odločbo dovoljena
pritoţba na MDDSZ ter njegov celoten naslov, v roku 15-ih dni od dneva vročitve te
odločbe. Pritoţba se lahko vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri centru za socialno delo, ki
je odločbo izdal. Navedeno mora biti tudi, koliko znaša taksa za pritoţbo, katere v
konkretnem primeru odločbe o dodelitvi drţavne štipendije ni.
Odločba vsebuje na spodnji desni strani še navedbo in podpis uradne osebe, ki jo izda
(direktor centra za socialno delo), na levi strani vsebuje navedbo in podpis uradne osebe,
ki je sam postopek vodila. Na vsako odločbo se odtisne še ţig CSD, ki je odločbo izdal, ki
mora vsebovati naziv in sedeţ organa ter skladno z Uredbo o upravnem poslovanju tudi
napis »nosilec javnega pooblastila«.
Na koncu odločbe je skladno z Uredbo o poslovanju še odredba o vročanju, iz katere je
razvidno, komu je potrebno odločbo osebno vročiti (vloţniku z navedbo imena in priimka
ter njegovega naslova; v primeru, da je vlagatelj še mladoleten, je odločbo potrebno
vročiti njegovemu zakonitem zastopniku).
Odločbo o dodelitvi drţavne štipendije se mora skladno z ZUP vročiti osebno v ovojnici z
vročilnico, ki jo določa Navodilo o obliki ovojnice za obvezno osebno vročanje v splošnem
upravnem postopku.

5.5.1 IZRAČUN VIŠINE DRŢAVNE ŠTIPENDIJE
V tem podpoglavju bom predstavila izračun drţavne štipendije v tekočem šolskem letu
2011/2012 za hipotetični primer druţine Golob s predpostavko, da kandidatu za drţavno
štipendijo (Mateju) pripada drţavna štipendija, ker izpolnjuje vse pogoje po ZŠtip.
Višina drţavne štipendije brez dodatka za dijake znaša 38,79 evrov ter 58,19 evrov za
študente. Poleg osnovne višine se lahko dodelijo še dodatek glede na dohodek v druţini
štipendista, dodatek za vrsto in področje izobraţevanja, dodatek za učni oziroma študijski
uspeh, dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega prebivališča in dodatek za štipendiste s
posebnimi potrebami.
Dodatek glede na dohodek v druţini štipendista se določi tako, da se upoštevajo
povprečni mesečni dohodki na druţinskega člana v preteklem koledarskem letu v
primerjavi z zneskom minimalne plače v istem obdobju ter znaša:
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Tabela 3: Dodatek glede na dohodek štipendista

Dohodek na druţinskega člana v % Višina dodatka v evrih
od minimalne plače
Do vključno 25 %

54,96

Nad 25 % do vključno 40 %

44,18

Nad 40 % do vključno 50 %

32,33

Nad 50 % do vključno 60 %

21,56

Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 21. 10. 2011

Dodatek za vrsto in področje izobraţevanja je 28 evrov in se skladno z 28. členom ZŠtip
dodeli za tiste vrste in področja izobraţevanja, ki so navedena v Seznamu vrst in področij
izobraţevanj, ki je sestavni del Pravilnika o dodeljevanje drţavnih štipendij (npr. za vse
vrste izobraţevanja na zdravstvenem področju, glasbeno pedagogiko, izobraţevanje na
področju računalništva itd.). Ta dodatek pripada štipendistu do zaključka izobraţevanja po
programu, za katerega je prejel dodatek k drţavni štipendiji.
Dodatek za učni uspeh znaša 20,46 evrov za dijake ob predpostavki, da imajo v preteklem
šolskem letu povprečno oceno najmanj 4,1 ter za študente, ki imajo v preteklem
študijskem letu povprečno oceno najmanj 8,5 oziroma 37,72 evrov za dijake s povprečno
oceno najmanj 4,5 ter študente z najmanjšo povprečno oceno v prejšnjem študijskem letu
9,0.
V primeru, da se dijak oziroma študent šola izven kraja svojega stalnega bivanja, jim
pripada tudi dodatek za izobraţevanje izven kraja svojega stalnega bivanja, ki pa je
odvisen od tega, ali upravičenec do štipendije uporablja prevoz v primestnem ali
medkrajevnem prometu ali biva izven kraja svojega stalnega bivanja. V primeru, da
vlagatelj uporablja prevoz, je sam znesek odvisen od oddaljenosti od kraja njegovega
stalnega bivanja. Točni zneski so razvidni iz tabele 4:
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Tabela 4: Dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega bivanja v primeru, da upravičenec
uporablja primestni ali medkrajevni promet

Oddaljenost v km

Višina dodatka v evrih

od 5 do vključno 10

48,50

nad 10 do vključno 15

59,27

nad 15 do vključno 20

70,05

nad 20 do vključno 30

80,83

nad 30 do vključno 40

91,61

nad 40

100,23
Vir: Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve, 21.10. 2011

Če upravičenec biva izven kraja svojega stalnega bivanja, mu pripada dodatek v višini
8,13 evrov. Vsak posameznik je upravičen le do enega dodatka, dodatka za prevoz ali
dodatka za bivanje, saj obeh ne more koristiti.
Upravičencu do drţavne štipendije s posebnimi potrebami pripada še dodatek za
štipendiste s posebnimi potrebami, ki znaša 50,65 evrov. Ta upravičenost se ugotavlja na
podlagi odločbe ali strokovnega mnenja o usmeritvi v skladu s predpisi, ki urejajo
področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami oziroma na podlagi odločbe o priznanju
dodatka za nego otroka v skladu s predpisi, ki urejajo področje starševskega varstva in
druţinskih prejemkov ali na podlagi odločbe o invalidnosti oziroma sklepa o telesnih
okvarah pristojnega organa po predpisih, ki urejajo področje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Kandidat mora v vlogi navesti številko odločbe in ime organa, ki
je tako odločbo izdal (29. člen Pravilnika o dodeljevanju drţavnih štipendij).
PRIMER:
Starejši sin Matej iz hipotetičnega primera druţine Golob ţeli zaprositi za drţavno
štipendijo za šolsko leto 2011/2012. Šola se na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer obiskuje
drugi letnik. Prvi letnik je zaključil z povprečno oceno 8,7. Druţina Golob stanuje v Zalogu
pri Škofljici, zato študent do šole v Ljubljani uporablja primestni avtobus, neto skupni
dohodek druţine v lanskem letu 2010 pa je bil 24.720,80 EUR.
Najprej izračunamo povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana, in sicer tako, da
najprej:


skupni dohodek druţine delimo s številom druţinskih članov:

24.720,80 EUR /5 =4944,16 EUR;
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dobljeni znesek delimo še s številom mesecev v letu:

4944,16 EUR / 12 = 412,01 EUR.
Iz izračunanega zneska ugotovimo, da znaša povprečni mesečni dohodek na druţinskega
člana 412,01 EUR, kar primerjamo s cenzusom za pridobitev drţavne štipendije. Ker je
Matej od kraja svojega šolanja oddaljen 11 kilometrov, zanj velja cenzus 66 % minimalne
plače, ki znaša 469,50 EUR. Ker je povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana
(412,01 EUR) manjši od predpisanega cenzusa (469,50 EUR), lahko povzamemo, da je
upravičen do drţavne štipendije.
Iz zgoraj opisane situacije lahko vidimo, da mu na osnovni znesek štipendije za študenta v
višini 58,19 EUR pripadajo še naslednji dodatki:


dodatek na dohodek v višini 21,56 EUR, saj njihov dohodek (412,01 EUR) znaša
58,10 % minimalne plače;



dodatek na učni uspeh v višini 20,46 EUR, saj njegovo povprečje v prejšnjem
šolskem letu presega 8,5;



dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega bivališča v višini 59,27 EUR, saj je od
kraja šolanja oddaljen 11 kilometrov.

Višina štipendije, ki jo bo prejemal v šolskem letu 2011/2012 je tako seštevek osnovne
štipendije ter vseh dodatkov, do katerih je upravičen, kar pomeni, da bo prejemal 159,48
EUR štipendije mesečno.

5.5.2 ŠTEVILO PREJEMNIKOV DRŢAVNE ŠTIPENDIJE NA CSD LJUBLJANA VIČRUDNIK
V letu 2010 je Center za socialno delo Ljubljana Vič – Rudnik izdal 1194 pozitivnih odločb
o pravici do drţavne štipendije, kar je 5,85 % več kot v letu poprej, ko je bilo izdanih
1128 pozitivnih odločb, v letu 2011 pa je bil do 16. 12. 2011 izdanih 1398, kar je 23 %
več kot v letu 2009. Število zavrnilnih odločb je vsa leta opazno upadla, in sicer jih je bilo
v letu 2009 kar 401, v letu 2011 skoraj polovico manj. Najpogostejši razlog zavrnilnih
odločb je bil preseganja cenzusa za upravičenost do drţavne štipendije.
Iz spodnje tabele je razvidno, da se je skupno število obravnavanih vlog v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009 povečalo za kar 4,83 %, ko je bilo skupno število obravnavanih
vlog 1533. V letu 2011 je bilo izdanih 1629 odločb, kar je 6,26% več kot v letu 2009.

48

Tabela 5: Število pridobljenih, zavrnjenih in zavrţenih pravic do drţavne štipendije v
letu 2009, 2010 in 20112 na CSD Ljubljana Vič Rudnik

2009
2010
2011

Priznane
1128
1194
1398

Zavrnjene
401
394
230

Zavrţene
4
19
1

Skupaj
1533
1607
1629

Vir: Informacijski sistem IS CSD, 19. 12. 2011

Graf 2: Primerjava števila dodeljenih in zavrnjenih štipendij med letoma 2009 in 2010
na CSD Ljubljana Vič-Rudnik

Vir: Informacijski sistem IS CSD, tabela 5

Iz grafa 2 je razvidno naraščanje priznane pravice oziroma izdanih pozitivnih odločb za
pridobitev drţavne štipendije ter povečanje števila obravnavanih vlog v letih 2009, 2010,
in 2011. Opazno je naraslo predvsem število pozitivnih odločb v letu 2011 v primerjavi z
letoma 2009 in 2010, medtem ko ta naraščajoči trend med letoma 2009 in 2010 ni tako
velik.
Pri številu zavrnjenih odločb je mogoče opaziti ravno nasproten trend, saj število
zavrnjenih odločb iz leta v leto pada, medtem ko je število zavrţenih odločb komaj
opazno.
Povečevanje števila obravnavanih vlog me ni presenetilo, saj sem take podatke tudi
pričakovala, ker se iz leta v leto povečuje tako materialna ogroţenost prebivalstva kot tudi
čedalje večja revščina določenega števila prebivalstva, kajti čedalje več ljudi ostaja brez
zaposlitve in s tem posledično čedalje teţje shaja v vsakdanjem ţivljenju.
2

Podatki za leto 2011 niso prikazani za celo leto, temveč le za obdobje od 1. 1. do 16. 12. 2011, saj podatkov
za celotno leto nisem mogla pridobiti.
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5.6 PRAVNA SREDSTVA
Upravičenec do drţavne štipendije iz hipotetičnega primera druţine Golob, ki ni zadovoljen
z odločbo centra za socialno delo o pravici do dodelitve drţavne štipendije, jo lahko
izpodbija s pritoţbo kot rednim pravnim sredstvom ali z izrednimi pravnimi sredstvi po
ZUP, ki se uporabljajo po končanem upravnem postopku.
Matej lahko izdano odločbo izpodbija zaradi nepopolne in nepravilne ugotovitve
dejanskega stanja (npr. uradna oseba, ki je vodila postopek, je pri izračunu cenzusa
upoštevala nepravilne dohodke), zaradi kršitve materialnega prava (npr. CSD je napačno
uporabil določbe ZŠtip, ali jih sploh ni uporabil) ali če so bile podane bistvene kršitve
pravil postopka (npr. odločbo je izdal krajevno nepristojen organ-namesto CSD Kranj, je
odločbo izdal CSD Novo mesto, če mladoletnega vlagatelja ni zastopal njegov zakoniti
zastopnik itd.).
Pritoţbo zoper odločbo o pravici do otroškega dodatka se vloţi pisno ali ustno na zapisnik
pri prvostopenjskem organu, torej pri centru za socialno delo, ki je odločbo izdal v roku
15-ih dni od vročitve odločbe. Če jo stranka vloţi neposredno pri drugostopenjskem
organu, jo ta nemudoma pošlje prvostopenjskemu organu. Za pravočasno vloţeno se
šteje, če jo je drugostopenjski organ prejel v pritoţbenem roku, ne glede na to, kdaj jo je
nato odstopil prvostopenjskemu organu (239. člen ZUP).
Ko CSD prejme pritoţbo, jo mora organ prve stopnje najprej formalno preizkusiti in če
ugotovi, da pritoţba ni dovoljena, da je bila vloţena prepozno ali po neupravičeni osebi, jo
s sklepom zavrţe. Če CSD, ki je izdal odločbo, spozna, da je pritoţba utemeljena, a ni
potreben nov ugotovitveni postopek oziroma v primeru, da ga izvede po določilih ZUP,
stvar reši sam in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se izpodbija s pritoţbo. V primeru,
da organ, ki je izdal odločbo, ki se izpodbija, spoznal, da je vloţena pritoţba dovoljena ter
da jo je vloţila upravičena oseba ter izpodbijane odločbe ne nadomesti z novo odločbo,
mora pritoţbo (vključno s celotno pisno dokumentacijo) brez odlašanja najpozneje v 15-ih
dneh od datuma prejema, poslati organu druge stopnje, to je Ministrstvu za delo, druţino
in socialne zadeve, ki je pristojen, da o njej odloča.
Vlagatelj iz hipotetičnega primera druţine Golob lahko v postopku dodeljevanja pravice do
drţavne štipendije zoper odločbo drugostopenjskega organa vloţi toţbo na delovno in
socialno sodišče ter s tem sproţi socialni spor, pri čemer lahko odloči v korist stranke ali
celotno toţbo s sklepom zavrţe.
V praksi naj bi se pojavljalo veliko pritoţb zoper prvostopenjske odločbe o dodelitvi
drţavne štipendije, predvsem zaradi zamude roka za oddajo vloge, glede splošnih pogojev
za pridobitev štipendije, glede akreditacije študija, absolventskega staţa ter glede
upoštevajočega skupnega dohodka druţine in upoštevajočih druţinskih članov. V
pritoţbah zaradi zamude roka za oddajo vloge v primeru podaljševanja pravice se stranke
pogosto sklicujejo na zamudo zaradi počitnic, na nepoznavanje svetovnega spleta ter
zakasnitev zaradi prepozne pridobitve ustreznih dokazil (npr. potrdilo o šolanju), kar niso
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opravičljivi razlogi za zamudo dvomesečnega roka za podaljšanje štipendijskega razmerja.
Roki so namreč znani ţe v začetku meseca junija, ko so objavljeni v javnem pozivu, v
katerem je kandidat tudi opozorjen na posledico zamude roka (mirovanje štipendijskega
razmerja za tekoče šolsko/študijsko leto). Zamuda roka je opravičljiva le v primeru, da je
kandidat rok zamudil zaradi dolgotrajne bolezni, ki je trajala vsaj dva meseca. Pogosto se
pojavljajo tudi pritoţbe glede splošnih pogojev, kjer velja najbolj izpostaviti starost.
Upoštevati je namreč potrebno, da ob prvem vpisu v 1. letnik dijaki ne smejo biti starejši
od 18-ih let, oziroma da dijak ob prvem vpisu še ni praznoval 19. in študent 27. rojstnega
dne, torej ne sme biti starejši od 26 let. Izpolnjevanje starostnega pogoja se ugotavlja po
datumu vpisa v izobraţevalni program, in ne po začetku šolskega oziroma študijskega
programa, v katerega se je vpisal, kar marsikateri vlagatelj zmotni misli. Kar nekaj pritoţb
je tudi v zvezi s šolanjem v tujini, saj včasih štipendija za študij v tujini ni odobrena. Pogoj
za pridobitev drţavne štipendije za študij v tujini je namreč, da morata biti ustanova in
program izobraţevanja javno veljavna oziroma akreditirana, kar se dokazuje s potrdilom,
ki ga izdaja pristojna ustanova oziroma organ (to dokazilo je dolţan kandidat sam
predloţiti). Pritoţbe se nanašajo tudi na absolventski staţ. Štipendisti namreč pri branju
določbe ZŠtip (natančneje pri branju četrtega odstavka 45. člena ZŠtip), ki govori o tem,
da se drţavna štipendija izplačuje tudi v času absolventskega staţa do diplome, vendar v
celotni dobi izobraţevanja le eno študijsko leto, niso pozorni in uveljavljajo pravico do
štipendije za absolventski staţ na prvi, drugi in tretji stopnji izobraţevanja. Potrebno je
poudariti, da zakon ne govori o enem letu na vsak stopnji izobraţevanja, ampak v celotni
dobi izobraţevanja. S tem se namreč poskuša preprečiti zavlačevanje zagovora diplomske,
magistrske ali doktorske naloge le zaradi prejemanja štipendije. Velika nestrinjanja so tudi
v primeru preseganja cenzusa za doseganje pravice do drţavne štipendije ter upoštevanje
skupnih dohodkov pri izračunu. Velikokrat se namreč zgodi, da posamezniki minimalno
presegajo predpisan cenzus in so posledično neupravičeni do štipendije, ker pozabljajo na
pozitivne obresti na transakcijskem računu, ki so zelo nizke, vendar dovolj za preseganje
cenzusa. Iz 8. člena Zakona o dohodnini je namreč razvidno, da se pod dohodke štejejo
vsi dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoţenja v najem ter iz prenosa
premoţenjske pravice, dohodki iz kapitala in drugi dohodki, ne glede na znesek. Kar nekaj
pritoţb je tudi v zvezi z upoštevanjem druţinskih članov, ki nimajo statusa dijaka oziroma
študenta in »pavzirajo«. V takih primerih je potrebno poudariti, da se polnoletnih oseb, ki
»pavzirajo« ne upošteva kot druţinske člane pri izračunu, saj ZZZDR v 123. členu določa,
da so starši dolţni preţivljati svoje otroke do njihove polnoletnosti, oziroma tudi v primeru,
da se otrok redno šola oziroma je vpisan na izredni študij ţe po doseţeni polnoletnosti,
vendar največ do dopolnjenega šestindvajsetega leta starosti.
Veliko pritoţb zoper prvo- ali drugostopenjsko odločitev je negativnih, kar je razvidno tudi
iz konkretnih številk. V šolskem oziroma študijskem letu 2010/2011 je drţavno štipendijo
prejemalo 40.198 upravičencev, od tega jih je 2.332 kandidatov vloţilo pritoţbo zoper
prvo- ali drugostopenjsko odločitev. Le 488 pritoţb oziroma 21 % je bilo pozitivno rešenih,
iz česar je razvidno, da veliko upravičencev poda pritoţbo brez utemeljenih razlogov in
nepoznavanja oziroma slabega razumevanja zakonodaje (Kompolšek, 2011, str. 9-11).
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6 POVEZANOST OZIROMA RAZLIKE OBEH POSTOPKOV
Centri za socialno delo kot nosilci javnih pooblastil imajo pomembno vlogo tako pri
izvajanju Zakona o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih kot pri Zakonu o
štipendiranju.
Tako ZSDP, ki ureja področje otroških dodatkov, kot ZŠtip, ki ureja področje drţavnih
štipendij, sta krovna oziroma področna zakona, ki vsebujeta materialne, procesne in
organizacijskotehnične določbe (določbe o pristojnosti). V obeh primerih se primarno
postopa po določbah in pravilih v obeh pravilnikih, po določbah ZUP pa v vseh ostalih
vprašanjih, ki niso pravila posebnega upravnega postopka iz ZSDP ali ZŠtip oziroma se
ZUP uporablja subsidiarno. Ker je na področju pravic do otroških dodatkov in drţavne
štipendije s procesnimi pravili v ZSDP in ZŠtip predpisan poseben upravni postopek, se v
obeh primerih postopa po določbah ZSDP, ZŠtip in po določbah ZUP v vseh ostalih
vprašanjih, ki niso urejena v področnih zakonih.
Otroški dodatek je denarni prejemek, ki ga pojmujemo kot dopolnilni prejemek za
preţivljanje, vzgojo in izobraţevanje otroka, kadar dohodek druţinskih članov ne presega
zgornje meje dohodkovnega razreda o tem zakonu (65. člen ZSDP). Štipendije so kot
dopolnilni prejemek namenjene za kritje stroškov v zvezi z izobraţevanjem. Iz definicij
obeh pravic je lahko razvidno, da gre v obeh primerih za dopolnilni prejemek, s katerim se
»olajša« ţivljenje upravičenca ter pripomore k izobraţevanju otroka pri otroških dodatkih
oziroma vlagatelja, pri drţavnih štipendijah. Medtem ko je pravica do otroškega dodatka
otrokom namenjena le posredno, saj jo koristijo starši (znesek se nakazuje na račun
staršev kot vlagateljev), je drţavna štipendija namenjena neposredno otrokom, ki so dijaki
ali študentje (znesek se nakazuje neposredno otrokom, ne glede nato, ali so ţe polnoletni
ali še ne, ker so tudi oni vlagatelji). Pri pravici do otroškega dodatka je namreč v največ
primerih vlagatelj eden od staršev, medtem ko pa je pri drţavnih štipendijah vlagatelj
vedno otrok. Eden od staršev je lahko le zakoniti zastopnik v primeru, da je dijak še
mladoleten.
Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do dopolnjenega 18. leta starosti,
starejša oseba, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na
dodiplomskem študiju, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti.
Razlika je tudi v trajanju pravice. Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je lahko
oseba do 18. leta oziroma do dopolnjenega 26. leta v primeru, da se šola ter dokler ima
status učenca, dijaka, vajenca, študenta na dodiplomskem študiju (70.čle n ZSDP),
medtem ko drţavno štipendijo lahko prejema tudi upravičenec, starejši od 26 let, ki mora
izpolnjevati starostni pogoj po 9. členu ZŠtip (pravico do drţavne štipendije namreč
pridobijo tisti upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma srednje šole
niso starejši od 18 let, ter upravičenci, ki ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali
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visokošolskega izobraţevanja oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo
izobraţevanja niso starejši od 26 let).
Postopek za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka kot tudi postopek za dodelitev
drţavne štipendije se začne na zahtevo strank, v določenih primerih ga začne center za
socialno postopek po uradni dolţnosti. Na zahtevo stranke se v obeh primerih začne z
vloţitvijo ustrezne vloge na krajevno pristojen CSD, poleg katerih mora vlagatelj za
drţavno štipendijo priloţiti še ustrezne priloge (npr. potrdilo o šolanju). Kadar se postopek
začne na zahtevo stranke, vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o
dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi drţavni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. Uradna oseba si mora
namreč v sama po uradni dolţnosti priskrbeti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno
evidenco organ, ki je pristojen za odločanje, enako pa ravna uradna oseba glede dejstev,
o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug drţavni organ, organ samoupravne lokalne
skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
Pri obeh zgoraj navedenih pravicah je uveljavitev pravice vezana na določen rok za oddajo
vloge. Razlika je le v tem, da začne pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka pravica
teči z naslednjem mesecem z oddajo vloge (94. člen ZSDP), pri pravici do drţavne
štipendije pa začne teči pravica z mesecem oddaje vloge. V primeru zamude roka pri
otroškem dodatku upravičencu pravica ne pripada za zamujen mesec, medtem ko ima
zamuda roka pri drţavni štipendiji stroţje posledice. Upravičencu do drţavne štipendije, ki
pravico le podaljšuje, rok za podaljšanje vloge pa zamudi, drţavne štipendije ne more
uveljavljati z naslednjim mesecem od oddaje vloge, kot to velja pri uveljavitvi pravice do
otroškega dodatka, temveč mu pravica do drţavne štipendije miruje v celotnem tekočem
šolskem oziroma študijskem letu.
Upravičenost tako do pravice do otroškega dodatka kot do uveljavitve drţavne štipendije
je vezana na dohodek druţinskih članov v prejšnjem koledarskem letu. Pri obeh pravicah
namreč dohodek na druţinskega člana ne sme presegati določenega cenzusa za
pridobitev pravice, razlika je le v tem, da je pri pravici do otroškega dodatka cenzus vezan
na povprečni bruto dohodek vseh druţinskih članov, pri dodelitvi drţavne štipendije je
cenzus izračunan na podlagi povprečne minimalne plače vseh druţinskih članov, upošteva
se tudi neto dohodek, namesto bruto, kot to velja za otroške dodatke. To namreč
velikokrat tudi preslepi vlagatelje za drţavno štipendijo, saj v primeru da prejemajo
otroški dodatek, odstotek na vlogi za otroški dodatek, ki pomeni povprečni dohodek na
druţinskega člana, enačijo z odstotkom dohodkov pri drţavni štipendiji. To namreč ne
drţi, saj odstotek pri otroškem dodatku odraţa povprečni dohodek na druţinskega člana,
medtem ko cenzus v odstotkih pri pravici do drţavne štipendije predstavlja povprečen
minimalen dohodek, iz katerega je razvidno, da je cenzus za pridobitev otroškega dodatka
mnogo višji od cenzusa za pridobitev pravice do drţavne štipendije.
V postopkih uveljavljanja tako pravice do drţavne štipendije kot do otroškega dodatka se
dokazovanje izvaja z uporabo dokaznih sredstev (npr. potrdila o šolanju, šolskega
spričevala pri dijakih oziroma potrdila o opravljenih izpitih pri študentih) ter izmenjavo
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podatkov iz drugih uradnih evidenc (npr. izmenjava podatkov s centralnim registrom
prebivalstva po informacijskem sistemu).
Najpomembnejše dejanje v upravnem postopku v primeru obeh pravic je zagotovo izdaja
odločbe. Center za socialno delo odločbo o pravici do drţavne štipendije oziroma do
otroškega dodatka izda skladno s pravili ZUP, saj niti ZŠtip niti ZSDP ne določata posebnih
pravil.
Stranka, ki ni zadovoljna z odločbo centra za socialno delo v pravici do otroškega dodatka
ali drţavne štipendije, jo lahko izpodbija s pritoţbo kot rednim pravnim sredstvom ali z
izrednimi pravnimi sredstvi po ZUP, ki se uporabljajo po končanem upravnem postopku.
Prvostopenjski organ, ki odloča v obeh pravicah, je krajevno pristojen center za socialno
delo, o pritoţbah zoper odločitve prvostopenjskega organa v zvezi z odločitvijo glede
otroškega dodatka in drţavne štipendije pa odloča drugostopenjski organ, to je
Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve.
Tako na področju pravice do otroškega dodatka kot tudi na področju pridobivanja drţavne
štipendije so se z januarjem 2012 uvedle velike spremembe. Po novi zakonodaji ima
namreč pravico do otroškega dodatka eden izmed staršev oziroma druga oseba za otroke
s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer do 18. leta starosti otroka, če
izpolnjuje še druge pogoje po zakonu, ki ureja druţinske prejemke (22. člen ZUPJS), kar
pomeni, da je z novim letom 2012 do otroškega dodatka upravičen le še mladoleten
otrok, medtem ko se starejši osebi do dopolnjenega 26 leta starosti, ki se šola in ima
status dijaka, študenta ali vajenca otroški dodatek ukinja, kljub temu da bi mu po 70.
členu ZSDP pripadal. Pri drţavni štipendiji je z novo zakonodajo ravno obratno, do
štipendije so namreč upravičeni le drţavljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let
in izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje (23. člen ZUPJS), kar
pomeni, da mladoletni dijaki do drţavne štipendije ne bodo več upravičeni, kljub temu da
so po ZŠtip bili. Ta izpad dohodka staršev zaradi neprejemanja otroških dodatkov za
polnoletne otroke, ki se še šolajo po novi zakonodaji, naj bi se pokril z višjimi drţavnimi
štipendijami za polnoletne dijake oziroma študente in obratno. Na področju drţavnih
štipendij je zagotovo bistvena sprememba ta, da so po 1. 1. 2012 upravičeni do nje le še
drţavljani Republike Slovenije in ne več tujci, ki se šolajo v Sloveniji ter imajo tukaj
urejeno le začasno bivanje. Po ZUPJS bo namreč eden izmed pogojev za dodelitev
drţavne štipendije tudi drţavljanstvo. Po novi zakonodaji npr. za uveljavljanje pravice do
drţavne štipendije ter do otroškega dodatka ni več posameznih vlog za vsako pravico
posebej, temveč je nov zakon prinesel enotno vlogo, in sicer »Vlogo za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev«, s katero vlagatelj lahko uveljavlja naenkrat vse pravice (otroški
dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, drţavna štipendija ter tudi pravice
do subvencij in plačil), ki mu bodo po novi zakonodaji ZUPJS pripadale.
PRIMER 1: Mama Marija Golob je v letu 2010 zasluţila 10.852,45 EUR (plača) ter 650,00
EUR (regres), očetov zasluţek je bil 19.852,14 EUR (plača), 900,00 EUR regresa, poleg
tega je imel še nekaj katastra v višini 114,00 EUR let. Polnoletni sin Matej je prek
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študenta zasluţil 2.500, 00 EUR, mladoletna otroka Mateja in Blaţ sta dobila vsak po
15.32 EUR obresti na njun varčevalni račun. Skupni bruto dohodek druţine je tako znašal
34.899,23 EUR.
Za primer sem vzela iste podatke, kot sem jih uporabila pri izračunu višine otroškega
dodatka po ZSDP v poglavju 3.5.1, zato da bo dejansko viden različen izračun po »stari«
in »novi« zakonodaji.


IZRAČUN VIŠINE OTROŠKEGA DODATKA PO ZSDP:

Po ZSDP pripada pravica do otroškega dodatka vlagatelju, kadar dohodek na druţinskega
člana ne presega 99 % povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem
letu, sama višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev druţine v dohodkovni
razred. Skupni bruto dohodek na druţinskega člana v letu 2010 v druţini Golob je bil
34.899,23 EUR, mesečni dohodek na druţinskega člana je znašal 581,65 EUR, zato glede
na izračun po ZSDP pade druţina Golob v peti dohodkovni razred, kar pomeni, da je
višina otroškega dodatka za enega otroka 48,27 EUR, za drugega 56,33 EUR ter za
tretjega 64,33 EUR, kar pomeni, da Janezu Golobu kot vlagatelju pripada 168,93 EUR.
Podrobnejši izračun tega istega primera o izračunu višine otroškega dodatka po ZSDP z
istimi podatki je podrobnejše predstavljen v poglavju 3.5.1.


IZRAČUN VIŠINE OTROŠKEGA DODATKA PO ZUPJS:

Višina otroškega dodatka po ZUPJS se določi glede na uvrstitev druţine v dohodkovni
razred, ki je določen v odstotku od povprečne neto mesečne plače zaposlenih v RS za
koledarsko leto pred vloţitvijo vloge. Po ZUPJS se poleg vseh dohodkov in prejemkov ,
razen tistih, ki so namenjeni kritju posebnih potreb, upošteva skladno s 17.,18., 19. in 20.
členom ZUPJS tudi premoţenje, ki se upošteva tako, da se dohodkom vlagatelja in
njegove druţine prišteje enoleten znesek iz obresti, izračunanih od vrednosti premoţenj
(na dan vloţitve vloge), če bi imeli znesek v vrednosti premoţenja poloţen na bančnem
računu v obliki vezane vloge, pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za
gospodinjstva za vezane vloge med 1 letom do 2 leti za leto pred letom vloţitve vloge po
podatkih Banke Slovenije.
Predpostavljajmo, da druţina Golob nima nobenega svojega premoţenja, saj ţivi v hiši
Janezovih staršev, avto imajo na »lizing«, zato se pri izračunu upošteva le njihov skupni
dohodek. Njihov neto dohodek v letu 2010 je bil pribliţno 24.720,80 EUR, kar mesečno na
druţinskega člana znaša pribliţno 412 EUR, oziroma 42,62 % neto mesečnega dohodka
na druţinskega člana (neto povprečna mesečna plača v letu 2010 je znašala 966,62 EUR).
Po ZUPJS bo oče Janez upravičen do otroškega dodatka le še za dva mladoletna otroka,
za polnoletnega Mateja pa ne več, saj ima skladno z 22. členom ZUPJS pravico do
otroškega dodatka eden izmed staršev oziroma druga oseba za otroke s prijavljenim
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prebivališčem v Republiki Sloveniji, in sicer le do 18. leta starosti otroka. Vseeno se Matej
še vedno šteje kot druţinski član, saj so ga starši po ZZZDR še vedno dolţni preţivljati.
Tabela 6: Zneski otroškega dodatka glede na dohodkovni razred druţine po ZUPJS

Znesek otroškega dodatka za Znesek otroškega dodatka
otroka
za otroka v srednji
do konca osnovne šole ali do šoli, vendar najdalj do 18.
18. leta
leta (v evrih)
(v evrih)
Dohodkovni Pov. mes.
1. otrok
dohodek
razred
na osebo v
% od neto
pov.plače

2. otrok

3.
in 1.
naslednji otrok
otrok

2. otrok

3.
otrok

1

do 18 %

125,73

137,18

168,31

179,73

243,55

2

nad 18 % 97,73
do 30 %

108,04

118,28

142,73

153,04

206,88

3

nad 30 % 74,48
do 36 %

83,25

91,98

110,48

119,25

162,89

4

nad 36 % 58,75
do 42 %

67,03

75,47

85,75

94,03

128,58

5

nad 42 % 48,04
do 53 %

56,06

64,03

68,04

76,06

103,27

6

nad 53 % 30,04
do 64 %

38,10

45,71

43,44

51,10

71,17

7

nad 64 % 22,83
do 82 %

30,44

37,10

28,83

36,44

49,65

8

nad 82 % 19,88
do 99 %

27,50

35,11

19,88

27,55

34,69

114,31

Vir: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Ker je povprečna neto mesečna plača na druţinskega člana znašala 42,62 %, pade
druţina v peti dohodkovni razred po ZUPJS, kar pomeni, da znaša otroški dodatek za
prvega mladoletnega otroka, Matejo 48,04 EUR, za drugega, ki je ravno tako mladoleten,
Blaţa, pa 56,06 EUR. Skupna višina otroškega dodatka po novi zakonodaji bo tako (48,04
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EUR +56,06 EUR) znašal 104,10 EUR, kar bo opazno manj kot po stari zakonodaji, ko je
bil do otroškega dodatka upravičen tudi za polnoletnega otroka, ki ima status študenta.
Če bi predpostavljali, da je druţina Golob kot povprečna slovenska druţina še lastnica
stanovanjske hiše ter recimo dveh avtomobilov, bi tudi to vplivalo na samo višino. Po
mojem mnenju bi vplivalo v taki meri, da bi bila višina otroškega dodatka še niţja.
PRIMER 2: Starejši sin Matej iz hipotetičnega primera druţine Golob ţeli zaprositi za
drţavno štipendijo. Šola se na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer obiskuje drugi letnik, prvi
letnik je zaključil s povprečno oceno 8,7. Druţina Golob stanuje v Zalogu pri Škofljici, zato
Matej do šole v Ljubljani uporablja primestni avtobus, saj se šola izven kraja svojega
stalnega bivanja. Neto povprečni dohodek na druţinskega člana (so petčlanska druţina)
je v letu 2010 znašal 24.720,80EUR
Za primer sem vzela iste podatke, kot sem jih uporabila pri izračunu višine drţavne
štipendije po ZŠtip v poglavju 4.5.1, zato da bo dejansko viden različen izračun po
»stari« in »novi« zakonodaji.


IZRAČUN DRŢAVNE ŠTIPENDIJE PO ZŠtip

Matej je po ZŠtip upravičen do drţavne štipendije v višini 159,48 EUR (osnovna štipendija
za študente v višini 58,19 EUR + dodatek na dohodek v višini 21,56 EUR + dodatek na
učni uspeh v višini 20,46 EUR + dodatek za izobraţevanje zunaj stalnega bivališča v višini
59,27 EUR) mesečno, saj je njihov povprečni neto mesečni dohodek na druţinskega člana
(412,01 EUR) manjši od prepisanega cenzusa (469,50 EUR), ki po ZŠtip znaša določen
odstotek od povprečne minimalne plače.
Podrobnejši izračun tega istega primera o izračunu višine drţavne štipendije po ZŠtip z
istimi podatki je predstavljen v poglavju 4.5.1.


IZRAČUN VIŠINE DRŢAVNE ŠTIPENDIJE PO ZUPJS

Po ZUPJS so do drţavne štipendije upravičeni drţavljani RS, ki so starejši od 18 let,
izpolnjujejo druge pogoje po 9. členu ZŠtip ter njihov povprečni mesečni dohodek na
druţinskega člana v preteklem letu ne presega 53 % neto povprečne plače na
druţinskega člana v istem obdobju (to je cenzus za pridobitev drţavne štipendije po
ZUPJS za šolsko leto 2011/2012, medtem ko naj bi se le-ta za šolsko leto 2012/2013
povečal na 64 %). Ker znaša povprečni mesečni neto dohodek v letu 2010 469,50 EUR,
je Matej tudi po ZUPJS upravičen do drţavne štipendije, saj ne presega 512,30 EUR, kar
predstavlja 53 % neto povprečne plače, kar je v šolskem letu 2011/2012 cenzus za
pridobitev pravice.

57

Tabela 7: Višina osnovne štipendije brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni
razred po ZUPJS

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek Osnovna višina v evrih
na osebo v % od neto
povprečne plače

1

do 30 %

190

2

nad 30 % do 36 %

160

3

nad 36 % do 42 %

130

4

nad 42 % do 53 %

100

5

nad 53 % do 64 %

70

Vir: ZUPJS

Povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana druţine Golob znaša 469,50 EUR, kar
predstavlja 48,58 % od neto povprečne plače, zato Mateju po ZUPJS pripada osnovna
višina drţavne štipendije 100 EUR. Poleg tega mu po ZUPJS pripadajo tudi dodatki na učni
uspeh v višini 20,56 EUR (ostaja isti kot po ZŠtip) ter dodatek na izobraţevanje zunaj
stalnega bivališča, v višini 59,55 EUR (ostaja pribliţno isti kot po ZŠtip), kar pomeni, da
mu po ZUPJS mesečno pripada drţavna štipendija v višini 180,11 EUR, ki je nekoliko višja
kot po »stari« zakonodaji.
Če bi tudi pri izračunu drţavne štipendije predpostavljali, da ima druţina Golob kakšno
premoţenje (avtomobil, hišo itd.), bi tudi to vplivalo na višino pravice, ki bi bila lahko
zaradi upoštevanja premoţenja niţja.
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7 ZAKLJUČEK
Center za socialno delo je organizacija s statusom javnega socialnovarstvenega zavoda
ter nosilec javnih pooblastil, ki odloča o številnih zadevah. Javna pooblastila centri za
socialno delo izvajajo na različnih področjih, in sicer na področju varstva druţine, varstva
otrok in mladostnikov, varstva odraslih, socialnovarstvenih dajatev ter starševskega
varstva in druţinskih prejemkov.
Nosilci javnih pooblastil vodijo postopek in odločajo preteţno po ZUP, vendar po načelu
subsidiarnosti prednostno v zvezi s posameznimi vprašanji postopka uporabljajo
postopkovne določbe področnih zakonov.
Centri za socialno delo kot nosilci javnih pooblastil imajo pomembno vlogo tako pri
izvajanju Zakona o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih kot pri Zakonu o
štipendiranju. Pravice po Zakonu o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih so pravice
iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo (starševski dopust, starševsko nadomestilo in
pravica iz naslova krajšega delovnega časa) in pravice do druţinskih prejemkov (starševski
dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko druţino, dodatek za
nego otroka in delno plačilo za izgubljeni dohodek). Vse naštete pravice so vezane na
otroka, uveljavlja jih eden od staršev.
Z otroškim dodatkom, ki ga ureja Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih,
se staršem oziroma otroku zagotavlja dopolnilni prejemek za preţivljanje, vzgojo in
izobraţevanje, kadar dohodek na druţinskega člana ne presega zgornje meje
dohodkovnega razreda, kateri je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh
zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto pred vloţitvijo zahteve. Višina
otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev v dohodkovni razred, ki je določen v
odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko
leto pred vloţitvijo zahteve. Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev druţine
v dohodkovni razred po zakonu. Štipendije so po Zakonu o štipendiranju definirane kot
dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraţevanjem, ki poleg splošnih
pogojev po tem zakonu, izpolnjujejo tudi materialni pogoj za pridobitev drţavne
štipendije, kar pomeni, da povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana v preteklem
koledarskem letu pred vloţitvijo vloge za drţavno štipendijo ne presega določenega
zneska. Med obema postopkoma, tako med postopkom za pridobitev pravice do otroškega
dodatka kot tudi med postopkom za pridobitev pravice do drţavne štipendije je zelo veliko
podobnosti, saj se oba postopka začneta večinoma na zahtevo strank in sicer ko stranki v
obeh primerih vloţita zahtevo v obliki zahtevane vloge na pristojen center za socialno
delo. Sledita ugotovitveni in dokazni postopek, namen katerega je ugotoviti ali
upravičenec izpolnjuje vse pogoje za pridobitev določene pravice ter preučitev vseh
dokazov, ki so na voljo in pomembni za ugotavljanje dejanskega stanja. Upravni postopek
se zaključi z izdajo konkretnega upravnega akta, odločbe, s katero center za socialno delo
ugotovi odloči o pravici. V primeru, da se stranka z izdano odločbo ne strinja, lahko v
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roku 15 dni od vročitve odločbe, zoper njo poda pritoţbo na prvostopenjskem organu, ki
je odločbo izdal, o pritoţbah na drugi stopnji pa odloča Ministrstvo za delo, druţino in
socialne zadeve.
Na Centru za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik je opaziti trend zmanjševanja
obravnavanih vlog glede uveljavitve pravice do otroškega dodatka med leti 2009, 2010 in
2011, saj je bilo v letu 2009 skupno število obravnavanih vlog 11.683, medtem ko jih je
bilo v letu 2011 »le« še 10.461, od katerih je bilo pozitivnih kar 10.092. Ravno obraten
trend naraščanja izdanih odločb je opaziti v primerih dodeljevanja drţavnih štipendij, ki iz
leta v leto naraščajo. V letu 2009 je bilo izdanih 1533 odločb, od katerih je bilo pozitivnih
1125, v letu 2011 se je to število povečalo na 1629, od katerih je bilo kar 1398 odobrenih.
Sama sem pričakovala naraščajoče podatke v obeh primerih, zato me je trend upadanja
vloţenih vlog in posledično izdanih odločb na otroških dodatkov zelo presenetil.
Če se osredotočim na celoten upraven postopek dodelitve otroškega dodatka oziroma
drţavne štipendije upravičencu, mislim, da bi bilo dobro izboljšati celoten informacijski
sistem, predvsem smislu izdelave skupne baze podatkov, kamor bi se stekali vsi osebni
podatki iz vseh uradnih evidenc, torej v smislu »vse na enem mestu«. Dostop do teh
podatkov bi imela vsaka uradna oseba z izpolnjenimi pogoji za izdajo odločb. Če gledamo
predvsem postopek za pridobitev otroških dodatkov, lahko ugotovimo, da je celoten
postopek, v primeru, če stranka sama ne poda vseh ustreznih podatkov glede svojih
dohodkov, katere se zahteva za izračun višine otroškega dodatka, da stranka dobi odločbo
zelo dolgotrajen. V primeru da si mora CSD sam pridobiti podatke glede dohodkov
upravičenca in njegovih druţinskih članov, se celoten postopke zelo zavleče, tudi več kot
tri mesece, ker davčna uprava potrebuje kar veliko časa, da posreduje celotno
dokumentacijo centru za socialno delo, saj le-ta pred tem ne more izdati odločbe. To za
seboj potegne tudi zapoznelo nakazilo otroškega dodatka, saj znesek ne more biti
izplačan, preden se odločba ne izda in je le-ta vročena vlagatelju, kljub temu da je stranka
celotno vlogo oddala znotraj roka. Pri tem nastane še problem, da v primeru, ko mora
organ sam pridobiti podatke iz davčne uprave, včasih potrebuje več kot 2 meseca za
izdajo odločbe, kar je ţe razlog, da se vlagatelj pritoţi zoper centra za socialno delo v
smislu molka organa, saj CSD ne izda odločbe v predpisanem roku skladno z ZUP. Zato
menim, da bo vsaj na tem področju Zakon o uveljavljanju pravic do javnih sredstev
prinesel veliko pozitivnih stvari, predvsem v smislu enotnega informacijskega sistema, kjer
bo uradna oseba imela na razpolago vse razpoloţljive podatke o stranki. Enoten
informacijski sistem IS CSD 2 naj bi obsegal kar 44 različnih baz podatkov, kar bo
zagotovo v veliko pomoč pri hitrejši izdaji odločb, celoten postopek pa bo tudi veliko krajši
in prijaznejši do uporabnika.
Z januarjem 2012 je stopil v veljavo Zakon o uveljavljanj pravic iz javnih sredstev, ki je
prinesel ogromne spremembe na obeh obravnavanih področjih v diplomskem delu. Po
ZUPJS bo namreč center za socialno delo odločal o otroškem dodatku, denarni socialni
pomoči, varstvenem dodatku, drţavnih štipendijah ter različnih subvencijah in plačilih z
eno smo odločbo. Z ZUPJS se namreč ţeli uveljaviti, da stranki ne bi bilo več potrebno
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izpolnjevati različnih vlog za vsako pravico posebej ter pravice uveljavljati na različnih
pristojnih organih, temveč jim ţelijo olajšati delo v tolikši meri, da bo stranka lahko z isto
vlogo uveljavljala vse pravice hkrati, kar do sedaj ni bilo moţno. Vsakršno spremembo, ki
bi vplivala na priznano pravico, bo stranki potrebno sporočiti le enkrat, kar se jim bo
potem avtomatsko upoštevalo tudi pri vseh ostalih pravicah.
Z diplomskim delom sem potrdila hipotezo, da sta tako zakonodaja kot delo centra za
socialno delo usmerjena v ţivljenjsko situacijo posameznika, saj se tako zakonodaja kot
tudi CSD prilagajata različnim ţivljenjskim situacijam posameznika, kar se kaţe v
prilagajanju višine pripadajočega otroškega dodatka oziroma drţavne štipendije glede na
nastale spremembe (npr. izguba zaposlitve). Postavljena hipoteza je po mojem mnenju še
bolj prišla v ospredje z novo zakonodajo, saj bo tako za stranko celoten postopek veliko
bolj poenostavljen. Stranke bodo namreč izpolnjevale enotno vlogo za več pravic hkrati,
urejale vse pravice na enem mestu, le enkrat sporočale spremembe, kar bo posledično
pripeljalo do hitrejšega reševanja postopka zaradi vzpostavitve enotnega informacijskega
sistema.
Kljub temu da naj bi nov zakon prinesel mnoge prednosti tako za stranko kot za uradno
osebo, ki bo tak postopek vodila, se mi zdi, da nov zakon za vse stranke le ne bo tako
»prijazen«. Sedaj se bo namreč poleg dohodka, ki se bo upošteval pri izračunu poleg
dohodkov, kot se je to upoštevalo ţe po stari zakonodaji, v poštev prišlo tudi premoţenje
vsakega posameznika, kar se mi po eni strani zdi prav, saj se bo na ta način laţje
preprečevalo izrabljanje javnih sredstev, po drugi strani pa bo upoštevanje premoţenja
zelo negativno vplivalo na posameznika, ki je s svojim trdim delom prišel do svojega
premoţenja. Kljub vsakdanjim nizkim dohodkom, mu bo ravno to sedaj preprečevalo do
višjega otroškega dodatka ali pridobitve drţavne štipendije. Zdi se mi, da bo ukinitev
drţavnih štipendij mladoletnih dijakov pripeljala do še večje odvisnosti socialno ogroţenih
dijakov od svojih staršev, kar bo posledično pripeljalo do čedalje večje nesamostojnosti
dijakov.
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