
Osnovno pojasnilo (predpostavke): 

Upravičenost do socialnih transferjev praviloma izhaja iz ocene celotnega premoženja in dohodkov 
posameznika oz. gospodinjstva. Dohodki iz dela pa v tem pogledu predstavljajo zgolj enega izmed 
pomembnejših elementov, z gotovostjo pa ne edinega (premično in nepremično premoženje, dohodki 
iz dejavnosti, dohodki iz kapitala...). Zaradi različnosti življenjskih okoliščin posameznikov in 
gospodinjstev je nemogoče enoznačno oceniti učinke sprememb in lahko spodaj navedeni primeri 
služijo zgolj kot orientacijske točke. 

Izračuni so narejeni na naslednjih predpostavkah:  

- vsi izračuni so zgolj na podlagi dohodkov in je privzeto, da družina nima nobenega premoženja. Če 
bi družina imela še kakšno premoženje, bi bili zneski lahko drugačni; 

- da je oseba, ki prejema minimalno plačo zaposlena za polni delovni čas, zato se ji cenzus za 
denarno socialno pomoč poveča za dodatek za delovno aktivnost nad 128 ur mesečno oziroma za 
0,51 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. za 205,11 EUR; 

- minimalna plača v višini 690,68 EUR neto (bruto minimalna plača 886,63 EUR, prispevki 195,95 
EUR, olajšave za nizke dohodke 543,32 EUR: za 1. otroka 203,08 EUR, za 2. otroka 220,77 EUR); 

- da se otroški dodatek kot dohodek pri denarni socialni pomoči in znižanem plačilu vrtca upošteva 
brez dodatka za enostarševsko družino in brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec, zmanjšan 
za 23,41 EUR; 

- da vrednost programa za vrtec znaša 454,70 EUR (povprečna cena programa javnih vrtec na dan 
3. 9. 2018 za 1. starostno obdobje); 

- upravičenci do denarne socialne pomoči (samo odrasle osebe, ker so otroci zavarovani po starših) 
so, če niso zavarovani po drugi zavarovalni podlagi, upravičeni do plačila prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje (OZ). Ta na osebo trenutno znaša 33,53 EUR mesečno in ga plačuje 
občina stalnega prebivališča osebe. Če je oseba na minimalni plači, do OZ ni upravičena, saj se 
šteje, da je že zavarovana na drugi zavarovalni podlagi; 

- upravičenci do denarne socialne pomoči so upravičeni tudi do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev (DZ). Navedeno pomeni, da taki osebi oziroma upravičencu miruje plačevanje 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (o tem se obvesti zavarovalnico), v primeru konkretnega 
zdravstvenega dogodka, pa država krije stroške, ki bi jih drugače krila zavarovalnica iz naslova 
sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Država torej ne krije mesečne premije 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ampak stroške konkretnega zdravstvenega dogodka, 
stranki pa ni treba plačevati mesečnih premij. Pri izračunu je bilo upoštevano, da stranka ne plačuje 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje v višini 31,98 EUR; 

- da cena malice za dijaka znaša 2,42 EUR na dan oz 48,40 EUR mesečno (20 dni); 
- da cena malice za učenca v OŠ znaša 0,80 EUR na dan oz. 16 EUR mesečno (20 dni); 
- da cena kosila za učenca v OŠ znaša 2,40 EUR na dan oz. 48  EUR mesečno (20 dni); 
- primeri za enostarševsko družino se nanašajo na enostarševsko družino, kot jo določata 8. odstavek 

10. člena ZUPJS in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih*.  
 

*Treba je ločiti med: 

a) enostarševsko družino, kot jo določa 8. odstavek 10. člena ZUPJS in Zakon o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih. Gre za skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok 
po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem 
izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema. Te družine so upravičene do povečanja 
posameznega zneska otroškega dodatka za 30 % ter do povečanja cenzusa za denarno socialno pomoč 
za 0,18 osnovnega zneska minimalnega dohodka oziroma za 72,39 EUR za vsakega takega otroka, pri 
čemer se pri pravicah iz javnih sredstev otroški dodatek kot dohodek upošteva brez dodatka za 
enostarševsko družino.  

b) ostalimi enostarševskimi družinami, ki s strani drugega starša prejemajo preživnino. 


