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PRILOGA 1 

Preglednica 1: Ključna zakonska določila, ki pomembno vplivajo na upravičenost in odmero pravice do otroškega dodatka 

 Pred uvedbo ZUPJS Po uvedbi ZUPJS 

ZAKONSKA 
PODLAGA 

ZSDP 
Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih 
prejemkov

1
 

ZUPJS, ZSDP, ZUJF 

PRISTOJNI ORGAN, 
KI ODLOČA 

CSD, MDDSZ (na 2. stopnji) CSD, MDDSZ (na 2. stopnji) 

KDO ZAGOTAVLJA 
SREDSTVA ZA 
IZPLAČILO 

RS iz državnega proračuna RS iz državnega proračuna 

OPREDELITEV 
PREJEMKA 

Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi 
dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar 
dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje 
dohodkovnega razreda po ZSDP. Dohodkovni razred je določen v 
odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS za 
koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. 

ZUPJS 
Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi dopolnilni prejemek za 
preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar dohodek na družinskega člana ne presega 
zgornje meje dohodkovnega razreda po tem zakonu. 

UPRAVIČENCI – 
POGOJI ZA 
PRIDOBITEV 

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga 
oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v RS.  
To pravico ima, pod zgoraj navedenimi pogoji, tudi otrok starejši 
od 18 let, ki je brez staršev ali ne živi s starši v skupnem 
gospodinjstvu, če tako na podlagi okoliščin odloči center. 
Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do 
dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se šola, dokler 
ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta, vendar najdalj do 
dopolnjenega 26. leta starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi 
oseba po tej starosti, če traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali 
šest let, ali če oseba zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja 
vojaškega roka med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem 
roku. Status otroka se podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje 
zaradi teh razlogov podaljšalo. 
Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev oziroma druga 
oseba za otroka, ki:  
1. je v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko oziroma 

ZUPJS 
Pravico do otroškega dodatka ima eden izmed staršev oziroma druga oseba za 
otroka s prijavljenim prebivališčem v RS, in sicer do 18. leta starosti otroka, če 
izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke. 
 
ZSDP (ostane): 
Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev oziroma druga oseba za otroka, 
ki: 
1. je v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko oziroma drugo samostojno 
dejavnost,  
2. je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima 
celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni,  
3. je oddan v rejništvo,  
4. je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski skupnosti,  
5. ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,  
6. ne živi z obema staršema in nad katerim izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo 
eden od staršev, če preživnina ni dogovorjena na centru ali določena s sodbo 

                                                           
1
 Uradni list RS, št. 31/2008 , 61/2009.  
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drugo samostojno dejavnost,  
2. je zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v 
katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 
dni,  
3. je oddan v rejništvo,  
4. je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski skupnosti,  
5. ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne 
pogodbe,  
6. ne živi z obema staršema in nad katerim izvršuje roditeljsko 
pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni 
dogovorjena na centru ali določena s sodbo sodišča, razen v 
primerih, ko očetovstvo ni urejeno.  
 
Ne glede na 2. in 3. točko (glej točke zgoraj) se prizna pravica do 
otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi v tem času starši 
materialno skrbijo za otroka.  
Ne glede na 6. točko (glej točke zgoraj) se prizna pravica do 
otroškega dodatka, če se dokaže, da se preživnine ne da uradno 
določiti oziroma dogovoriti. 

sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.  
 
Ne glede na 2. in 3. točko (glej točke zgoraj) se prizna pravica do otroškega dodatka, 
če se dokaže, da tudi v tem času starši materialno skrbijo za otroka.  
Ne glede na 6. točko (glej točke zgoraj) se prizna pravica do otroškega dodatka, če se 
dokaže, da se preživnine ne da uradno določiti oziroma dogovoriti. 
 

KDO SO DRUŽINSKI 
ČLANI 

Družinski člani so člani družinskega gospodinjstva, ki imajo v 
odnosu do vlagatelja zahtevka za otroški dodatek položaj:  

1. zakonca ali zunajzakonskega partnerja;  
2. otroka, pastorka, otroka zunajzakonskega partnerja ali 
posvojenca, ki živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je 
ta ali njegov zakonec ali zunajzakonski partner dolžan preživljati v 
skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja;  
3. vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev, ali je staršem 
odvzeta roditeljska pravica, kadar živi z vlagateljem v skupnem 
gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati;  
4. starša vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če sta 
ga dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska 
razmerja. 

Družinski člani po ZUPJS  
 
(1) Poleg vlagatelja se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo 

naslednje osebe: 
1. zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je 

po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti; 

2. otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati 
po zakonu. 

(2) Če je vlagatelj oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka, se poleg njega pri 
ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo: 

1. starši oziroma eden izmed staršev, ki mu je vlagatelj dodeljen v varstvo in 
vzgojo, in oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti; 

2. bratje in sestre oziroma pastorki, ki so jih osebe iz prejšnje točke dolžne 
preživljati po zakonu, ki ureja družinska razmerja. 
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(3) Če starši vlagatelja iz prejšnjega odstavka ne živijo v zakonski oziroma 
zunajzakonski skupnosti oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pri 
ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja upošteva le tisti izmed staršev kot se 
starši sporazumejo oziroma kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo. 
Upošteva se tudi oseba, s katero tisti od staršev, kot se starši sporazumejo oziroma 
kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, živi v zakonski ali zunajzakonski 
skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti. 

(4) Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja 
zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni 
otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi 
katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko oseba izpodbija zakonsko 
domnevo obstoja zunajzakonske skupnosti, tako da dokazuje, da ne živi v 
zunajzakonski skupnosti. 

(6) V primeru iz prejšnjega odstavka mora center za socialno delo sam rešiti 
predhodno vprašanje obstoja zunajzakonske skupnosti. 

(7) Za enostarševsko družino po tem zakonu se šteje 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. 

(8) Če je vlagatelj iz drugega odstavka tega člena poročen ali živi v zunajzakonski 
skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se pri ugotavljanju materialnega 
položaja upoštevajo: 

1. zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je 
po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo; 

2. oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, 
3. otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati 

po zakonu. 
(9) Če se starši skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, 

sporazumejo, da imajo oziroma obdržijo varstvo in vzgojo otroka, se otrok pri 
ugotavljanju materialnega položaja upošteva pri tistem izmed staršev, kot se 
sporazumejo starši. Če se starši o tem ne sporazumejo, se otrok upošteva pri tistem 
izmed staršev, pri katerem ima prijavljeno stalno prebivališče. Pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka se ob 
skupnem varstvu in vzgoji otroka višina minimalnega dohodka za otroka določi v 
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polovični višini merila, ki mu pripada skladno z določbami zakona, ki ureja 
socialnovarstvene prejemke. 

OD ČESA JE 
ODVISNA VIŠINA OD 

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v 
dohodkovni razred. Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni 
razred se upošteva povprečni mesečni dohodek na družinskega 
člana v preteklem koledarskem letu.  
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. 
Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne 
plače vseh zaposlenih v RS za koledarsko leto pred vložitvijo 
zahteve. Minister vsako leto v mesecu marcu določi nominalne 
meje dohodkovnih razredov za preteklo koledarsko leto.  

Dohodek na 
družinskega člana 
v % povprečne 
plače RS 

Znesek otroškega dodatka za 
posameznega otroka v EUR 

1. otrok 2. otrok 
3. in nasl. 
otrok 

do 15 %              102,37 112,62 122,86 

nad 15 % do 25 %  87,53 96,77 105,94 

nad 25 % do 30 % 66,72 74,56 82,38 

nad 30 % do 35 % 52,62 60,04 67,6 

nad 35 % do 45 % 43,02 50,21 57,35 

nad 45 % do 55 % 27,26 34,12 40,94 

nad 55 % do 75 % 20,44 27,26 34,12 

nad 75 % do 99 % 17,8 24,62 31,44 

 
Kadar otrok živi v eno starševski družini, se posamezni znesek 
otroškega dodatka iz prejšnjega člena poveča za 10 %. Eno 
starševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar 
roditeljsko pravico, skladno s posebnim zakonom, izvršuje sam.  
Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s 
predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka 
iz prejšnjega člena poveča za 20 %.  
Kadar otrok po 18 letu starosti sam uveljavlja pravico do otroškega 
dodatka, mu pripada otroški dodatek v višini, ki velja za prvega 

ZUPJS 
Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh 
zaposlenih v RS za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Minister vsako leto v 
mesecu marcu določi nominalne meje dohodkovnih razredov za preteklo koledarsko 
leto. 
Kadar otrok živi v eno starševski družini, se posamezni znesek otroškega dodatka iz 
prejšnjega člena ZUPJS poveča za 10 %. Eno starševska družina je skupnost enega od 
staršev z otroki, kadar roditeljsko pravico, skladno s posebnim zakonom, izvršuje 
sam.  
Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo 
vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka iz prejšnjega člena poveča za 20 %.  
Za prvega otroka iz prejšnjega odstavka se šteje starejši otrok v družini. 
Minister, pristojen za socialno varstvo, vsako leto v mesecu marcu določi nominalne 
meje dohodkovnih razredov za preteklo koledarsko leto. 

 

ZUJF 

(1) Ne glede na 2. točko prvega odstavka 18. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS) se 
kot premoženje po ZUPJS ne štejejo osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do 
vrednosti 8.060,00 eurov za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno 
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otroka iz prejšnjega člena. 

 

vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb. 
(2) Ne glede na drugi odstavek 22. člena ZUPJS otroški dodatek glede na uvrstitev 

v dohodkovni razred znaša mesečno: 
 

Dohraz 

Povp. mes. doh. 
na osebo v % od 
neto povprečne 
plače 

Znesek otroškega dodatka za 
otroka do konca osnovne šole 
ali do 18. leta (v eurih) 

Znesek otroškega dodatka za 
otroka v srednji šoli, vendar 
najdalj do 18. leta (v eurih) 

  
1. 
otrok 

2. otrok 
3.  in 
nas. 
otrok 

1. otrok 2. otrok 
3.  in nas. 
otrok 

1 do 18 % 114,31 125,73 137,18 168,31 179,73 243,55 

2 nad 18 % do 30 % 97,73 108,04 118,28 142,73 153,04 206,88 

3 nad 30 % do 36 % 74,48 83,25 91,98 110,48 119,25 162,89 

4 nad 36 % do 42 % 58,75 67,03 75,47 85,75 94,03 128,58 

5 nad 42 % do 53 % 43,24 50,45 57,63 61,24 68,45 92,94 

6 nad 53 % do 64 % 27,40 34,29 41,14 39,10 45,99 64,05 
 

DOHODKI: 

NAČIN IN OBDOBJE 
UPOŠTEVANJA 
DOHODKA 

Skupni dohodek družine je vsota vseh bruto dohodkov vseh 
družinskih članov za preteklo koledarsko leto, razen:  
1. pomoči ob rojstvu otroka,  
2. otroškega dodatka,  
3. dodatka za nego otroka,  
4. dodatka za veliko družino,  
5. dodatka za pomoč in postrežbo ter varstvenega dodatka,  
6. dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški 
družini (materialni stroški za rejenca),  
7. dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo in jih pridobivajo zunaj oblik redne 
zaposlitve,  
8. solidarnostna pomoč. 
 
Med bruto dohodke se vštevajo vsi dohodki, ki so vir dohodnine, 
transferni dohodki in vsi drugi dohodki. 
 
Dohodki, obdavčenih po zakonu, ki ureja dohodnino, se 
upoštevajo na podlagi obrazca o informativnem izračunu 
dohodnine za posamezno koledarsko leto oziroma obvestila o 
prejetih osebnih prejemkih oziroma dohodkih, izplačanih od 1. 
januarja do 31. decembra posameznega koledarskega leta. 

ZUPJS 

(1) V dohodek, ki se upošteva, se štejejo dohodki in prejemki vseh oseb, in sicer: 
1. obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila 

dohodnine; 
2. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane skladno z zakonom, ki ureja 

prvi pokojninski sklad RS in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb ter 
dodatne starostne pokojnine na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; 

3. dohodki, razen povračil stroškov, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem 
služenju vojaškega roka; 

4. preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi 
izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih stroškov, do višine 
minimalnega dohodka, ki bi osebi pripadala po zakonu, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke, če ne bi imela drugih dohodkov; 

5. nagrada skrbniku skladno z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska 
razmerja; 

6. plačilo dela rejniku, ki se izplačuje iz proračuna skladno z zakonom, ki ureja 
rejniško dejavnost; 

7. starševski dodatek; 
8. otroški dodatek; 
9. denarna socialna pomoč, razen izredna denarna socialna pomoč; 
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Med bruto dohodek se vštevajo naslednji transferni dohodki: 
1. denarne dajatve po zakonu o socialnem varstvu,  
2. nadomestila za brezposelnost,  
3. denarna pomoč za brezposelnost,  
4. štipendije,  
5. starševski dodatek s prispevki,  
6. delno plačilo za izgubljeni dohodek s prispevki,  
7. plačani prispevki za rejnice,  
8. plačani prispevki za samostojne ustvarjalce na področju kulture,  
9. plačani prispevki za vrhunske športnike in šahiste,  
10. nadomestila preživnin,  
11. denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom in žrtvam 
vojnega nasilja.  
 
Med bruto dohodke se vštevajo tudi vsi drugi naslednji dohodki:  
1. nagrade vajencev,  
2. prejemki učencev in študentov, prejeti preko pooblaščenih 
organizacij in delodajalcev za posredovanje dela dijakom in 
študentom, zmanjšani za normirane stroške po zakonu o 
dohodnini,  
3. preživnine v višini pravnega izvršilnega naslova, razen v 
primerih, ko se dokaže, da je storjeno vse, da bi preživninski 
upravičenec preživnino izterjal. V ta namen je treba priložiti 
predlog za izvršbo s potrdilom sodišča o njegovi vložitvi ali sklep o 
izvršbi ali dokazilo o neuspeli izvršbi ali potrdilo pristojnega 
ministrstva, da je pričel teči postopek za izterjavo preživnine iz 
tujine,  
4. dediščine in darila, razen dediščine po pokojnem zakoncu,  
5. dohodki od iger na srečo, rente od zavarovanj, odškodnine pri 
nezgodnem zavarovanju. 
 
- Podatki o prejemkih dijakov in študentov oziroma študentk, 
prejeti prek organizacij za posredovanje dela dijakom in 
študentom, se upoštevajo v skupnem dohodku družine v celotnem 
znesku, zmanjšanem za normirane stroške. Upošteva se tudi tisti 
del prejemkov, ki ni zajet v informativnem izračunu dohodnine 
oziroma ga v napovedi za odmero dohodnine ni treba navajati. 

10. varstveni dodatek; 
11. državne štipendije, zmanjšane za znesek, ki je enak dodatku za bivanje zunaj 

kraja stalnega prebivališča, dodatku za prevoz v primestnem ali medkrajevnem 
prometu, dodatku za učni oziroma študijski uspeh, dodatku za štipendiste s 
posebnimi potrebami ter dodatku za vrsto in področje izobraževanja; 

12. dodatek glede na dohodek v družini štipendista k Zoisovi štipendiji; 
13. dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje; 
14. dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti 

slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ; 
15. rente iz življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 
16. veteranski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih veteranov; 
17. invalidski dodatek in družinski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih 

invalidov ter nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo 
duševno in telesno prizadetih oseb; 

18. sredstva za nego in pomoč in druge oblike denarnih nadomestil, ki jih dobiva 
oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja; 

19. prejemki za delo pripornikov in obsojencev; 
20. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe 

prejmejo od organizacij, ki imajo skladno z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo skladno z 
zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v 
javnem interesu na področju invalidskega varstva, namenjene za preživetje, 
zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi, če ne bi 
imela drugih dohodkov, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke; 

21. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od 
dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje sta skladna z zakonom, ki 
ureja ustanove, namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega dohodka, 
ki bi pripadal posamezni osebi, če ne bi imela drugih dohodkov, kot ga določa zakon, 
ki ureja socialnovarstvene prejemke; 

22. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji Evropske 
unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev, ki so namenjena vodenju knjigovodstva v povezavi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena z zakonom, ki 
ureja dohodnino; 

23. dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen 
nadomestila plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas opravljanja 
vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju). 
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- Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen na podlagi 
davčnega obračuna, povečan za plačane prispevke za socialno 
varnost. 
 
- V letni dohodek iz kmetijske dejavnosti

2
 se šteje dohodek iz 

kmetijske dejavnosti, ki se všteva v davčno osnovo. Kot dohodek iz 
kmetijske dejavnosti se šteje dohodek iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti ter dohodek iz druge kmetijske in 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  
Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti posameznega upravičenca in njegovih družinskih članov 
se šteje dohodek, od katerega se obračunava akontacija 
dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti.  
Kot dohodek iz druge kmetijske in dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, pa tudi osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, za katero se davčna osnova ugotavlja na podlagi 
dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, se šteje dohodek, od katerega se 
obračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 
 
- Za vlagatelja oziroma družinskega člana, ki opravlja dejavnost in 
je vpisan v ustrezni register ter se mu dohodek ugotavlja z 
upoštevanjem normiranih odhodkov, se dohodek ugotavlja tako, 
da se od prihodkov odštejejo normirani odhodki. 
 
- Dobiček iz kapitala se všteva v skupni dohodek družine, v višini, 
ugotovljeni, na podlagi napovedi za odmero dohodnine od dobička 
od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter 
investicijskih kuponov.  
 
- Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, 
ustanovljenih v Sloveniji in v drugih državah članicah EU, se 
upoštevajo v celotnem znesku. 
 

 
ZUPJS 

Zmanjšanje dohodka: 
(1) Pri ugotavljanju upravičenosti do posamezne pravice iz javnih sredstev se 

dohodek zmanjša za: 
1. izplačane preživnine; sredstva, ki jih od osebe (kot preživninskega zavezanca) 

izterja preživninski sklad iz naslova izplačanega nadomestila preživnine oziroma 
sredstva, ki jih je oseba sama plačala skladu iz tega naslova za leto, v katerem se 
upošteva dohodek pri uveljavljanju pravic po tem zakonu; in za druge prejemke, 
izplačane na podlagi izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih 
stroškov, vendar največ v višini izvršilnega pravnega naslova; 

2. periodične dohodke, ki jih je oseba nehala prejemati in ni začela prejemati 
drugih periodičnih dohodkov. 

(2) Periodični dohodki iz 2. točke prejšnjega odstavka so: plače, pokojnine, 
preživnine, rente in drugi dohodki, ki jih oseba prejema v enakih ali podobnih zneskih 
v enakih ali podobnih časovnih obdobjih. 

(3) Oseba mora prenehanje prejemanja dohodkov iz 2. točke prvega odstavka 
tega člena dokazati. 

Dohodek iz kapitala: 
(1) Če je oseba dejavnost šele začela opravljati ali če je njen mesečni dohodek iz 

dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, se kot njen mesečni dohodek iz 
dejavnosti upošteva dohodek v višini 75 % bruto minimalne plače. 

(2) Ob boleznih, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščinah, na katere oseba ni 
mogla vplivati oziroma jih ni mogla preprečiti, zaradi česar kmetijsko oziroma gozdno 
zemljišče ni obdelovano, se šteje, da dohodka iz kmetijske dejavnosti ni oziroma ni 
bilo, če oseba dokaže, da dohodka s prodajo ali z oddajo v najem ali zakup 
kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ali 
drugi pravni ali fizični osebi ni mogla pridobiti. 

(3) Nezmožnost obdelovanja zemljišča iz prejšnjega odstavka ugotavlja invalidska 
komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Starost nad 63 
let za ženske in nad 65 let za moške se šteje za utemeljen razlog uveljavljanja 
nezmožnosti obdelovanja zemljišča. 

Način upoštevanja dohodka 

                                                           
2
 Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v postopku za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči. Ur.l. RS, št. 39/2007. 
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- Dohodki iz premoženja in dohodki iz premoženjskih pravic se 
vštevajo v skupni dohodek družine tako, da se zmanjšajo za 
priznane normirane stroške. 
 
- Štipendije se vštevajo v skupni dohodek družine v višini, kakršno 
je posamezni družinski član prejel v posameznem koledarskem 
letu, brez upoštevanja dodatka za uspeh, za prevoz in prebivanje v 
drugem kraju. 
 
- V skupni dohodek družine se kot transferni dohodki vštevajo 
obračunani prispevki za socialno varnost, ki jih za posamezne 
zavarovance plačuje RS v višini, v kakršni so bili obračunani za 
nakazilo v sklade socialnega zavarovanja oziroma proračun v 
posameznem koledarskem letu za vlagatelja oziroma družinskega 
člana. 
 
- V skupni dohodek družine se kot transferni dohodki vštevajo tudi 
nadomestila preživnin, do katerih so upravičeni družinski člani. 
 
- V skupni dohodek družine se vštevajo prejete preživnine v višini 
izvršilnega naslova, do katerih so upravičeni vlagatelj oziroma 
družinski člani, od dohodka pa se odštejejo izplačane preživnine v 
višini izvršilnega naslova, ki jih plačuje vlagatelj oziroma družinski 
član.  
Ne glede na prejšnjo določbo se preživnina ne všteva v skupni 
dohodek družine oziroma se od skupnega dohodka družine ne 
odšteje, če preživninski zavezanec preživnine ne plačuje oziroma 
je ne plačuje redno in je preživninski upravičenec predlagal 
uvedbo izvršilnega postopka pri pristojnem sodišču ali drugem 
organu.  
Izjemoma lahko center v otrokovo kprist odloči o pravici do 
otroškega dodatka na podlagi mnenja strokovnega kolegija centra, 
iz katerega je razvidno, da se preživnina ne da urediti ali plačilo 
preživnine ne izterjati.  
Če preživnina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni bila 
določena oziroma dogovorjena, se kot skupni dohodek družine 
upošteva preživnina iz tekočega leta, preračunana na raven 
dohodkov preteklega oziroma predpreteklega koledarskega leta. 

 (1) Pri ugotavljanju upravičenosti do pravice iz javnih sredstev, razen pri 
ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, 
subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, se 
upošteva dohodek v preteklem koledarskem letu, razen dohodkov iz 8., 9., 10. in 11. 
točke prvega odstavka 12. člena tega zakona, ki se upoštevajo skladno s 3. točko 
prvega odstavka 16. člena tega zakona in skladno s tretjim odstavkom 16. člena tega 
zakona. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, se dohodek upošteva na način in glede na obdobje, določeno skladno z 
zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. 

(2) Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine, 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, 
podatki, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, in 
podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine. Pri ugotavljanju upravičenosti do 
pravice iz javnih sredstev se primarno uporabijo podatki iz odločb o odmeri 
dohodnine in podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti za preteklo leto. Če ti podatki med odločanjem še niso na voljo, se 
upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine in podatki iz davčnega obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za predpreteklo leto, preračunani na 
raven preteklega koledarskega leta, tako da se povečajo za rast neto povprečne 
plače na zaposlenega v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z 
istim obdobjem predpreteklega leta. Kadar tudi ti podatki niso na voljo, se uporabijo 
podatki, ki so jih davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje 
podatkov, in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine za preteklo leto ali za 
predpreteklo leto, če podatki za preteklo leto niso na voljo. Pri ugotavljanju dohodka 
se lahko upoštevajo tudi podatki iz uradnih evidenc centrov za socialno delo in 
drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih 
oziroma pravicah iz javnih sredstev, in druga dokazila skladno z zakonom, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

(3) Če oseba v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ni imela 
dohodkov, ima pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega 
dohodka upoštevajo njeni tekoči dohodki, preračunani na raven preteklega leta, tako 
da se zmanjšajo za rast neto povprečne plače na zaposlenega, znano v januarju 
tekočega leta, v primerjavi z januarjem prejšnjega leta. Tekoči dohodki se ugotavljajo 
na podlagi podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih dokazil 
izplačevalcev dohodka. Če podatki iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih 
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Pri tem se mesečni znesek preživnine pomnoži s številom 
mesecev, za katere bi bil otrok v preteklem oziroma 
predpreteklem letu upravičen do preživnine. 
 
- Vštevanje tekočih dohodkov v skupni dohodek družine:  
 Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo vloge za uveljavitev 
pravice do otroškega dodatka ni imela nobenih dohodkov oziroma 
nihče od družinskih članov ni prejel nobenih dohodkov, ki so vir 
dohodnine, transfernih dohodkov ali katerih drugih dohodkov in 
prejemkov, in se je eden od vzdrževalcev družine v letu, v katerem 
uveljavlja pravico do otroškega dodatka, zaposlil, se pri določitvi 
skupnega dohodka družine upoštevajo njegovi tekoči dohodki iz 
zaposlitve in preračunajo na raven preteklega oziroma 
predpreteklega leta.  
Višina bruto plače oziroma prejemka iz zaposlitve, ki ga je prejel v 
prvem mesecu zaposlitve, se pomnoži s številom mesecev 
predvidene zaposlitve v tekočem letu in tako dobljeni znesek 
preračuna s količnikom na dohodke preteklega oziroma 
predpreteklega leta. 
 
 

dokazil izplačevalcev dohodka niso na voljo, se upoštevajo podatki iz dokazil, ki jih 
predloži oseba. 

(4) Tekoči dohodki iz prejšnjega odstavka so dohodki, prejeti v mesecu pred 
vložitvijo vloge, preračunani na letno raven. 

(5) Podrobnejši način upoštevanja dohodkov po tem zakonu določi minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

Povečanje dohodka 

(1) Dohodek, ugotovljen po prejšnjih členih, se poveča za fiktivno ugotovljen 
dohodek v višini: 

1. posredno ugotovljenega dohodka in prejemka, ko se ugotovi, da oseba v 
določeni višini plačuje za blago ali stpritve, česar z ugotovljenim dohodkom ne bi 
zmogla; 

2. fiktivno določenega dohodka zaradi upoštevanja premoženja skladno z 19. 
členom tega zakona; 

3. pravice iz javnih sredstev, do katere je oziroma bi bila oseba upravičena, če jo 
je oziroma bi jo skladno z vrstnim redom iz 7. člena tega zakona uveljavljala pred 
uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja; 

4. denarne socialne pomoči, ki bi jo prejemala oseba iz 10. člena tega zakona, če 
pri njej ne bi bil ugotovljen krivdni razlog skladno z zakonom, ki ureja 
socialnovarstvene prejemke. 

(2) Določba 2. in 4. točke prejšnjega odstavka ne velja pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije 
najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih stpritev in 
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

(3) Dohodki iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se upoštevajo na letni 
ravni, razen pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih stpritev in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ko se ti dohodki upoštevajo po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene 
prejemke. 

(4) Pri upoštevanju državne štipendije po 3. točki prvega odstavka tega člena se 
upošteva višina državne štipendije, kot je določena v 11. točki prvega odstavka 12. 
člena tega zakona. 

PREMOŽENJE:  Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred se upošteva 
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem 

ZUPJS 
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koledarskem letu. Povprečni mesečni dohodek na družinskega 
člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s 
številom mesecev, na katere se dohodek nanaša in s številom 
družinskih članov po tem zakonu.  
Kadar se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju 
ali marcu se upošteva povprečni mesečni dohodek na družinskega 
člana v predpreteklem koledarskem letu.  
Kadar otrok po 18. letu starosti sam uveljavlja pravico do 
otroškega dodatka se za uvrstitev v posamezni dohodkovni razred 
upošteva skupni bruto dohodek njegovega samskega 
gospodinjstva v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena. 
Otrok je dolžan v teh primerih predložiti sodbo ali dogovor o 
preživljanju.  
Če preživnina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni bila 
določena oziroma dogovorjena, se v skupni dohodek družine 
upošteva preživnina iz tekočega leta, preračunana na raven 
dohodkov preteklega oziroma predpreteklega koledarskega leta.  
Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imela 
dohodkov, se upoštevajo skupni dohodki družine iz tekočega leta. 
Za uvrstitev družine v dohodkovni razred se tekoče dohodke 
preračuna na povprečno raven dohodkov preteklega leta na način, 
ki ga določi minister.  

(1) V premoženje osebe se šteje: 
1. nepremično premoženje; 
2. osebna in druga vozila; 
3. vodna plovila; 
4. lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug; 
5. vrednostni papirji; 
6. denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo 

dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu 
upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna 
sredstva po izjavi posameznika; 

7. drugo premično premoženje. 
 
(2) Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke prejšnjega 

odstavka se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno 
prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Primerna velikost stanovanja 
je 2-kratnik največje površine, določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega 
stanovanja v najem, pri kateri ni plačila lastne udeležbe in varščine. Če je uporabna 
površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot 
premoženje upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja, 
izračunana po metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin in vrednostjo 
primernega stanovanja. Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se 
velikost primernega stanovanja pomnoži z vrednostjo m2 stanovanja glede na 
posplošeno tržno vrednost stanovanja. Vrednost m2 stanovanja glede na posplošeno 
tržno vrednost tega stanovanja se izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost 
stanovanja deli z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o posplošeni tržni 
vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine stanovanja se pridobijo iz 
zbirke podatkov, ki vsebuje podatke o vrednosti nepremičnin. 

(3) Podatki o lastnikih premoženja iz prvega odstavka tega člena, razen 
premoženja iz 6. in 7. točke, se pridobivajo iz javnih zbirk podatkov in dokazil, ki jih 
predloži oseba. Kot vrednost premoženja iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka 
se upošteva primerljiva tržna vrednost istovrstnega premoženja. Vrednost tega 
premoženja se ugotavlja na način, kot ga podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo. 

(4) Pri vrednostnih papirjih iz 5. točke prvega odstavka tega člena, s katerimi se ne 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in njihova tržna vrednost ni znana, 
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se upošteva njihova knjigovodska vrednost. 

Premoženje, ki se ne upošteva 

 (1) V premoženje se ne štejejo: 
1. stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega 

stanovanja; 
2. osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika 

osnovnega zneska minimalnega dohodka, določenega s predpisi, ki urejajo 
socialnovarstvene prejemke za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno 
vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb; 

3. premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače; 
4. premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni najem 

ali poslovni najem (leasing); 
5. predmeti, ki so po predpisu, ki ureja izvršbo, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine; 
6. poslovni prostpri in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki 

ga vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, 
uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz 
dejavnosti dosega vsaj višino minimalne plače; 

7. kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, ki se po tem zakonu upošteva 
pri ugotavljanju materialnega položaja; 

8. sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem 
računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
oziroma pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 

(2) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka se šteje, da oseba, ki uveljavlja 
oprostitev plačila socialnovarstvene storitve, dejansko prebiva v stanovanju, 
katerega lastnik je. 

Način upoštevanja premoženja – glej Pravilnik 

Premoženje se upošteva tako, da se dohodki oseb povečajo za fiktivno določen 
dohodek, in sicer v višini letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti 
premoženja, ki se upošteva po tem zakonu na dan vložitve vloge, razen pri 
ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, 
subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri 
tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge 
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nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije. 
Če med vložitvijo vloge podatek o tej obrestni meri še ni na voljo, se upošteva 
podatek za predpreteklo leto. 

Način ugotavljanja dohodkov in premoženja 

Kadar se skladno s tem zakonom upošteva povprečni mesečni dohodek na osebo, 
se ta izračuna tako, da se skupni dohodek oseb, izračunan skladno z določbami III. 
poglavja tega zakona, deli s številom oseb in številom 12. 

VELJAVNOST 
PRAVICE: 

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. 
Izjema: Ne glede na to, ali je otrok zaradi zdravljenja, vzgoje, 
šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno 
brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni ali pa je oddan v 
rejništvo, se prizna pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da 
tudi v tem času starši materialno skrbijo za otroka. Center v tem 
primeru lahko prizna pravico za dobo 3 mesecev do 6 mesecev na 
leto. Za koliko časa se prizna pravica do otroškega dodatka, je 
odvisno od tega, kolikšno je letno število dni, ki jih je otrok 
preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za 
uveljavitev pravice do otroškega dodatka. 
Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem naslednjega 
meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu 
otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja 
po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega meseca 
po vložitvi zahtevka. 

ZUPJS 
Denarni prejemki iz 5. člena tega zakona (op.p. vključujoč OD) in znižanje plačila 
vrtca pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. 
 
ZSDP (ostane) 
Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta. 
Izjema: Ne glede na to, ali je otrok zaradi zdravljenja, vzgoje, šolanja ali usposabljanja 
v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več kot 30 dni ali 
pa je oddan v rejništvo, se prizna pravica do otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi 
v tem času starši materialno skrbijo za otroka. Center v tem primeru lahko prizna 
pravico za dobo 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za koliko časa se prizna pravica do 
otroškega dodatka, je odvisno od tega, kolikšno je letno število dni, ki jih je otrok 
preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do 
otroškega dodatka. 
Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem naslednjega meseca, ko niso 
več izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 
Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu otroka in se prizna z 
mesecem otrokovega rojstva. Če se uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim 
dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. 
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Preglednica 2: Ključna zakonska določila, ki pomembno vplivajo na upravičenost in odmero pravice do denarne socialne pomoči 

 Denarna socialna pomoč (ZSV) Denarna socialna pomoč (ZSVarPre, ZUPJS) 

ZAKONSKA PODLAGA ZSV ZSVarPre, ZUPJS, ZDIU12
3
, ZUJF

 

IZPLAČEVALEC RS iz državnega proračuna RS iz državnega proračuna 

PRISTOJNI ORGAN, KI 
ODLOČA 

CSD, MDDSZ CSD, MDDSZ 

OPREDELITEV 
PREJEMKA 

1. odstavek 19. člena 
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu za čas bivanja v 
Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča 
preživetje. 

ZSVarPre, 2. člen, 1. odstavek 4. člena  
Denarna socialna pomoč je socialno varstveni prejemek, namenjen tistim 
posameznikom ali posameznicam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti 
zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.  
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki 
Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje.  

UPRAVIČENCI 5. člen:  
Upravičenci so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče v Sloveniji ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno 
prebivanje v Sloveniji.  
Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v 
Sloveniji, ter tujci, ki nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v 
Sloveniji, uveljavljajo pravice do posameznih storitev in denarne 
socialne pomoči v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 
 
21.a člen: 
Denarno socialno pomoč poleg upravičencev iz 5. člena tega 
zakona lahko uveljavljajo tudi osebe, ki denarno socialno pomoč 
lahko uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 

ZSVarPre, 3. člen  
Upravičenci po tem zakonu so državljani ali državljanke (v nadaljnjem besedilu: 
državljani) Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ter 
tujci ali tujke (v nadaljnjem besedilu: tujci), ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje 
in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.  
Poleg upravičencev iz prejšnjega odstavka lahko pravico do denarne socialne pomoči 
in varstveni dodatek uveljavljajo tudi osebe, ki ta socialno varstvena prejemka lahko 
uveljavljajo na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 
6 člen: Do DSP so upravičene osebe, ki si zase ali za svoje družinske člane sredstev v 
višini minimalnega dohodka ne morejo zagotoviti iz razlogov, na katere niso mogle 
oziroma ne morejo vplivati, in so uveljavljale pravico do denarnih prejemkov po 
drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po tem zakonu ter izpolnjujejo 
druge pogoje po tem zakonu. 

NAMEN DSP 19. člen 
Zagotavljanje sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih 
potreb v višini, ki omogoča preživetje. 
Šteje se, da je preživljanje omogočeno, če so upravičencu 
zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po plačilu davkov in 
obveznih prispevkov za socialno varnost v višini minimalnega 
dohodka. 

ZSVarPre, 4. člen  
Z denarno socialno pomočjo se upravičencu do nje za čas prebivanja v Republiki 
Sloveniji zagotavljajo sredstva za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v 
višini, ki omogoča preživetje.  
Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s 
katerimi razpolaga po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske stroške, 
priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter po plačilu davkov in obveznih 
prispevkov za socialno varnost, v višini minimalnega dohodka, določenega s tem 
zakonom (v nadaljnjem besedilu: minimalni dohodek).  

                                                           
3
 Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12), Ur.l. RS, št. 110/2011,  40/2012-ZUJF, 43/2012 
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OSNOVNI ZNESEK 
MINIMALNEGA 
DOHODKA 

22. člen 
Osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 40.599 tolarjev 
(169,42 : 1.1.2007) in se usklajuje enkrat letno, in sicer v mesecu 
januarju za indeks cen življenjskih potrebščin za obdobje zadnjih 12 
mesecev pred mesecem uskladitve, uporablja pa se od prvega dne 
naslednjega meseca po uskladitvi.  
Višino usklajenega osnovnega zneska minimalnega dohodka 
minister, pristojen za socialno varstvo, objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 

ZSVarPre, 8. člen 
288,81 EUR (usklajuje se po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom 
in gospodinjstvom v RS – uporablja se od prvega dne naslednjega meseca po 
uskladitvi) 
Ne glede na zakon iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za socialno varstvo, 
na podlagi primerljive metodologije, najmanj vsakih pet let ugotovi višino 
minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med višino veljavnega osnovnega zneska 
minimalnega dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih življenjskih 
stroškov presega 20 odstotkov, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega 
dohodka. 
 
ZDIU12, 1. odstavek, 4. člena  
Ne glede na prvi odstavek 8. člena ZSVarPre, osnovni znesek minimalnega dohodka 
od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012 znaša 260,00 eurov. 

UGOTAVLJANJE MATERIALNEGA POLOŽAJA 

OSEBE, KI SE 
UPOŠTEVAJO 

Družina: 
26. člen 
 – zakonec oziroma oseba, ki živi z osebo, ki uveljavlja pravico do 
denarne socialne pomoči, najmanj eno leto v življenjski skupnosti, 
ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, 
 – otroci osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 
dokler jih je ta dolžna preživljati – v primeru študija najdlje do 
zaključka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26. leta 
starosti, v primeru šolanja na visoki stopnji, ki traja pet ali šest let, 
ali če zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka 
med šolanjem otrok šolanja ni končal v predpisanem roku, pa še 
toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo, 
 – pastorki osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki je dolžan 
preživljati svojega otroka, sklenjeno zakonsko zvezo ali razmerje iz 
prve alinee tega odstavka, 
 – mladoletni vnuki, nečaki in bratje oziroma sestre osebe, ki 
uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali osebe iz prve 
alinee tega odstavka, če ta oseba preživlja svoje mladoletne vnuke, 
nečake ali brate oziroma sestre, ki so brez staršev. 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v družino po tem 
zakonu šteje tudi odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali 

ZUPJS, 10. člen (v povezavi z 9. členom) 
(1) Poleg vlagatelja se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo naslednje 
osebe: 
1. zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti;  
2. otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po 
zakonu. 
(2) Če je vlagatelj oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka, se poleg njega pri 
ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo: 
1. starši oziroma eden izmed staršev, ki mu je vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, 
in oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, ki je 
po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti;  
2. bratje in sestre oziroma pastorki, ki so jih osebe iz prejšnje točke dolžne preživljati 
po zakonu, ki ureja družinska razmerja. 
(3) Če starši vlagatelja iz prejšnjega odstavka ne živijo v zakonski oziroma 
zunajzakonski skupnosti oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pri 
ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja upošteva le tisti izmed staršev kot se 
starši sporazumejo oziroma kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo. 
Upošteva se tudi oseba, s katero tisti od staršev, kot se starši sporazumejo oziroma 
kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, živi v zakonski ali 



 

17 
 

 Denarna socialna pomoč (ZSV) Denarna socialna pomoč (ZSVarPre, ZUPJS) 

drugega pravnega naslova (v pretežnem delu) dolžan preživljati 
kdo od članov družine, če nima lastnih dohodkov oziroma 
premoženja v višini minimalnega dohodka. 
Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov po tem zakonu. 

zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska 
razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti. 
(4) Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja 
zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni 
otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi 
katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna.  
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko oseba izpodbija zakonsko 
domnevo obstoja zunajzakonske skupnosti, tako da dokazuje, da ne živi v 
zunajzakonski skupnosti.  
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka mora center za socialno delo sam rešiti 
predhodno vprašanje obstoja zunajzakonske skupnosti.  
(7) Za enostarševsko družino po tem zakonu se šteje 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. 
(8) Če je vlagatelj iz drugega odstavka tega člena poročen ali živi v zunajzakonski 
skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se pri ugotavljanju materialnega 
položaja upoštevajo: 
1. zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo; 
2. oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,  
3. otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po 
zakonu. 
(9) Če se starši skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
sporazumejo, da imajo oziroma obdržijo varstvo in vzgojo otroka, se otrok pri 
ugotavljanju materialnega položaja upošteva pri tistem izmed staršev, kot se 
sporazumejo starši. Če se starši o tem ne sporazumejo, se otrok upošteva pri tistem 
izmed staršev, pri katerem ima prijavljeno stalno prebivališče. Pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka se ob 
skupnem varstvu in vzgoji otroka višina minimalnega dohodka za otroka določi v 
polovični višini merila, ki mu pripada skladno z določbami zakona, ki ureja 
socialnovarstvene prejemke. 
(10) Samska oseba je vlagatelj po tem zakonu, kadar se pri ugotavljanju njegovega 
materialnega položaja po tem zakonu ne upoštevajo druge osebe. 
(11) Za potrebe ugotavljanja upravičenosti do subvencije najemnine se upoštevajo 
najemnik in osebe, navedene v najemni pogodbi. 
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OSEBE, KI SE NE 
UPOŠTEVAJO 

V družino se NE ŠTEJEJO: 
26a. člen 
– zakonec osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 
ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z družino, 
    – otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz prve alinee 
prvega odstavka prejšnjega člena niso bili dodeljeni v vzgojo in 
varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali 
osebi iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena in 
    – otroci in pastorki iz druge in tretje alinee prvega odstavka 
prejšnjega člena, ki se poročijo ali živijo v življenjski skupnosti iz 
prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena ali postanejo roditelji 
ter skrbijo za otroka. 
Družinski člani, ki se NE UPOŠTEVAJO pri ugotavljanju 
upravičenosti do DSP: 
29.člen 
– otroci in pastorki iz druge in tretje alinee 26. člena tega zakona, 
ki so v rejništvu in za katere so starši v celoti oproščeni plačila 
rejnine, in 
 – druge osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti 
oproščene plačila storitve,  in ne njihovi dohodki. 

ZUPJS, 11. člen 

Pri ugotavljanju materialnega položaja osebe se ne upoštevajo naslednje osebe: 
1. otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti, ki je po zakonu, ki 
ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo, niso bili zaupani v vzgojo in varstvo vlagatelju ali osebi, s katero 
vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in 
družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo; 
2. otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo, ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka; 
3. zakonec osebe, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z družino in je 
začet postopek za razvezo zakonske zveze; 
4. polnoletna oseba, dokler so jo starši skladno s predpisi, ki urejajo dolžnost 
preživljanja, dolžni preživljati in ki v življenjski skupnosti zaradi nasilja v družini, 
zaradi katerega so začeti ali tečejo postopki skladno s predpisi, ki urejajo nasilje v 
družini, ni več dejansko povezana z njimi; 
5. osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so delno ali v celoti oproščene plačila 
storitve, razen kadar uveljavljajo oprostitev plačila te storitve; 
6. rejenci. 

LASTNI DOHODEK 27. člen 
V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo dediščine, darila, 
dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine, ter vsi drugi dohodki in 
prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma oziroma v tujini. 
V lastni dohodek se štejejo tudi sredstva za tujo nego in pomoč, ki 
jih dobiva oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do 
denarne socialne pomoči, ali njen družinski član. Če oseba, ki 
uveljavlja pravico do denarne pomoči, oziroma njen družinski član 
dokaže, da nego in pomoč nudi v drugačni vrednosti, se v lastni 
dohodek šteje višina sredstev za tujo nego in pomoč, ki jih prejema 
oseba, za katero skrbi, v tej vrednosti.  
V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v 
rejništvu, ki jo prejema rejniška družina.  
V lastni dohodek se štejejo tudi posredno ugotovljeni dohodki in 
prejemki, ki jih samska oseba oziroma družina ne izkazuje, pa se 
ugotovi, da v določeni višini plačuje za blago ali storitve, ki niso 
povezane s preživetjem, česar z ugotovljenim lastnim dohodkom 
ne bi zmogla.  

ZUPJS, 15. člen 
(1) Pri ugotavljanju upravičenosti do pravice iz javnih sredstev, razen pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije 
najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in do 
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, se upošteva 
dohodek v preteklem koledarskem letu, razen dohodkov iz 8., 9., 10. in 11. točke 
prvega odstavka 12. člena tega zakona, ki se upoštevajo skladno s 3. točko prvega 
odstavka 16. člena tega zakona in skladno s tretjim odstavkom 16. člena tega 
zakona. Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, se dohodek upošteva na način in glede na obdobje, določeno skladno z 
zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. (op. glej spodaj) 
(2) Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine, 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, 
podatki, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, 
in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine. Pri ugotavljanju upravičenosti 
do pravice iz javnih sredstev se primarno uporabijo podatki iz odločb o odmeri 
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 dohodnine in podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti za preteklo leto. Če ti podatki med odločanjem še niso na voljo, se 
upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine in podatki iz davčnega obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za predpreteklo leto, preračunani na 
raven preteklega koledarskega leta, tako da se povečajo za rast neto povprečne 
plače na zaposlenega v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z 
istim obdobjem predpreteklega leta. Kadar tudi ti podatki niso na voljo, se uporabijo 
podatki, ki so jih davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje 
podatkov, in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine za preteklo leto ali 
za predpreteklo leto, če podatki za preteklo leto niso na voljo. Pri ugotavljanju 
dohodka se lahko upoštevajo tudi podatki iz uradnih evidenc centrov za socialno 
delo in drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih 
dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, in druga dokazila skladno z zakonom, 
ki ureja splošni upravni postopek. 
(3) Če oseba v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ni imela dohodkov, 
ima pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka 
upoštevajo njeni tekoči dohodki, preračunani na raven preteklega leta, tako da se 
zmanjšajo za rast neto povprečne plače na zaposlenega, znano v januarju tekočega 
leta, v primerjavi z januarjem prejšnjega leta. Tekoči dohodki se ugotavljajo na 
podlagi podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih dokazil izplačevalcev 
dohodka. Če podatki iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih dokazil 
izplačevalcev dohodka niso na voljo, se upoštevajo podatki iz dokazil, ki jih predloži 
oseba. 
(4) Tekoči dohodki iz prejšnjega odstavka so dohodki, prejeti v mesecu pred 
vložitvijo vloge, preračunani na letno raven. 
(5) Podrobnejši način upoštevanja dohodkov po tem zakonu določi minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

ZUPJS, 16. člen 
(1) Dohodek, ugotovljen po prejšnjih členih, se poveča za fiktivno ugotovljen 
dohodek v višini: 
1. posredno ugotovljenega dohodka in prejemka, ko se ugotovi, da oseba v določeni 
višini plačuje za blago ali storitve, česar z ugotovljenim dohodkom ne bi zmogla;  
2. fiktivno določenega dohodka zaradi upoštevanja premoženja skladno z 19. 
členom tega zakona; 
3. pravice iz javnih sredstev, do katere je oziroma bi bila oseba upravičena, če jo je 
oziroma bi jo skladno z vrstnim redom iz 7. člena tega zakona uveljavljala pred 
uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja;  
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4. denarne socialne pomoči, ki bi jo prejemala oseba iz 10. člena tega zakona, če pri 
njej ne bi bil ugotovljen krivdni razlog skladno z zakonom, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke.  
(2) Določba 2. in 4. točke prejšnjega odstavka ne velja pri ugotavljanju upravičenosti 
do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice 
do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
(3) Dohodki iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se upoštevajo na letni 
ravni, razen pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega 
dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti 
zdravstvenih storitev in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, ko se ti dohodki upoštevajo po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene 
prejemke. 
(4) Pri upoštevanju državne štipendije po 3. točki prvega odstavka tega člena se 
upošteva višina državne štipendije, kot je določena v 11. točki prvega odstavka 12. 
člena tega zakona. 

ZSVarPre, 12. člen 
1. obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine,  
2. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z zakonom, ki ureja 
prvi pokojninski sklad Republike Slovenije in preoblikovanje pooblaščenih 
investicijskih družb ter dodatne starostne pokojnine, v skladu z zakonom, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
3. dohodki, razen povračil stroškov, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem 
služenju vojaškega roka in na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, 
razen nadomestila plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas 
opravljanja vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju),  
4. preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi 
izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih stroškov otrok in 
pastorkov iz 2. in 3. točke 9. člena tega zakona, do višine minimalnega dohodka, ki bi 
jim pripadal, če ne bi imeli drugih dohodkov, razen v primeru dokazila, da jih 
upravičenec iz razlogov, na katere ne more vplivati, ne prejema,  
5. nagrada skrbnici ali skrbniku (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) v skladu z zakonom, 
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,  
6. plačilo dela rejnici ali rejniku (v nadaljnjem besedilu: rejnik), ki se izplačuje iz 
proračuna v skladu z zakonom, ki ureja rejniško dejavnost,  
7. starševski dodatek,  
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8. otroški dodatek,  
9. dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje,  
10. varstveni dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje,  
11. dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti 
slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,  
12. rente iz življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,  
13. veteranski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih veteranov,  
14. invalidski dodatek in družinski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih 
invalidov ali invalidk (v nadaljnjem besedilu: invalidi),  
15. sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih dobiva 
oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali 
njen družinski član,  
16. prejemki za delo pripornikov ali pripornic in obsojencev ali obsojenk,  
17. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe 
prejmejo od organizacij, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo v skladu z 
zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v 
javnem interesu na področju invalidskega varstva, namenjene za preživetje, 
zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih dohodkov,  
18. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od 
dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje je v skladu z zakonom, ki 
ureja ustanove, namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega 
dohodka, ki bi pripadal posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če 
ne bi imel drugih dohodkov,  
19. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od lokalne skupnosti 
v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, namenjene za preživetje, 
zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih dohodkov,  
20. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji Evropske 
unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev, ki so namenjena vodenju knjigovodstva v zvezi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot sta določeni z zakonom, ki 
ureja dohodnino,  
21. dediščine,  
22. volila,  
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23. denarna sredstva, prejeta kot darilo, od fizične osebe, ki ni delodajalka ali 
delodajalec (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) prejemnika (ali z delodajalcem 
povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom,  
24. dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo,  
25. izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, 
poškodbe ali invalidnosti, katerih zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa, kot 
obvezno zavarovanje,  
26. drugi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ne glede na to, ali so oproščeni 
plačila dohodnine.  
(2) Podrobnejšo opredelitev podatkov o dohodkih iz 1. točke prejšnjega odstavka 
določi ministrica ali minister, pristojen za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: 
minister, pristojen za socialno varstvo), v soglasju z ministrico ali ministrom, 
pristojnim za finance (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za finance). 

 V LASTNI DOHODEK SE NE ŠTEJEJO 
12. člen 
– dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in 
pomoč,  
– otroški dodatek,   
– dodatek za nego otroka,  
– pomoč za opremo novorojenca,  
– stroški za prevoz na delo in prehrano med delom,  
– štipendije in drugi prejemki, ki so namenjeni ali omogočajo 
usposabljanje ali izobraževanje,  
– sredstva, namenjena odpravi posledic elementarne nesreče;  
– denarne socialne pomoči po tem zakonu in po predpisih 
samoupravnih lokalnih skupnosti.  
 
Od lastnega dohodka se odštejejo izplačane preživnine v višini 
izvršljivega pravnega naslova.  
Opomba: Člen je razveljavljen, kolikor se na njegovi podlagi v lastni 
dohodek družine všteva preživnina otrok. 

V LASTNI DOHODEK SE NE ŠTEJEJO 
ZSVarPre, 12. člen 
1. subvencije, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz proračuna za 
določene namene, razen subvencij, ki jih posameznik prejme v zvezi z doseganjem 
dohodkov iz dohodka iz zaposlitve, dejavnosti, osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti, oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjskih 
pravic, kapitala,  
2. subvencija, ki pripada mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja po zakonu, ki ureja nacionalno stanovanjsko varčevalno 
shemo in subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja,  
3. enkratna denarna pomoč po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, zakonu o obrambi in zakonu o notranjih zadevah,  
4. enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača sindikat svojim članom z namenom 
nudenja materialne pomoči v primerih socialne ogroženosti ter v primerih reševanja 
izjemnih razmer (kot so smrt, naravne in druge nesreče), če je izplačana pod pogoji, 
ki so določeni z aktom, ki ga sprejme reprezentativni sindikat na ravni države,  
5. povračila škode za sredstva, ki jih je zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem 
besedilu: zavezanec) dal na razpolago za obrambne potrebe in za potrebe varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, v skladu z zakonom, ki ureja obrambo, 
zakonom, ki ureja materialno dolžnost, in zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi 
nesrečami,  
6. dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ki jih kot izjeme določi 
minister, pristojen za socialne zadeve, v soglasju z ministrico ali ministrom, 
pristojnim za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za kmetijstvo), in 
ki ne predstavljajo dohodka oziroma nadomestila za izpad dohodka, ampak so 



 

23 
 

 Denarna socialna pomoč (ZSV) Denarna socialna pomoč (ZSVarPre, ZUPJS) 

namenjeni povračilu stroškov, povezanih z opravljanjem dejavnosti,  
7. štipendije in drugi prejemki, izplačani osebi, ki je vpisana kot učenka ali učenec (v 
nadaljnjem besedilu: učenec), dijakinja ali dijak (v nadaljnjem besedilu: dijak) ali 
študentka ali študent (v nadaljnjem besedilu: študent) za polni učni ali študijski čas, 
v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem na podlagi posebnih predpisov, in sicer 
iz proračuna ali sklada, ki je financiran iz proračuna in od navedenih prejemkov, ki jih 
financira tuja država ali mednarodna organizacija oziroma izobraževalna, kulturna ali 
znanstveno-raziskovalna ustanova, razen prejemkov, ki so prejeti kot nadomestilo za 
izgubljeni dohodek ali v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev, in dodatka glede 
na dohodek k družini štipendista k Zoisovi štipendiji,  
8. prejemki, izplačani za kritje šolnine in stroškov prevoza ter prebivanja osebi, ki je 
vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas, ki jih izplača 
pristojni organ za zaposlovanje, ustanova, ustanovljena z namenom štipendiranja, ki 
ni povezana oseba ali sedanji, prejšnji ali bodoči delodajalec prejemnika ali osebe, ki 
je povezana s prejemnikom,  
9. prejemki, ki so namenjeni plačilu izobraževanja ali usposabljanja,  
10. prejemki, namenjeni pokritju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo 
in stroškov v skladu z 2., 3., 4. in 5. točko 107. člena Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 28/10 – uradno prečiščeno besedilo).  
(4) Najemnina kot dohodek iz 1. točke prvega odstavka tega člena se upošteva 
najmanj v višini neprofitne najemnine za primerljivo stanovanje ali stanovanjsko 
hišo (v nadaljnjem besedilu: stanovanje) v občini, kjer stanovanje leži.  
(5) Neprejemanje prejemkov iz 4. točke prvega odstavka tega člena se ugotavlja z 
ustreznim dokazilom o vložitvi pravnega sredstva za pridobitev ali izterjavo 
preživnine.  
(6) Če v primeru iz 15. točke prvega odstavka tega člena oseba, ki uveljavlja pravico 
do denarne socialne pomoči, oziroma njen družinski član dokaže, da nego in pomoč 
nudi v drugačni vrednosti, se v lastni dohodek šteje višina sredstev v tej vrednosti. 
Od lastnega dohodka se odšteje (za obdobje : 20. člen) izplačana preživnina v 
povprečni mesečni višini (največ v višini izvršljivega pravnega naslova oziroma 
dogovora). 

DOHODEK IZ 
DEJAVNOSTI 

30. člen 
Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po predpisih 
o dohodnini dolžan plačevati davek od dohodkov iz dejavnosti 
(davek iz dejavnosti), se pri ugotavljanju lastnega dohodka šteje v 
skladu z metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti, ki jo 
podrobneje predpiše minister, pristojen za socialno varstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

ZSVarPre, 15. člen 
Dohodek iz dejavnosti se pri ugotavljanju lastnega dohodka upošteva v skladu z 
metodologijo o upoštevanju dohodka iz dejavnosti, ki jo podrobneje predpiše 
minister, pristojen za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.  
(2) Če je upravičenec dejavnost šele začel opravljati ali če je njegov mesečni 
dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, se kot njegov dohodek 
upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače. 
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Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za 
pridobitev pravice do DSP

4
 

5. člen 
Za posameznika, ki uveljavlja pravico do DSP in je dejavnost šele 
začel opravljati, kot mesečni dohodek iz dejavnosti šteje 
minimalna plača, znana na dan vložitve vloge, zmanjšana za 
akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. 

DOHODEK IZ 
OSNOVNE 
KMETIJSKE IN 
OSNOVNE 
GOZDARSKE 
DEJAVNOSTI 

30.a člen 
Dohodek iz kmetijske dejavnosti se v lastni dohodek šteje v skladu 
z metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 
in ministrom, pristojnim za finance.  
V primerih starosti nad 63 let, bolezni, invalidnosti ali drugih 
osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni mogel 
vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko 
oziroma gozdno zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali 
oddajo v najem ali zakup Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije ali drugi pravni ali fizični osebi ni mogoče 
pridobiti, se šteje, da dohodka iz kmetijske dejavnosti ni oziroma ni 
bilo.  
Nezmožnost obdelovanja zemljišča do starosti 63 let ugotavlja 
invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. Starost nad 63 let se smatra za utemeljen 
razlog uveljavljanja nezmožnosti obdelovanja zemljišča.  
Osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, niso dolžne iskati 
oziroma sprejeti zaposlitve, kadar kmetijska dejavnost zagotavlja 
doseganje minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, za vsako od oseb, ki bi si 
sicer bile dolžne iskati zaposlitev. 
 

ZSVarPre, 16. člen 
(1) Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se v lastni 
dohodek šteje v skladu z metodologijo, ki jo podrobneje predpiše minister, pristojen 
za socialno varstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrom, 
pristojnim za finance.  
(2) Če je upravičenec dejavnost šele začel opravljati ali če je njegov mesečni 
dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, se kot njegov dohodek 
upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače.  
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru, ko je upravičenec 
vključen v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in je prijavljen pri 
pristojnem organu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, dohodek iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v lastni dohodek šteje v skladu z 
metodologijo iz prvega odstavka tega člena.  
(4) V primerih starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni, 
invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni mogel 
vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko oziroma gozdno 
zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem ali zakup Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ali drugi pravni ali fizični osebi ni 
mogoče pridobiti, se šteje, da dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti ni oziroma ni bilo.  
(5) Nezmožnost obdelovanja zemljišča do starosti 63 let za ženske in do 65 let za 
moške ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Starost nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške se šteje za 
utemeljen razlog uveljavljanja nezmožnosti obdelovanja zemljišča. 

UPOŠTEVANJE 
(VŠTEVANJE) 
PREŽIVNINE 

28. člen 
Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti iz prve alinee 
prvega odstavka 26. člena tega zakona ali postanejo roditelji in 

ZSVarPre, 4. odstavek 12. člena 
V lastni dohodek po tem zakonu se štejejo:  
4. preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi 

                                                           
4
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skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja dolžni preživljati starši, se 
ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni dohodek 
šteje preživnina, ki jo prejemajo na podlagi izvršljivega pravnega 
naslova.  
Kolikor višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim 
naslovom, se osebam iz prejšnjega odstavka v lastni dohodek šteje 
preživnina v višini dejansko prejetih sredstev.  
Če center za socialno delo ugotovi, da starši k preživljanju oseb iz 
prvega odstavka tega člena ne prispevajo, jih pozove k sklenitvi 
oziroma izvrševanju dogovora oziroma sporazuma o preživljanju. 
28.a člen 
Osebam, katerih družinski člani nimajo prijavljenega stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma kot tujci nimajo 
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, se ob 
izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni dohodek šteje 
preživnina na enak način, kot je določeno za osebe v prejšnjem 
členu.  
Osebam, katerih družinski člani iz prejšnjega odstavka bivajo v 
Republiki Sloveniji, se v primeru, ko preživnina ni določena z 
izvršljivim pravnim naslovom, ob izpolnjevanju drugih pogojev po 
tem zakonu v lastni dohodek šteje dohodek tega družinskega 
člana, zmanjšan za 0,7 osnovnega zneska minimalnega dohodka. 
 

izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih stroškov otrok in 
pastorkov iz 2. in 3. točke 9. člena tega zakona, do višine minimalnega dohodka, ki bi 
jim pripadal, če ne bi imeli drugih dohodkov, razen v primeru dokazila, da jih 
upravičenec iz razlogov, na katere ne more vplivati, ne prejema,  
 
ZSVarPre, 17. člen 
(1) Osebam, ki so poročene, živijo v življenjski skupnosti iz 1. točke prvega odstavka 
9. člena tega zakona ali postanejo starši in skrbijo za otroka in so jih zaradi šolanja 
dolžni preživljati starši, se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu v lastni 
dohodek šteje preživnina, ki jo prejemajo na podlagi izvršljivega pravnega naslova.  
(2) Če višina preživnine ni določena z izvršljivim pravnim naslovom, se osebam iz 
prejšnjega odstavka v lastni dohodek šteje preživnina v višini dejansko prejetih 
sredstev.  
(3) Kadar višina preživnine, določena na podlagi izvršljivega pravnega naslova ali 
dogovora, ali dejansko prejeta preživnina ne dosega višine minimalnega dohodka, ki 
bi posamezniku pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov, mora oseba iz prvega 
odstavka tega člena dokazati, da ji preživninski zavezanec v skladu z njegovo 
oziroma njihovo zmožnostjo preživnine ne more oziroma ne morejo izplačevati v 
višji višini oziroma da je za uveljavljanje pravice do preživnine v višini minimalnega 
dohodka, ki bi ji pripadal, če ne bi imela drugih dohodkov, vložila ustrezno pravno 
sredstvo, z izjavo, kje je vložila ustrezno pravno sredstvo.  
(4) Če pristojni center za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center za socialno 
delo) ugotovi, da starši k preživljanju oseb iz prvega odstavka tega člena ne 
prispevajo, jih pozove k sklenitvi oziroma izvrševanju dogovora ali sporazuma o 
preživljanju. 
18. člen 
(upoštevanje preživnine osebam z družinskimi člani, ki ne izpolnjujejo splošnega 
pogoja) 
(1) Osebam, katerih družinski člani nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji ali kot tujci nimajo dovoljenja za stalno prebivanje in stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, se ob izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu 
v lastni dohodek šteje preživnina na enak način, kot je določeno za osebe v 
prejšnjem členu.  
(2) Osebam, katerih družinski člani iz prejšnjega odstavka prebivajo v Republiki 
Sloveniji, se, če preživnina ni določena z izvršljivim pravnim naslovom, ob 
izpolnjevanju drugih pogojev po tem zakonu, v lastni dohodek šteje dohodek tega 
družinskega člana, zmanjšan za 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka. 
19. člen 
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(poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju) 
Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove osebe, ki so ga dolžne 
preživljati, k sklenitvi ali izvrševanju sporazuma ali dogovora o preživljanju. 

IZRAČUN VIŠINE LASTNEGA DOHODKA 

OBDOBJE IN NETO 
PRINCIP 

27.a člen 
Kot lastni dohodek, ki je podlaga za določitev višine denarne 
socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in 
prejemki, ugotovljeni za samsko osebo oziroma družino v obdobju 
treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge.  
Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki 
upoštevajo v višini, s katero upravičenec razpolaga po plačilu 
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost. 
 

ZSVarPre, 20. člen 
(1) Kot lastni dohodek samske osebe, ki je podlaga za določitev višine denarne 
socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni 
za samsko osebo, v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge.  
(2) Kot lastni dohodek družine, ki je podlaga za določitev višine denarne socialne 
pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za 
družino, v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge.  
(3) Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške oziroma 
dejanske stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne 
prispevke za socialno varnost, odtegnjene od teh dohodkov.  
(4) Pri ugotavljanju lastnega dohodka, kjer se upoštevajo dohodki na letni ravni, se 
upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine, podatki iz davčnega obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, podatki, ki jih davčnemu organu 
posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, in podatki, potrebni za izračun 
akontacije dohodnine. Pri ugotavljanju lastnega dohodka, kjer se upoštevajo 
dohodki za obdobje iz prvega odstavka tega člena, se uporabijo podatki, ki so jih 
davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje podatkov, iz obračunov 
davčnega odtegljaja. 

PRENEHANJE IN 
ZAČETEK 
PREJEMANJA 
PERIODIČNEGA 
DOHODKA 

27.b člen 
Kadar na način iz prejšnjega člena ni mogoče ugotoviti lastnega 
dohodka, ki ga bo samska oseba oziroma družina dosegala v 
prihodnjem obdobju, ker je upravičenec ostal brez rednih 
periodičnih dohodkov, se periodični dohodki, ki jih je upravičenec 
nehal prejemati, pri ugotavljanju lastnega dohodka ne upoštevajo.  
Če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena periodični dohodek 
šele začel prejemati, se kot višina njegovega lastnega dohodka 
upošteva višina zadnjega prejetega mesečnega dohodka.  
Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, preživnine, 
rente in drugi dohodki, ki jih upravičenec prejema v enakih 
oziroma podobnih zneskih v enakih oziroma podobnih časovnih 
obdobjih. 

ZSVarPre, 21. člen 
(1) Kadar je iz ugotovljenega dejanskega stanja razvidno, da je upravičenec ostal 
brez rednega periodičnega dohodka, se ta pri ugotavljanju lastnega dohodka ne 
upošteva.  
(2) Če je upravičenec v obdobju iz prejšnjega člena periodični dohodek šele začel 
prejemati, se kot višina njegovega lastnega dohodka upošteva višina zadnjega 
prejetega mesečnega dohodka.  
(3) Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, preživnine, rente in drugi 
dohodki, ki jih upravičenec prejema v enakih ali podobnih zneskih v enakih ali 
podobnih časovnih obdobjih. 
 

PRILOŽNOSTNI 
DOHODKI 

27.c člen 
Ne glede na druga določila tega zakona se dohodki iz naslova 

ZSVarPre, 22.člen 
(1) Priložnostni dohodki prejeti v obdobju iz 20. člena tega zakona se upoštevajo 
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priložnostnega dela v obdobju iz 27.a člena tega zakona 
upoštevajo samo v višini, kolikor povprečno mesečno presegajo 
višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posameznemu 
upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih 
dohodkov.  
Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki jih je 
upravičenec prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo. 
 

samo v višini razlike med povprečno mesečno višino priložnostnega dohodka in:  
1. 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona za dohodke, 
ki jih je upravičenec prejel za opravljeno delo največ dvakrat in ki niso dohodki iz 2. 
in 3. točke tega odstavka,  
2. 0,38 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona za dohodke 
iz naslova dela, ki se lahko v skladu z zakonom opravlja le v omejenem obsegu ur na 
letni ravni in od katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost in ki ga je 
opravila oseba s statusom študenta ali dijaka ali statusom brezposelne osebe po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ali druga 
neaktivna oseba v skladu z zakonom, ki ureja malo delo,  
3. 0,48 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona za dohodke 
iz naslova dela, ki se lahko v skladu z zakonom opravlja le v omejenem obsegu ur na 
letni ravni in od katerega se plačujejo prispevki za socialno varnost in ki ga je 
opravila upokojena oseba.  
(2) Priložnostni dohodki po tem zakonu so dohodki, ki jih je upravičenec v obdobju iz 
20. člena tega zakona prejel za opravljeno delo največ dvakrat, dohodki iz naslova 
dela preko študentskega servisa in dohodki iz naslova dela, ki se lahko v skladu z 
zakonom opravlja le v omejenem obsegu ur na letni ravni in od katerega se plačujejo 
prispevki za socialno varnost. 

OBČASNI, 
NEPERIODIČNI 
DOHODKI 

27.č člen 
Ne glede na druga določila tega zakona se občasni, neperiodični 
dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 27.a člena tega 
zakona, upoštevajo v višini prejetih dohodkov, kolikor povprečno 
mesečno presegajo višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal 
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi 
imel drugih dohodkov.  
Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred 
obdobjem iz 27.a člena tega zakona, vendar v obdobju dvanajstih 
mesecev pred mesecem vložitve vloge, se upoštevajo, če dosegajo 
ali presegajo višino prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 
prvega odstavka 23. člena tega zakona. Ti dohodki se štejejo tako, 
da se kot lastni dohodek upošteva 1/12 dohodkov.  
Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred 
obdobjem iz prejšnjega odstavka, se kot prihranki oziroma 
premoženje upoštevajo glede na višino oziroma vrednost po 23. 
oziroma 31. členu tega zakona.  
Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila, 
odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je 

ZSVarPre, 23. člen, ZDIU12, 2. odstavek 14. člena 
(1) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel v obdobju iz 20. člena 
tega zakona, se upoštevajo v višini razlike med povprečno mesečno višino teh 
dohodkov in 0,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona.  
(2) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdobjem iz 20. 
člena tega zakona, vendar v obdobju dvanajstih mesecev pred mesecem vložitve 
vloge, se upoštevajo, če dosegajo ali presegajo višino 53 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka. Ti dohodki se štejejo tako, da se kot lastni dohodek upošteva 
1/12 dohodkov.  
(3) Občasni, neperiodični dohodki, ki jih je upravičenec prejel pred obdobjem iz 
prejšnjega odstavka, se kot prihranki ali premoženje upoštevajo glede na višino 
oziroma vrednost po 27. oziroma 31. členu tega zakona.  
(4) Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila, odškodnine, 
odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in 
niso dohodki iz naslova priložnostnega dela. 
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upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova 
priložnostnega dela. 

PREMOŽENJE IN PRIHRANKI 

NAČIN 
UGOTAVLJANJA 
PREMOŽENJA IN 
NJEGOVE 
VREDNOSTI 

23. člen 
Ne glede na druge določbe tega zakona se denarne socialne 
pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke 
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih 
zneskov minimalnega dohodka.  
Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti 
zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne 
socialne pomoč

i5
 

2. člen 
Upravičenec je ob uveljavljanju pravice do denarne socialne 
pomoči ali med prejemanjem denarne socialne pomoči 
pristojnemu centru za socialno delo dolžan sporočiti vse podatke o 
obstoju in vrednosti prihrankov in premoženja in o tem priložiti 
dokaze, s katerimi razpolaga ali jih lahko pridobi. 
3. člen 
Prihranki po tem pravilniku so denarna sredstva upravičenca v tuji 
ali domači valuti, s katerimi upravičenec razpolaga na dan vložitve 
vloge, zlasti pa: 
– denarna sredstva na osebnem ali drugem računu 
– druga denarna sredstva po izjavi stranke. 
Kadar ima upravičenec prihranke v tuji valuti, se kot njihova 
vrednost upošteva vrednost v slovenskih tolarjih, izračunana po 
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vložitve vloge. Pristojni 
center za socialno delo ne glede na določbo prvega odstavka tega 
člena pri ugotavljanju prihrankov ne pošteva tistih sredstev, ki jih 
je upravičencu podarila ali na drugačen način prepustila tretja 
oseba izključno za namen, ki je različen od preživljanja in ga je 
določila tretja oseba, kar center za socialno delo ugotovi iz 
ustrezne listine ali izjave stranke oziroma tretje osebe. 
4.a člen 
Če prihrankov oziroma njihove vrednosti ni mogoče ugotoviti na 
način iz prejšnjega člena, se ugotovijo z izjavo stranke ali v skladu s 
splošnim upravnim postopkom z drugimi dokazi. 

ZUPJS, 17. člen 
(1) V premoženje osebe se šteje:  
1. nepremično premoženje; 
2. osebna in druga vozila; 
3. vodna plovila; 
4. lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug;  
5. vrednostni papirji;  
6. denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo 
dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena tega zakona, ki se po tem zakonu 
upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna 
sredstva po izjavi posameznika; 
7. drugo premično premoženje. 
(2) Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke prejšnjega odstavka 
se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in 
na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Primerna velikost stanovanja je 2-kratnik 
največje površine, določene s predpisom, ki ureja dodelitev neprofitnega stanovanja 
v najem, pri kateri ni plačila lastne udeležbe in varščine. Če je uporabna površina 
stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, se kot premoženje 
upošteva razlika med posplošeno tržno vrednostjo tega stanovanja, izračunana po 
metodologiji množičnega vrednotenja nepremičnin in vrednostjo primernega 
stanovanja. Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se velikost 
primernega stanovanja pomnoži z vrednostjo m2 stanovanja glede na posplošeno 
tržno vrednost stanovanja. Vrednost m2 stanovanja glede na posplošeno tržno 
vrednost tega stanovanja se izračuna tako, da se posplošena tržna vrednost 
stanovanja deli z m2 uporabne površine tega stanovanja. Podatki o posplošeni tržni 
vrednosti stanovanja in podatki o m2 uporabne površine stanovanja se pridobijo iz 
zbirke podatkov, ki vsebuje podatke o vrednosti nepremičnin. 
(3) Podatki o lastnikih premoženja iz prvega odstavka tega člena, razen premoženja 
iz 6. in 7. točke, se pridobivajo iz javnih zbirk podatkov in dokazil, ki jih predloži 
oseba. Kot vrednost premoženja iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka se 
upošteva primerljiva tržna vrednost istovrstnega premoženja. Vrednost tega 
premoženja se ugotavlja na način, kot ga podrobneje predpiše minister, pristojen za 
socialno varstvo. 

                                                           
5
 Ur.l. RS, št. 68/2001, 71/2001, 119/2005, 36/2007, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS 
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5. člen 
Premoženje po tem pravilniku je vse premično in nepremično 
premoženje upravičenca, s katerim upravičenec razpolaga na dan 
vložitve vloge, v primeru pridobitve premoženja po vložitvi vloge 
pa na dan pridobitve, razen premoženja, ki se po drugem odstavku 
23. člena zakona o socialnem varstvu ne upošteva. 
Pristojni center za socialno delo kot premoženje iz prejšnjega 
odstavka upošteva zlasti: 
– stanovanja, stanovanjske hiše in garaže 
– poslovne prostore in poslovne stavbe 
– prostore za počitek in rekreacijo 
– plovne objekte dolžine najmanj 8 metrov 
– stavbna zemljišča 
– kmetijska in gozdna zemljišča 
– drugo nepremično premoženje 
– vozila in prikolice 
– vrednostne papirje in kapitalske naložbe oziroma deleže 
– dragocenosti in nakit večje vrednosti 
– drugo premično premoženje večje vrednosti. 
Kot večja vrednost se šteje vrednost v višini 12 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka. 
6. člen 
Premoženje in njegova vrednost se ugotavlja iz: 
– zadnje odločbe o odmeri davka od premoženja 
– odločbe o odmeri davka od prometa nepremičnin 
– odločbe o odmeri davka na dediščino 
– odločbe o odmeri davka na darila. 
Če premoženje ni obdavčljivo ali odločba o odmeri davka še ni bila 
izdana ali ni dokončna, se premoženje in njegova vrednost 
ugotavlja iz: 
– kupoprodajne pogodbe 
– sklepa o dedovanju 
– darilne pogodbe 
– drugega pravnega naslova, na podlagi katerega je upravičenec 
premoženje pridobil. 
Kot vrednost vozila se upošteva tržna vrednost vozila. 

(4) Pri vrednostnih papirjih iz 5. točke prvega odstavka tega člena, s katerimi se ne 
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in njihova tržna vrednost ni 

znana, se upošteva njihova knjigovodska vrednost. 

 
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve DSP

6
 

DSP se ne dodeli, če ima prihranke v ali nad višino 53 osnovnih zneskov MD (27. člen 
v povezavi z 4. členom ZDIU12). 
2. člen 
Upravičenec je ob uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pristojnemu centru za 
socialno delo dolžan sporočiti vse podatke o obstoju in vrednosti premoženja, ki ni 
razvidno iz uradnih evidenc in o tem priložiti dokaze, s katerimi razpolaga ali jih 
lahko pridobi. 
3. člen 
(1) Premoženje po tem pravilniku predstavlja vse nepremično premoženje, osebna 
in druga vozila, vodna plovila, lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, 
vrednostni papirji, denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne 
predstavljajo dohodka skladno s pravim odstavkom 12. člena Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljnjem besedilu: 
ZUPJS), hranilne vloge in druga denarna sredstva (v nadaljnjem besedilu: prihranki) 
ter drugo premično premoženje, s katerim upravičenec razpolaga na dan vložitve 
vloge, v primeru pridobitve premoženja po vložitvi vloge do izdaje odločbe pa na 
dan pridobitve.  
(2) V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje:  
– premoženje, ki se po 18. členu ZUPJS ne šteje v premoženje,  
– sredstva, ki jih je upravičencu podarila ali na drugačen način prepustila tretja 
oseba izključno za namen, ki je različen od preživljanja in ga je določila tretja oseba, 
kar center za socialno delo ugotovi iz ustrezne listine ali izjave stranke oziroma tretje 
osebe,  
– drugo premično premoženje v vrednosti manjši od 10 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka. 
 

                                                           
6
 Ur.l. RS,  št. 8/2012 
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se šteje, da je vrednost 
vozil, ki so bila prvič registrirana najmanj 10 let pred letom, v 
katerem upravičenec uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, in vrednost vozil s prostornino motorja do 1500 ccm, ki so 
bila prvič registrirana najmanj 6 let pred letom, v katerem 
upravičenec uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, manjša 
od 18 minimalnih plač. Njihova vrednost se zato ne ugotavlja, 
razen v primerih, ko ima upravičenec oziroma družina več vozil in 
pristojni center za socialno delo 
odloča po 23. ali 31. členu zakona o socialnem varstvu. 
Obstoj vrednostnih papirjev se ugotavlja iz izpisa stanja na računu 
vrednostnih papirjev iz centralnega registra vrednostnih papirjev o 
vrsti in številu vrednostnih papirjev, kot njihova vrednost pa se 
upošteva vrednost na borzni tečajnici, nazadnje objavljeni v 
sredstvih javnega obveščanja. 
Vrednost kapitalskih naložb oziroma deležev se ugotavlja iz 
potrdila pristojnega davčnega organa o kapitalskih naložbah ali iz 
izpisa iz sodnega registra. 
Vrednost drugega premoženja se ugotavlja iz potrdila drugega 
pristojnega organa oziroma organizacije, ki o posamezni vrsti 
premoženja ali pravici ali drugem dejstvu, vezanem na 
premoženje, vodi uradno evidenco, oziroma iz druge javne listine. 
7. člen 
Če premoženja oziroma njegove vrednosti ni mogoče ugotoviti na 
način iz prejšnjega člena, se ugotovi z izjavo stranke ali v skladu s 
splošnim upravnim postopkom z drugimi dokazi. 
8. člen 
Kot vrednost vozila in vrednostnih papirjev se upošteva njihova 
vrednost na dan vložitve vloge. Kot vrednost drugega premoženja 
se upošteva vrednost, ki je razvidna iz listin iz 6. člena tega 
pravilnika, oziroma vrednost, ugotovljena na način iz prejšnjega 
člena. 

PREMOŽENJE, KI SE 
NE UPOŠTEVA 

23. člen 
Kot premoženje v tem zakonu se ne upošteva:  
– stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki ga 
predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno 
stanovanje,  
– premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo pri 

ZUPJS, 18. člen 
(1) V premoženje se ne štejejo: 
1. stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega 
stanovanja;  
2. osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, določenega s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene 



 

31 
 

 Denarna socialna pomoč (ZSV) Denarna socialna pomoč (ZSVarPre, ZUPJS) 

ugotavljanju lastnega dohodka,  
– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz 
izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 – sklep US in 11/99 – 
odločba US) in  
– osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka.  
 

prejemke za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno vozilo, prilagojeno 
prevozu težko gibalno oviranih oseb; 
3. premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače; 
4. premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni najem ali 
poslovni najem (leasing); 
5. predmeti, ki so po predpisu, ki ureja izvršbo, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine; 
6. poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga 
vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, 
uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz 
dejavnosti dosega vsaj višino minimalne plače; 
7. kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, ki se po tem zakonu upošteva pri 
ugotavljanju materialnega položaja; 
8. sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem 
računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
oziroma pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.  

MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE MINIMALNEGA DOHODKA 

 25.a člen 
Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se 
v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. člena 
tega zakona določi po naslednjih 
merilih: 
– prva odrasla oseba v družini: 1 
– vsaka naslednja odrasla oseba v družini: 0,7 
– otrok do 18 let in polnoletni otrok, ki so ga starši dolžni preživljati 
zaradi rednega šolanja 0,3. 
Višina minimalnega dohodka za enostarševsko družino se poveča 
za 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. člena tega 
zakona. 
V primeru skupnega varstva in vzgoje otroka se višina minimalnega 
dohodka za otroka v razmerju do osnovnega zneska minimalnega 
dohodka oziroma dodatek iz prejšnjega odstavka določita v 
polovični višini merila iz prvega odstavka tega člena oziroma 
dodatka iz prejšnjega odstavka. 
Kot prva odrasla oseba v družini se šteje samska oseba oziroma 
tisti od zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti iz 
prve alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona, ki uveljavlja 
pravico do denarne socialne pomoči. Kot prva odrasla oseba v 

ZSVarPre, 26. člen 
(1) Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana se v razmerju do 
osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona določi po naslednjih 
merilih:  
1. prva odrasla oseba: 1,  
2. prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 1,28 
(vsota osnovnega ponderja 1 in dodatka za delovno aktivnost 0,28),  
3. prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec: 1,56 
(vsota osnovnega ponderja 1 in dodatka za delovno aktivnost 0,56),  
4. samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena 
pri pristojnem organu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v 
evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu 
kot starši ali dejansko prebiva z njimi: 0,7,  
5. samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali starejša od 
63 let ženska in 65 let moški, ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na 
istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih 
sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi: 0,7,  
6. odrasla oseba, ki je v celodnevnem institucionalnem varstvu: 1,  
7. vsaka naslednja odrasla oseba: 0,5,  
8. vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na 
mesec: 0,78 (vsota osnovnega ponderja 0,5 in polovičnega ponderja dodatka za 
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družini se šteje tudi mladoletna oseba brez staršev, razen v 
primerih iz četrte alinee prvega odstavka 26. člena tega zakona. 
Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, ki 
se po tem zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena. 

delovno aktivnost prve odrasle osebe, ki je delovno aktivna v enakem obsegu ur na 
mesec, 0,28),  
9. vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na 
mesec: 0,64 (vsota osnovnega ponderja 0,5 in polovičnega ponderja dodatka za 
delovno aktivnost prve odrasle osebe, ki je delovno aktivna v enakem obsegu ur na 
mesec, 0,14),  
10. prvi otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ga je 
ta dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, ki je 
najstarejši in nima statusa dijaka: 0,7,  
11. vsak naslednji otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 
dokler ga je ta dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, 
in nima statusa dijaka: 0,6,  
12. prvi otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ga je 
ta dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, ki je 
najstarejši in ima status dijaka: 0,89,  
13. vsak naslednji otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 
dokler ga je ta dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost preživljanja, 
in ima status dijaka: 0,79.  
(2) V primeru dodelitve otroka v skupno varstvo in vzgojo se višina minimalnega 
dohodka za otroka v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka določi v 
polovični višini merila iz prvega odstavka tega člena.  
(3) Kot prva odrasla oseba se šteje:  
1. samska oseba,  
2. mladoletna oseba brez staršev, razen v primerih iz 4. točke prvega odstavka 9. 
člena tega zakona, in  
3. polnoletna oseba, dokler so jo starši v skladu s predpisi, ki urejajo dolžnost 
preživljanja, dolžni preživljati in ki v življenjski skupnosti zaradi nasilja v družini, 
zaradi katerega so sproženi ali tečejo postopki v skladu s predpisi, ki urejajo nasilje v 
družini, ni več dejansko povezana z njimi.  
(4) Kot prva odrasla oseba v družini se:  
1. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti iz 1. točke prvega 
odstavka 9. člena tega zakona, od katerih nobena nima statusa aktivne osebe ali 
imata obe status aktivne osebe, šteje tista oseba, ki uveljavlja pravico do denarne 
socialne pomoči,  
2. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti iz 1. točke prvega 
odstavka 9. člena tega zakona, od katerih ima ena status aktivne osebe, šteje tista 
oseba, ki ima status aktivne osebe,  
3. v primeru enostarševske družine, v kateri je družinski član iz drugega odstavka 9. 
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člena tega zakona, šteje tista oseba, ki je roditelj,  
4. v primeru ostalih enostarševskih družin, šteje tista oseba, ki je roditelj.  
(5) Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, ki se po tem 
zakonu šteje v družino in ki ni otrok iz 10., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka tega 
člena.  
(6) Kot aktivna oseba se šteje oseba, ki je zaposlena ali nezaposlena in je zmožna za 
delo.  
(7) Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k minimalnemu dohodku delovno 
aktivne samske osebe ali posameznega družinskega člana, namenjen spodbujanju k 
delu ali ohranjanju motivacije za delo.  
(8) Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo 
dejavnost, ter osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in 
programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev.  
(9) Za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije iz prejšnjega 
odstavka, se šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur na mesec.  
(10) Za osebe, ki opravljajo dejavnost, se štejejo osebe, ki opravljajo katerokoli 
samostojno dejavnost, kot so samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne 
podjetnice posameznice po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, osebe, ki z 
osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno 
dejavnost, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne 
varnosti, znanosti ali zasebno veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo 
odvetniško ali notarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma drugo 
versko službo.  
(11) Za osebe, ki opravljajo dejavnost, se šteje, da so delovno aktivne v obsegu več 
kot 128 ur na mesec, razen če se iz ustreznih dokazil ugotovi drugače.  
(12) Šteje se, da imajo osebe iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ki niso družinski 
člani po tem zakonu, dovolj lastnih sredstev za preživljanje, če njihov lastni dohodek 
presega minimalni dohodek, ki bi jim pripadal, če ne bi imele drugih dohodkov.  
(13) V primeru otroka iz sedmega odstavka 9. člena tega zakona se višina 
minimalnega dohodka za enostarševsko družino za vsakega takega otroka poveča za 
10 odstotkov osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona. 
 
ZDIU12, 4. odstavek 4. člena in ZUJF, 4. odstavek 152. člena 
Ne glede na 5., 10., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka 26. člena ZSVarPre se se v 
letu 2012 (do 31. decembra 2014) višine minimalnega dohodka za posameznega 
družinskega člana, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka, povečajo 
za 0,1 osnovnega zneska minimalnega dohodka. 

RAZLOGI ZA 23. člen ZSVarPre, 27. člen (v povezavi z 4. členom ZDIU12) 
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NEDODELITEV ALI 
NEUPRAVIČENOST 
DO DSP 

Ne glede na druge določbe tega zakona se denarne socialne 
pomoči ne dodeli samski osebi oziroma družini, ki ima prihranke 
oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih 
zneskov minimalnega dohodka.  
Kot premoženje v tem zakonu se ne upošteva:  
– stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki ga 
predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno 
stanovanje,  
– premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo pri 
ugotavljanju lastnega dohodka,  
– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz 
izvršbe razen gotovina iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in 
zavarovanju (Uradni list RS, 51/98, 72/98 – sklep US in 11/99 – 
odločba US) in  
– osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka.  
Način ugotavljanja prihrankov in premoženja po tem zakonu 
oziroma njegove vrednosti podrobneje predpiše minister, pristojen 
za socialno varstvo. 

(izključitveni razlog z izjemama) 
(1) Ne glede na določbe tega poglavja se denarna socialna pomoč ne dodeli samski 
osebi ali družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki se upoštevajo po tem 
zakonu, ki dosega ali presega višino 53 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.  
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se denarna socialna pomoč dodeli 
samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje, v katerem samska oseba ali družina 
živi, katerega vrednost nad vrednostjo primernega stanovanja, določene po drugem 
odstavku 24. člena tega zakona, presega višino iz prejšnjega odstavka:  
1. in v zadnjih 18 mesecih denarne socialne pomoči ni prejela ali jo je prejela največ 
dvanajstkrat ali  
2. je v zadnjih 18 mesecih denarno socialno pomoč prejela več kot dvanajstkrat in 
soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik 
ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je, v zemljiško knjigo v korist Republike 
Slovenije ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči 
po tem zakonu.  
(3) V zvezi s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljajo določbe 36. člena tega zakona. 

 

RAZLOGI ZA 
ZMANJŠANJE DSP 

Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti 
zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne 
socialne pomoč

i
 

9. člen 
Šteje se, da upravičenec živi z osebami oziroma mu pri preživljanju 
pomagajo osebe, ki niso družinski člani po predpisih o socialnem 
varstvu (v nadaljnjem besedilu: druga oseba), kadar upravičenec 
deli gospodinjstvo z drugo osebo ali osebami ali mu druga fizična 
oseba na kakršen koli brezplačen način nudi bivanje oziroma 
prehrano. 
Šteje se, da je preživetje upravičenca zagotovljeno na drug način, 
kadar je upravičencu v celoti zagotovljeno preživljanje na podlagi 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali na podlagi drugega 
pravnega naslova. 
10. člen 
Razlogi, zaradi katerih se denarna socialna pomoč ne dodeli ali se 
dodeli v nižjem znesku, se ugotavljajo z izjavo stranke ali iz potrdil 
pristojnega organa iz vojaške evidence ali drugega pristojnega 
organa ali organizacije, ki vodi uradno evidenco o posamičnem 

ZSVarPre, 31. člen  
(1) Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna pomoč ne dodeli ali 
se dodeli v nižjem znesku samski osebi ali družini, za katero je mogoče sklepati, da ji 
je dohodek v višini minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljen, ker:  
1. ima prihranke, ki omogočajo preživetje (samska oseba v višini nad 500 eurov in 
družina v višini nad 1.500 eurov), oziroma premoženje, ki se upošteva po tem 
zakonu, ki ne dosega višine prihrankov ali vrednosti premoženja iz 27. člena tega 
zakona,  
2. je najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji je zagotovljena 
celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu 
stroškov,  
3. živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po 
tem zakonu, ali je njeno preživetje zagotovljeno na drug način.  
(2) Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen denarne socialne 
pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi pripadala samski osebi ali družini:  
1. v primeru 1. točke prejšnjega odstavka odšteje tretjino prihrankov oziroma 
vrednosti premoženja,  
2. v primeru iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka odšteje mesečno vrednost osnovne 
oskrbe, ugotovljeno v skladu z metodologijo iz tretjega odstavka tega člena, ki jo ima 
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dejstvu, ali v skladu s splošnim upravnim postopkom z drugimi 
dokazi. 
31. člen ZSV 
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna 
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi 
oziroma družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je 
dohodek v višini minimalnega dohodka ali delno zagotovljen, ker: 
– ima prihranke, ki omogočajo preživetje, oziroma premoženje, ki 
ne dosega višine prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 23. 
člena tega zakona, 
– se najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji 
je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k plačilu ali 
je zavezana k delnemu plačilu stroškov, 
– živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso 
družinski člani po tem zakonu, ali je njeno preživetje zagotovljeno 
na drug način. 
Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen denarne 
socialne pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi 
pripadala samski osebi oziroma družini: 
– v primeru prve alinee prejšnjega odstavka odšteje 1/3 prihrankov 
oziroma vrednosti premoženja, 
– v primeru iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka odšteje 
mesečno vrednost osnovne oskrbe, ki jo ima zagotovljeno 
upravičenec (bivanje, prehrana). 
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna 
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku tudi samski osebi, ki 
ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu 
oziroma dejansko biva z osebami, ki niso družinski člani po tem 
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje. V primeru 
znižanja se od denarne socialne pomoči odšteje 30 % minimalnega 
dohodka, ki bi tej osebi pripadal, če ne bi imela drugih dohodkov. 
Šteje se, da imajo osebe iz prejšnjega odstavka, ki niso družinski 
člani po tem zakonu, dovolj lastnih sredstev za preživljanje, če 
njihov lastni dohodek presega minimalni dohodek, ki bi jim 
pripadal, če ne bi imeli drugih dohodkov. 
Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega 
ugotavljanja ter metodologijo upoštevanja vrednosti iz druge 
alinee drugega odstavka tega člena podrobneje predpiše minister, 

upravičenec zagotovljeno (bivanje, prehrana).  
(3) Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega ugotavljanja ter 
metodologijo upoštevanja vrednosti iz 2. točke prejšnjega odstavka podrobneje 
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. 
 
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve DSP 
11. člen 
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna pomoč ne dodeli ali se 
dodeli v nižjem znesku osebi, za katero se ugotovi, da ji je dohodek v višini 
minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljen, ker živi z osebami oziroma mu 
pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso osebe po ZUPJS, ali je njeno preživetje 
zagotovljeno na drug način. 
Šteje se, da je preživetje upravičencu zagotovljeno na drug način, kadar je 
upravičencu v celoti zagotovljeno preživljanje na podlagi pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju ali na podlagi drugega pravnega naslova. 
12. člen 
(1) Mesečna vrednost osnovne oskrbe se upošteva v razmerju do minimalnega 
dohodka, ki bi upravičencu pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov.  
(2) Kadar je upravičencu preživetje zagotovljeno v celoti, se šteje, da mu je 
zagotovljena osnovna oskrba v mesečni vrednosti 100 % minimalnega dohodka, ki bi 
mu pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov.  
(3) Kadar je upravičencu zagotovljeno bivanje, se šteje, da mu je zagotovljena 
osnovna oskrba v mesečni vrednosti 15 % minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, 
če ne bi imel drugih dohodkov.  
(4) Kadar je upravičencu zagotovljena prehrana, se šteje, da mu je zagotovljena 
osnovna oskrba v mesečni vrednosti 40 % minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, 
če ne bi imel drugih dohodkov.  
(5) Kadar zavezanec po predpisih o dohodnini za upravičenca, ki ni oseba po ZUPJS, v 
skladu s predpisi o dohodnini uveljavlja olajšave za vzdrževanega otroka oziroma 
vzdrževanega družinskega člana, se šteje, da je upravičencu zagotovljeno bivanje in 
prehrana v mesečni vrednosti 55 % minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne 
bi imel drugih dohodkov.  
(6) Kadar se upravičenec nahaja v bolnišnici, na zdravljenju ali rehabilitaciji, se šteje, 
da mu je zagotovljena osnovna oskrba v višini 40 % minimalnega dohodka, ki bi mu 
pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov. 
13. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena se šteje, da je upravičencu zagotovljena 
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pristojen za socialno varstvo. 
 
Upoštevanje mesečne vrednosti osnovne oskrbe (Pravilnik o 
ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti 
zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne 
socialne pomoč

i
 

11. člen 
Mesečna vrednost osnovne oskrbe se upošteva v razmerju do 
minimalnega dohodka, ki bi upravičencu pripadal, če ne bi imel 
drugih dohodkov. 
Kadar je upravičencu preživetje zagotovljeno v celoti, se šteje, da 
mu je zagotovljena osnovna oskrba v mesečni vrednosti 100 % 
minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih 
dohodkov. 
Kadar je upravičencu zagotovljeno bivanje, se šteje, da mu je 
zagotovljena osnovna oskrba v mesečni vrednosti 15 % 
minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih 
dohodkov.  
Kadar je upravičencu zagotovljena prehrana, se šteje, da mu je 
zagotovljena 
osnovna oskrba v mesečni vrednosti 40 % minimalnega dohodka, 
ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov. 
Kadar zavezanec po predpisih o dohodnini za upravičenca, ki ni 
njegov družinski član po predpisih o socialnem varstvu, v skladu s 
predpisi o dohodnini uveljavlja olajšave za vzdrževanega otroka 
oziroma vzdrževanega družinskega člana, se šteje, da je 
upravičencu zagotovljeno bivanje in prehrana v mesečni vrednosti 
55 % minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih 
dohodkov. 
12. člen 
Ne glede na določbe prejšnjega člena se šteje, da je upravičencu 
zagotovljena snovna oskrba v nižji mesečni vrednosti, kot je 
določena v prejšnjem členu, če tako ugotovi pristojni center za 
socialno delo. 

osnovna oskrba v nižji mesečni vrednosti, kot je določena v prejšnjem členu, če tako 
ugotovi pristojni center za socialno delo. 
 

KRIVDNI RAZLOGI 24. člen 
Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega 
minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati 
oziroma lahko vpliva, ali ki brez utemeljenih razlogov zavrača, se 

ZSVarPre, 28. člen 
(1) Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega 
dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati oziroma lahko vpliva, ali ki brez 
utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma 
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izogiba ali opušča aktivnosti, ki bi lahko oziroma lahko privedejo do 
zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega 
položaja zanjo ali njene družinske člane. 
Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti: 
– prenehanje delovnega razmerja iz razlogov, zaradi katerih 
zavarovanci ne morejo uveljaviti pravice do denarnega 
nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, razen če gre za popolno nezmožnost za delo; 
– razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje osebo 
preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb, razen razlogov iz 
prve, pete, šeste, sedme in osme alinee prvega odstavka 70. člena 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; 
– neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar bi 
se oseba po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti lahko štela za brezposelno osebo; 
– neutemeljena odklonitev primernega dela po podjemni pogodbe 
oziroma pogodbi o naročilu avtorskega dela ali primernega 
začasnega ali občasnega humanitarnega ali drugega podobnega 
dela; 
– neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na 
socialni položaj te osebe oziroma njenih družinskih članov; 
– nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju iz 
34.a člena tega zakona; 
– zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje pogodbe o aktivnem 
reševanju svoje socialne problematike; 
– prestajanje zaporne kazni; 
– izguba sredstev za preživljanje oziroma katerega koli dohodka, 
ne glede na to, ali se po tem zakonu šteje v lastni dohodek ali ne, iz 
razlogov, na katere je sama vplivala. 
Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne 
pomoči se razlog iz prve, četrte in devete alinee prejšnjega 
odstavka po preteku 6 mesecev od njegovega nastanka ne 
upošteva, če upravičenec sklene pogodbo o aktivnem reševanju 
njegove problematike iz 32. člena tega zakona. 
Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, se pri ugotavljanju minimalnega dohodka družine ne 
upoštevajo, upoštevajo pa se njihovi dohodki. 

lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja socialnega 
položaja zanjo ali njene družinske člane.  
(2) Za razloge iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti:  
1. prenehanje delovnega razmerja, razen če gre za popolno nezmožnost za delo, v 
primerih:  
– sporazumne razveljavitve pogodbe o zaposlitvi,  
– izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po delodajalcu prenosniku, ker je delavka 
ali delavec (v nadaljnjem besedilu: delavec) odklonil prehod in dejansko opravljanje 
dela pri delodajalcu prevzemniku,  
– redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca,  
– redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po delodajalcu, dane zaradi 
delavčevih kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja (odpoved 
iz krivdnega razloga na strani delavca),  
– odpovedi pogodbe o zaposlitvi po delodajalcu, ker delavec ni sprejel predloga 
delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo in za nedoločen 
čas,  
– izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po delodajalcu iz razlogov na strani 
delavca,  
– če sodišče ugotovi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu nezakonita, pa 
delavec ni želel nadaljevati delovnega razmerja,  
– odpovedi pogodbe o zaposlitvi v nasprotju z 89., 113., 115., 116. in 117. členom 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 103/07 in 83/09 – odločba 
US), če zavarovanec ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva,  
– če starejšemu delavcu ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno 
upokojitev, pa je dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga,  
– ko voljenemu ali imenovanemu nosilcu javne ali druge funkcije v organih 
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne 
samouprave preneha funkcija ali imenovanje, pa ni uveljavljal pravice do vrnitve na 
delo skladno s predpisi, ki to omogočajo;  
2. odjava iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti zavarovanca, ki ni bil 
zavarovan na podlagi delovnega razmerja, ki ni bila posledica objektivnih razlogov, 
zlasti dalj časa trajajoče bolezni zavarovanca, elementarne nesreče, večje materialne 
škode na premoženju zavarovanca, izgube poslovnega prostora ali izgube 
poslovnega partnerja ali poslovne partnerke (v nadaljnjem besedilu: poslovni 
partner), na katerega je bilo v celoti vezano poslovanje;  
3. razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje osebo preneha voditi v 
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evidenci brezposelnih oseb, in sicer če:  
– se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb ali iz evidence oseb, vključenih v 
program aktivne politike zaposlovanja,  
– odkloni vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti, sprejete 
s pogodbo o vključitvi v ukrep aktivne politike zaposlovanja,  
– odkloni ustrezno ali primerno zaposlitev ali si pri pogovoru za zaposlitev ne 
prizadeva za njeno pridobitev,  
– dela ali je zaposlena na črno,  
– ni aktivni iskalec ali iskalka zaposlitve, razen če je te obveznosti oproščena z 
zaposlitvenim načrtom,  
– brez utemeljenih razlogov odkloni podpis zaposlitvenega načrta;  
4. razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje osebo preneha voditi v 
evidenci iskalcev zaposlitve, in sicer če:  
– se sama odjavi iz evidence iskalcev zaposlitve,  
– krši obveznosti, sprejete z vključitvijo v evidenco iskalcev zaposlitve;  
5. neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar bi se oseba po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lahko štela za 
brezposelno osebo;  
6. neprijavljenost pri pristojnem organu za zaposlovanje, kadar bi se oseba po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lahko vpisala v 
evidenco iskalcev zaposlitve;  
7. neutemeljena opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na socialni položaj te 
osebe oziroma njenih družinskih članov;  
8. nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju iz 19. člena tega 
zakona;  
9. zavrnitev sklenitve oziroma neizvrševanje dogovora o aktivnem reševanju svoje 
socialne problematike;  
10. prestajanje zaporne kazni;  
11. izguba sredstev za preživljanje oziroma katerega koli dohodka, ne glede na to, ali 
se po tem zakonu šteje v lastni dohodek ali ne, iz razlogov, na katere je sama 
vplivala;  
12. neuspešno opravljeno poskusno delo iz razlogov, zaradi katerih se lahko odpove 
pogodba o zaposlitvi iz krivdnih razlogov;  
13. nepredloženega dokazila o vložitvi ustreznega pravnega sredstva po tretjem 
odstavku 17. člena tega zakona oziroma nesporočen podatek o tem, kje se to 
dokazilo nahaja.  
(3) Osebe, pri katerih obstajajo razlogi iz prvega in drugega odstavka tega člena, se 
pri ugotavljanju minimalnega dohodka družine ne upoštevajo, upoštevajo pa se 
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njihovi dohodki. 

IZKLJUČITEV 
KRIVDNIH 
RAZLOGOV 

24. a člen 
Ne glede na razloge iz prve, druge in tretje alinee drugega 
odstavka prejšnjega člena je ob izpolnjevanju drugih pogojev za 
pridobitev denarne socialne pomoči do denarne socialne pomoči 
upravičena oseba, ki skrbi: 
– za otroka ali 
– za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, 
ki se po tem zakonu šteje v družino, če tak način varstva otroku 
oziroma odrasli osebi nadomešča institucionalno varstvo po tem 
zakonu. 

ZSVarPre, 29. člen 
(1) Ob izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči se razlog 
iz 1., 3. in 11. točke drugega odstavka prejšnjega člena po preteku šest mesecev od 
njegovega nastanka ne upošteva, če upravičenec sklene dogovor o aktivnem 
reševanju svoje problematike iz 35. člena tega zakona.  
(2) Ne glede na določbe prve in tretje alinee 1. točke drugega odstavka prejšnjega 
člena je do denarne socialne pomoči upravičena oseba, ki redno odpove ali 
sporazumno z delodajalcem razveljavi pogodbo o zaposlitvi zaradi nasilja v družini ali 
zaradi preselitve v drug kraj in zaposlitve svojega zakonca ali osebe, s katero živi v 
zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca 
oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom.  
(3) Ne glede na razloge iz 1., 3. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena je ob 
izpolnjevanju drugih pogojev za pridobitev denarne socialne pomoči do denarne 
socialne pomoči upravičena oseba, ki skrbi:  
1. za otroka ali  
2. za odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,  
ki se šteje v družino, če tak način varstva otroku oziroma odrasli osebi nadomešča 
celodnevno institucionalno varstvo. 

NAČIN DOLOČITVE DSP 

VIŠINA DSP 25. člen 
Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih 
dohodkov po tem zakonu, se določi v višini minimalnega dohodka, 
ki pripada upravičencu po tem zakonu. 
Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot 
razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in 
njegovimi dohodki,  ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon 
(v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek). 
Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika 
med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim 
upravičencem oziroma družinskim članom, in dohodki, 
ugotovljenimi na način, ki ga določa ta zakon, vseh družinskih 
članov (v nadaljnjem besedilu: lastni dohodek družine). 

ZSVarPre, 30. člen 
(1) Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov po tem 
zakonu, se določi v višini minimalnega dohodka, ki pripada upravičencu po tem 
zakonu.  
(2) Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot razlika med 
minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovim lastnim dohodkom, 
ugotovljenim na način, ki ga določa ta zakon.  
(3) Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom 
minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim 
članom, in lastnim dohodkom družine, ugotovljenim na način, ki ga določa ta zakon. 
 

ZMANJŠEVANJE DSP 31. člen 
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna 
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi 
oziroma družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v 
višini minimalnega dohodka ali delno zagotovljen, ker: 

ZSVarPre, 31. člen 
(1) Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna pomoč ne dodeli ali 
se dodeli v nižjem znesku samski osebi ali družini, za katero je mogoče sklepati, da ji 
je dohodek v višini minimalnega dohodka v celoti ali delno zagotovljen, ker:  
1. ima prihranke, ki omogočajo preživetje (samska oseba v višini nad 500 eurov in 
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– ima prihranke, ki omogočajo preživetje, oziroma premoženje, ki 
ne dosega višine prihrankov oziroma vrednosti premoženja iz 23. 
člena tega zakona, 
– se najmanj 30 dni nahaja v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji 
je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k plačilu ali 
je zavezana k delnemu plačilu stroškov, 
– živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso 
družinski člani po tem zakonu, ali je njeno preživetje zagotovljeno 
na drug način. 
Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen denarne 
socialne pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi 
pripadala samski osebi oziroma družini: 
– v primeru prve alinee prejšnjega odstavka odšteje 1/3 prihrankov 
oziroma vrednosti premoženja, 
– v primeru iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka odšteje 
mesečno vrednost osnovne oskrbe, ki jo ima zagotovljeno 
upravičenec (bivanje, prehrana). 
Center za socialno delo lahko odloči, da se denarna socialna 
pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku tudi samski osebi, ki 
ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu 
oziroma dejansko biva z osebami, ki niso družinski člani po tem 
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje. V primeru 
znižanja se od denarne socialne pomoči odšteje 30 % minimalnega 
dohodka, ki bi tej osebi pripadal, če ne bi imela drugih dohodkov. 
Šteje se, da imajo osebe iz prejšnjega odstavka, ki niso družinski 
člani po tem zakonu, dovolj lastnih sredstev za preživljanje, če 
njihov lastni dohodek presega minimalni dohodek, ki bi jim 
pripadal, če ne bi imeli drugih dohodkov. 
Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega 
ugotavljanja ter  metodologijo upoštevanja vrednosti iz druge 
alinee drugega odstavka tega člena podrobneje predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 

družina v višini nad 1.500 eurov), oziroma premoženje, ki se upošteva po tem 
zakonu, ki ne dosega višine prihrankov ali vrednosti premoženja iz 27. člena tega 
zakona,  
2. je najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi, v kateri ji je zagotovljena 
celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k plačilu ali je zavezana k delnemu plačilu 
stroškov,  
3. živi z osebami oziroma ji pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po 
tem zakonu, ali je njeno preživetje zagotovljeno na drug način.  
(2) Center za socialno delo pri tem upošteva osnovni namen denarne socialne 
pomoči tako, da od denarne socialne pomoči, ki bi pripadala samski osebi ali družini:  
1. v primeru 1. točke prejšnjega odstavka odšteje tretjino prihrankov oziroma 
vrednosti premoženja,  
2. v primeru iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka odšteje mesečno vrednost osnovne 
oskrbe, ugotovljeno v skladu z metodologijo iz tretjega odstavka tega člena, ki jo ima 
upravičenec zagotovljeno (bivanje, prehrana).  
(3) Razloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega ugotavljanja ter 
metodologijo upoštevanja vrednosti iz 2. točke prejšnjega odstavka podrobneje 
predpiše minister, pristojen za socialno varstvo. 
 
Pravilnik o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju 
pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve DSP 
(glej RAZLOGI ZA ZMANJŠANJE DSP) 
 
 

POVEČANJE DSP 31.a člen 
Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki je zaradi starosti, 
bolezni ali invalidnosti nezmožen za delo in mu je za opravljanje 
osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in ne 
prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se 
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in 

ZSVarPre, 32. člen 
(1) Upravičencu do denarne socialne pomoči, ki mu je zaradi starosti, bolezni ali 
invalidnosti za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe in 
ne prejema dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se denarna socialna 
pomoč poveča za dodatek za pomoč in postrežbo.  
(2) Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja invalidska komisija po predpisih 
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postrežbo. 
Potrebo po nujni pomoči druge osebe ugotavlja invalidska komisija 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini dodatka za 
pomoč in postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, če bi bil do njega 
upravičen po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  
(3) Višina dodatka za pomoč in postrežbo se določi v višini dodatka za pomoč in 
postrežbo, ki bi upravičencu pripadal, če bi bil do njega upravičen po predpisih o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se višina dodatka za pomoč in 
postrežbo za osebe, ki jih določa zakon, ki ureja družbeno varstvo telesno in 
duševno prizadetih oseb, določi:  
1. v višini 0,84 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona, če 
jim je za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb neogibno potrebna stalna 
pomoč in postrežba,  
2. v višini 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena tega zakona, če 
jim je za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb potrebna stalna pomoč in 
postrežba.  
(5) Center za socialno delo lahko invalidski komisiji iz drugega odstavka tega člena 
poda predlog za ponovno ugotavljanje potrebe po nujni pomoči druge osebe 
upravičencu do dodatka za pomoč in postrežbo po tem zakonu, če oceni, da se mu 
je zdravstveno stanje izboljšalo v taki meri, da je upravičen do nižjega dodatka za 
pomoč in postrežbo ali ga ne potrebuje več. 

IZREDNA DSP 

NAMEN IN 
DODELITEV 

31.b člen 
Ne glede na druga določila tega zakona se lahko samski osebi 
oziroma družini kot posebna oblika denarne socialne pomoči 
dodeli izredna denarna socialna pomoč, če se ugotovi, da se je 
samska oseba oziroma družina iz razlogov, na katere ni mogla 
oziroma ne more vplivati, znašla v položaju materialne 
ogroženosti. 
Izredna denarna socialna pomoč se dodeli glede na potrebe 
samske osebe oziroma družine in se lahko dodeli: 
– v enkratnem znesku, kadar gre za trenutno materialno 
ogroženost samske osebe oziroma družine (enkratna izredna 
pomoč), 
– ali za obdobje, za katero se dodeli denarna socialna pomoč, 
kadar center za socialno delo ugotovi, da gre za materialno 
ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca (izredna 
pomoč). 
Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne more 
presegati višine enega minimalnega dohodka samske osebe 
oziroma družine, višina enkratne izredne pomoči pa v enem 

ZSVarPre, 33. člen 
 (1) Ne glede na določbe tega poglavja se lahko samski osebi oziroma družini kot 
posebna oblika denarne socialne pomoči dodeli izredna denarna socialna pomoč, če 
se ugotovi, da se je samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ni mogla ali ne 
more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne 
stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom 
družine ne more pokriti.  
(2) Izredna denarna socialna pomoč se glede na potrebe samske osebe ali družine 
dodeli v enkratnem znesku ali za obdobje iz drugega in tretjega odstavka 36. člena 
tega zakona.  
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se lahko izredna denarna 
socialna pomoč glede na potrebe samske osebe, ki je upravičena do varstvenega 
dodatka, ali družine, v kateri sta dva družinska člana upravičena do varstvenega 
dodatka, dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve varstvenega 
dodatka.  
(4) Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega 
minimalnega dohodka samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne 
sme presegati višine petih njenih minimalnih dohodkov, od katerih se lahko višina 
treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za namen, ki je različen od namena 
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koledarskem letu ne more presegati višine dveh njenih minimalnih 
dohodkov. 
 

dodelitve varstvenega dodatka.  
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka višina izredne denarne socialne pomoči 
v enem koledarskem letu za:  
1. samsko osebo, ki je upravičena do varstvenega dodatka, ali družino, v kateri sta 
dva družinska člana upravičena do varstvenega dodatka, ne sme presegati višine 
njenega minimalnega dohodka,  
2. družino, v kateri je le en družinski član upravičen do varstvenega dodatka, pa ne 
sme presegati višine dveh njenih minimalnih dohodkov. 

DOKAZOVANJE 
NAMENSKE PORABE 

31.c člen 
V vlogi za enkratno izredno pomoč oziroma izredno pomoč mora 
vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in 
natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. 
Upravičenec do enkratne izredne pomoči oziroma izredne pomoči 
je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila 
le-ta dodeljena. 
Dokazila o porabi sredstev je upravičenec dolžan v roku 15 dni po 
prejetju pomoči predložiti pristojnemu centru za socialno delo. Če 
tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila 
namensko porabljena, ni upravičen do enkratne izredne pomoči 
oziroma izredne pomoči 18 mesecev po mesecu prejema izredne 
denarne socialne pomoči. 

ZSVarPre, 34. člen 
(1) V vlogi za izredno denarno socialno pomoč mora vlagateljica ali vlagatelj (v 
nadaljnjem besedilu: vlagatelj) natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč 
in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.  
(2) Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč 
porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, v roku 30 dni po prejetju 
pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom tega roka.  
(3) Upravičencu, ki je iz opravičenih razlogov zamudil rok iz prejšnjega odstavka, se 
na njegov predlog dovoli vrnitev v prejšnje stanje v skladu z določbami zakona o 
splošnem upravnem postopku.  
(4) Dokazila o porabi sredstev je upravičenec dolžan predložiti pristojnemu centru za 
socialno delo v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma 
najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če je novo 
vlogo vložil pred potekom roka iz drugega odstavka tega člena. Če upravičenec tega 
ne stori ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila 
porabljena v roku iz drugega odstavka tega člena, ni upravičen do izredne denarne 
socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči.  
(5) Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je 
bila dodeljena, mora preostanek teh sredstev vrniti v proračun Republike Slovenije v 
15 dneh po poteku roka iz drugega odstavka tega člena, drugače se šteje, da 
namenska poraba ni izkazana. 
 
67. člen 
Upravičenec do izredne denarne socialne pomoči, ki mu je bila izredna denarna 
socialna pomoč priznana pred začetkom uporabe tega zakona, mora dokazila o 
porabi sredstev predložiti v roku iz 31.c člena ZSV. Če upravičenec tega ne stori ali 
pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena 
v roku iz 31.c člena ZSV, ni upravičen do izredne denarne socialne pomoči po tem 
zakonu 14 mesecev po mesecu prejema izredne denarne socialne pomoči po ZSV. 

DOGOVOR O 32. člen ZSVarPre, 35. člen 



 

43 
 

 Denarna socialna pomoč (ZSV) Denarna socialna pomoč (ZSVarPre, ZUPJS) 

AKTIVNEM 
REŠEVANJU 
SOCIALNE 
PROBLEMATIKE 

Center za socialno delo lahko z upravičencem na podlagi 
opredelitve socialne problematike oziroma stisk in težav ter ocene 
možnih rešitev sklene pogodbo o aktivnem reševanju njegove 
socialne problematike (vključitev v zdravljenje itd.), v kateri se 
določijo aktivnosti in obveznosti upravičenca in prenehanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči v primeru 
neupravičenega neizvrševanja. 
 

(1) Center za socialno delo lahko z upravičencem na podlagi opredelitve socialne 
problematike oziroma stisk in težav ter ocene možnih rešitev sklene dogovor o 
aktivnem reševanju njegove socialne problematike (vključitev v psihosocialno 
rehabilitacijo, zdravljenje itd.), v katerem se določijo aktivnosti in obveznosti 
upravičenca in prenehanje upravičenosti do denarne socialne pomoči v primeru 
neupravičenega prenehanja izvrševanja dogovora.  
(2) Upravičenec ima pravico do povračila dejanskih stroškov, ki nastanejo zaradi 
izvrševanja dogovora iz prejšnjega odstavka, kar center za socialno delo opredeli v 
dogovoru. 

DODELJEVANJE IN IZPLAČEVANJE DSP 

OBDOBJE DODELITVE 33. člen 
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne 
socialne pomoči. 
Denarna socialna pomoč se prvič dodeli največ za obdobje treh 
mesecev. 
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so 
okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne 
socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne 
odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za 
obdobje šestih mesecev. 
Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se 
denarna socialna pomoč lahko dodeli največ za obdobje enega 
leta, če zaradi starosti nad 60 let, bolezni ali invalidnosti ali drugih 
okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja 
upravičenca. 
Upravičencu iz prejšnjega odstavka in upravičencu, ki je trajno 
nezmožen za delo, in ki je brez vsakršnih dohodkov oziroma 
prejemkov ter brez premoženja in nima nikogar, ki bi ga bil dolžan 
in sposoben preživljati, in živi doma, se dodeli trajna denarna 
socialna pomoč. Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska 
komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

ZSVarPre, 36. člen 
(1) Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na okoliščine, ki so 
podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči.  
(2) Denarna socialna pomoč se prvič lahko dodeli največ za obdobje treh mesecev.  
(3) Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so okoliščine, ki so podlaga 
za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma 
prejšnje in ponovne odločitve nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za 
obdobje šestih mesecev.  
(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se denarna socialna 
pomoč lahko dodeli največ za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad 63 let za 
ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče 
pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.  
(5) Upravičencu, ki je trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali v starosti nad 
63 let za ženske in nad 65 let za moške ter je brez premoženja, ki se upošteva po 
tem zakonu, in se ne nahaja v institucionalnem varstvu in tudi njegovi družinski člani 
izpolnjujejo pogoje iz tega odstavka, se dodeli trajna denarna socialna pomoč.  
(6) Center za socialno delo enkrat letno po uradni dolžnosti preveri, ali osebe iz 
prejšnjega odstavka na 1. april še izpolnjujejo pogoje za upravičenost do socialno 
varstvenih pravic po tem zakonu in ali so nastopile spremembe, ki vplivajo na višino 
teh pravic, in v primeru sprememb izda novo odločbo.  
 

PREPOVED 
ODTUJITVE 
NEPREMIČNINE 

 ZSVarPre, 36. člen 
7) Če je upravičenec do trajne denarne socialne pomoči ali upravičenec, ki je v 
zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejel denarno socialno pomoč najmanj 
štiriindvajsetkrat, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o upravičenosti do denarne 
socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v 
korist Republike Slovenije.  
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(8) O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist Republike Slovenije 
center za socialno delo odloči v izreku odločbe o upravičenosti do denarne socialne 
pomoči.  
(9) Prepoved odtujitve in obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi 
dokončne odločbe iz prejšnjega odstavka.  
(10) Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve iz prvega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zemljiško knjigo, o zaznambi 
prepovedi odtujitve in obremenitve. 
 
27. člen 
(izključitveni razlog z izjemama) 
(1) Ne glede na določbe tega poglavja se denarna socialna pomoč ne dodeli samski 
osebi ali družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki se upoštevajo po tem 
zakonu, ki dosega ali presega višino 48 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.  
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se denarna socialna pomoč dodeli 
samski osebi ali družini, ki ima v lasti stanovanje, v katerem samska oseba ali družina 
živi, katerega vrednost nad vrednostjo primernega stanovanja, določene po drugem 
odstavku 24. člena tega zakona, presega višino iz prejšnjega odstavka:  
1. in v zadnjih 18 mesecih denarne socialne pomoči ni prejela ali jo je prejela največ 
dvanajstkrat ali  
2. je v zadnjih 18 mesecih denarno socialno pomoč prejela več kot dvanajstkrat in 
soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik 
ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) je, v zemljiško knjigo v korist Republike 
Slovenije ter izpolnjuje ostale pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči 
po tem zakonu.  
(3) V zvezi s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljajo določbe 36. člena tega zakona. 

PRISTOJNI ORGAN 33.a člen 
O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi stopnji na 
vlogo upravičenca (v nadaljnjem besedilu: vlagatelja) odloča center 
za socialno delo. Vloga za uveljavljanje denarne socialne pomoči se 
vloži na predpisanih obrazcih, katerim morajo biti priloženi dokazi 
o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice. 
Vsebino in obliko obrazcev in vrste dokazov predpiše minister, 
pristojen za socialno varstvo. 
Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do denarne socialne 
pomoči ne zadrži izvršitve. 

ZSVarPre, 37. člen 
(1) O upravičenosti do denarne socialne pomoči na prvi stopnji na podlagi vloge 
vlagatelja odloča center za socialno delo. Vloga za uveljavljanje denarne socialne 
pomoči se vloži na posebnem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokazi o 
izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice. Vsebino in obliko obrazca in vrste 
dokazov predpiše minister, pristojen za socialno varstvo.  
(2) Center za socialno delo lahko pri ugotavljanju družine vlagatelja vloge za denarno 
socialno pomoč preverja dejansko stanje tudi zunaj svojega delovnega časa v okviru 
določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ki veljajo za vabilo in vročanje. 
Ogled lahko opravi tudi nenapovedano.  
(3) Pritožba zoper odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči ne zadrži 
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izvršitve.  
(4) O pritožbah zoper odločbe centrov za socialno delo odloča ministrstvo. 

NAČIN 
IZPLAČEVANJA 

34. člen 
Denarna socialna pomoč upravičencu pripada od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge. V primerih, ko okoliščine to 
zahtevajo, se izplača takoj. 
Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, v 
utemeljenih primerih pa se lahko deloma ali v celoti izplača v 
naravi (boni, naročilnice, plačila računov itd.). 

ZSVarPre, 38. člen 
(način izplačevanja) 
(1) Denarna socialna pomoč pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi vloge. Kadar okoliščine to zahtevajo, se izplača takoj v naravi.  
(2) Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, v utemeljenih primerih 
pa se lahko deloma ali v celoti izplača v naravi (boni, naročilnice, plačila računov 
itd.). 

KOMU SE  IZPLAČUJE 35. člen 
Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna 
pomoč za vso družino in se praviloma izplačuje vlagatelju. 
Denarna socialna pomoč se zaradi varstva koristi upravičenca z 
njegovim soglasjem lahko izplačuje osebi, ki za upravičenca skrbi, 
ali zavodu, v katerem se upravičenec nahaja. 
36. člen 
Denarna socialna pomoč, izračunana po tem zakonu, ki znaša manj 
kot 10 % osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 22. člena tega 
zakona, se samski osebi oziroma družini izplača v enkratnem 
znesku za vsake tri mesece, in sicer tako, da se izplača za tri 
mesece vnaprej. 

ZSVarPre, 39. člen 
Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna pomoč za vso družino in 
se izplačuje vlagatelju ali njegovemu družinskemu članu, ki se upošteva pri 
ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, če izplačilo na transakcijski 
račun vlagatelja ni mogoče. 
 

OBVEZNOST 
UPRAVIČENCA DO 
DSP SPREJETI VSAKO 
ZAPOSLITEV 

36.b člen 
Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brezposelna oseba, 
je v času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan sprejeti 
vsako zaposlitev, delo po podjemni pogodbi ali pogodbi o naročilu 
avtorskega dela, po treh mesecih prejemanja denarne socialne 
pomoči pa tudi primerno začasno ali občasno humanitarno ali 
drugo podobno delo, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga napoti 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje skladno s predpisi o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Kot vsaka zaposlitev iz prejšnjega odstavka se šteje zaposlitev, ki 
ustreza telesnim in duševnim zmožnostim osebe iz prejšnjega 
odstavka, o čemer izdajajo mnenje rehabilitacijske komisije I. 
stopnje, ki delujejo pri območnih službah zavoda in so imenovane 
v skladu s predpisi o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. Mnenje se izda le v primeru, če oseba iz prejšnjega 
odstavka sicer izpolnjuje zahteve delodajalca za zaposlitev oziroma 
delovno mesto, vendar zaradi domnevnih psihofizičnih 

ZSVarPre, 42. člen 
(1) Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brezposelna oseba in ne prejema 
denarnega nadomestila za primer brezposelnosti po zakonu, ki ureja trg dela, in je v 
zadnjih 12 mesecih denarno socialno pomoč prejel več kot devetkrat, je v času 
prejemanja denarne socialne pomoči dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo 
ponudi oziroma na katero ga napoti zavod.  
(3) Zaposlitev iz prejšnjega odstavka je opredeljena v zaposlitvenem načrtu po 
zakonu, ki ureja trg dela.  
(4) Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki odkloni ali prekine ponujeno 
zaposlitev, izgubi pravico do denarne socialne pomoči.  
(5) Odklonitev ali prekinitev zaposlitve iz prejšnjega odstavka ugotovi pristojni organ 
zavoda z odločbo in o tem nemudoma obvesti center za socialno delo.  
(6) Center za socialno delo s prvim dnem naslednjega meseca po odklonitvi ali 
prekinitvi zaposlitve razveljavi odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč 
dodeljena.  
(7) V primeru iz prejšnjega odstavka upravičenec naslednjih šest mesecev po 
mesecu izgube pravice do denarne socialne pomoči ni upravičen do denarne 
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nezmožnosti odkloni 
ponujeno zaposlitev zavoda oziroma ne soglaša z napotitvijo 
zavoda. Pri tem odklonitev ni na strani osebe iz prejšnjega 
odstavka, če organizacija oziroma delodajalec odkloni osebo iz 
prejšnjega odstavka, ki jo je napotil zavod. Mnenje se izda po 
postopku kot ga določajo predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti za primerno delo. 
Zaposlitev in primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo 
podobno delo iz prvega odstavka je opredeljeno v zaposlitvenem 
načrtu v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. 
36.c člen 
Primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno delo 
iz 36.b člena tega zakona so aktivnosti na področju nepridobitnih 
dejavnosti na delih, ki niso del rednega delovnega procesa in se 
izvajajo v splošno korist z namenom izboljšanja socialne integracije 
in zaposlitvenih možnosti upravičenca do denarne socialne pomoči 
in so določene s programom ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 
Delovna aktivnost se lahko izvaja v obsegu najmanj 8 ur tedensko 
in največ 56 ur mesečno. 
36.č člen 
Oseba iz 36.b člena tega zakona, ki odkloni ali prekine ponujeno 
zaposlitev, primerno začasno ali občasno humanitarno ali drugo 
podobno delo iz 36.b člena tega zakona, delo na podlagi podjemne 
pogodbe ali pogodbe o naročilu avtorskega dela, izgubi pravico do 
denarne socialne pomoči. 
Odklonitev ali prekinitev zaposlitve, primernega začasnega ali 
občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, podjemne 
pogodbe oziroma pogodbe o naročilu avtorskega dela iz prejšnjega 
odstavka ugotovi pristojni organ Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje in o tem nemudoma obvesti pristojni center za 
socialno delo. 
Center za socialno delo s prvim dnem naslednjega meseca po 
odklonitvi ali prekinitvi zaposlitve, primernega začasnega ali 
občasnega humanitarnega ali drugega podobnega dela, podjemne 
pogodbe oziroma pogodbe o naročilu avtorskega dela razveljavi 
odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena. 

socialne pomoči. 
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V primeru iz prejšnjega odstavka upravičenec naslednjih 6 
mesecev po mesecu izgube pravice do denarne socialne pomoči ni 
upravičen do denarne socialne pomoči. 
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Preglednica 3: Ključna zakonska določila, ki pomembno vplivajo na upravičenost in odmero pravice do varstvenega dodatka 

 Pred uvedbo ZSvarPre in ZUPJS Po uvedbi ZSvarPre in ZUPJS 

ZAKONSKA PODLAGA ZVarDod in ZPIZ-1 ZSVarPre, ZUPJS, ZDIU12 in ZUJF 

PRISTOJNI ORGAN, KI 
ODLOČA 

ZPIZ CSD, MDDSZ 

KDO ZAGOTAVLJA 
SREDSTVA ZA 
IZPLAČILO 

RS iz državnega proračuna RS iz državnega proračuna 

OPREDELITEV 
PREJEMKA 

Mesečni denarni dodatek k pokojnini, nižji od mejnega zneska, ki 
se prizna pod pogojem, da uživalec oziroma uživalka pokojnine 
izpolnjuje dohodkovni in premoženjski cenzus. 

Gre za socialnovarstveni prejemek, namenjen tistim posameznikom, ki si materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. Z 
njim se upravičencu za čas prebivanja v RS zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih 
stroškov, ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju in niso stroški za zadovoljevanje 
minimalnih življenjskih potreb. 

UPRAVIČENCI – 
POGOJI ZA 
PRIDOBITEV 

Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine s 
stalnim prebivališčem v RS, katerih pokojnina ne dosega mejnega 
zneska (81,6 % najnižje pokojninske osnove

7
), če skupaj z 

družinskimi člani nimajo drugih dohodkov in premoženja, ki bi 
zadoščali za preživljanje. Uživalec pokojnine, ki je nižja od mejnega 
zneska, je le možni upravičenec do varstvenega dodatka. Za 
pridobitev pravice pa mora izpolnjevati tudi dohodkovni in 
premoženjski cenzus. Ugotavlja se, ali dohodki vseh družinskih 
članov presegajo dohodkovni cenzus in če presegajo premoženjski 
cenzus (oba sta določena letno

8
). Če dohodki in premoženje ne 

presega cenzusov, se osebi odobri pravica in odmeri višina v skladu 
s točko »VIŠINA VARSTVENEGA DODATKA«. 

Osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 let 
(ženske) oziroma od 65 let (moški) in: 
- so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma bi do nje lahko bile upravičene 
ali  
- katerih lastni dohodek oziroma lastni dohodek družine, ugotovljen na način, kot 
velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči, presega višino 
njihovega minimalnega dohodka oziroma seštevka minimalnih dohodkov 
posameznih družinskih članov družine, ugotovljenega na način, kot velja za 
ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči, in zaradi tega niso 
upravičene do DSP, ne presega pa višine njihovega minimalnega dohodka oziroma 
seštevka minimalnih dohodkov posameznih družinskih članov družine za varstveni 
dodatek (določene v 50. členu ZSVarPre). 
 
Če oseba izpolnjuje zgoraj navedene pogoje upravičenosti, vendar je vključena v 
celodnevno institucionalno oskrbo, ni upravičena do varstvenega dodatka. V tem 
primeru se uporablja določilo 31. člena ZSVarPre, ki sicer velja za dodelitev DSP, 
vendar velja tudi za varstveni dodatek. Določilo pravi, da CSD lahko odloči, da se 
denarna socialna pomoč ne dodeli ali se dodeli v nižjem znesku samski osebi ali 
družini, za katero je mogoče sklepati, da ji je dohodek v višini minimalnega dohodka 
v celoti ali delno zagotovljen, ker je najmanj 30 dni v bolnišnici ali drugi ustanovi, v 
kateri ji je zagotovljena celodnevna oskrba, in sama ni zavezana k plačilu ali je 

                                                           
7
 Mejni znesek za leto 2011 za pridobitev pravice: 449,75 EUR (Uradni list RS, št. 12/11). 

8
 Dohodkovni cenzus na družinskega člana, veljaven v posameznem koledarskem letu, je enak mesečnemu povprečju mejnega zneska, veljavnega v preteklem letu. V letu 2011 je znašal 445,29 

EUR mesečno ali 5.343,48 EUR letno na družinskega člana (Uradni list RS, št. 6/11). Premoženjski cenzus za 2011 je 24.328,10 EUR (Uradni list RS, št. 6/11). 
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zavezana k delnemu plačilu stroškov.  

KDO SO DRUŽINSKI 
ČLANI 

Družinski člani, katerih dohodki sestavljajo dohodek družine, so ob 
pogoju skupnega stalnega prebivališča uživalec pokojnine, njegov 
zakonec ali zunajzakonski partner, prevzemnik kmetije, na kateri 
ima uživalec pokojnine stalno prebivališče in otroci ter drugi 
družinski člani, pri katerih obstaja dolžnost preživljanja. Poleg teh 
se za družinske člane štejejo tudi souživalci družinske pokojnine in 
starši otroka – uživalca družinske pokojnine. 

(1) Poleg vlagatelja se pri ugotavljanju materialnega položaja upoštevajo naslednje 
osebe:  
1. zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti;  
2. otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po 
zakonu.  
(2) Če je vlagatelj oseba iz 2. točke (zgoraj), se poleg njega pri ugotavljanju 
materialnega položaja upoštevajo:  
1. starši oziroma eden izmed staršev, ki mu je vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, 
in oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, ki je 
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti;  
2. bratje in sestre oziroma pastorki, ki so jih osebe iz prejšnje točke dolžne preživljati 
po zakonu, ki ureja družinska razmerja.  
(3) Če starši vlagatelja iz prejšnjega odstavka ne živijo v zakonski oziroma 
zunajzakonski skupnosti oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pri 
ugotavljanju materialnega položaja vlagatelja upošteva le tisti izmed staršev kot se 
starši sporazumejo oziroma kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo. 
Upošteva se tudi oseba, s katero tisti od staršev, kot se starši sporazumejo oziroma 
kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, živi v zakonski ali 
zunajzakonski skupnosti, ki je v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v 
registrirani istospolni partnerski skupnosti.  
(4) Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja 
zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni 
otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi 
katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna.  
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko oseba izpodbija zakonsko 
domnevo obstoja zunajzakonske skupnosti, tako da dokazuje, da ne živi v 
zunajzakonski skupnosti.  
(6) V primeru iz prejšnjega odstavka mora center za socialno delo sam rešiti 
predhodno vprašanje obstoja zunajzakonske skupnosti.  
(7) Za enostarševsko družino po tem zakonu se šteje 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.  
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(8) Če je vlagatelj iz drugega odstavka tega člena poročen ali živi v zunajzakonski 
skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se pri ugotavljanju materialnega 
položaja upoštevajo:  
1. zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo;  
2. oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,  
3. otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po 
zakonu.  
(9) Če se starši skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
sporazumejo, da imajo oziroma obdržijo varstvo in vzgojo otroka, se otrok pri 
ugotavljanju materialnega položaja upošteva pri tistem izmed staršev, kot se 
sporazumejo starši. Če se starši o tem ne sporazumejo, se otrok upošteva pri tistem 
izmed staršev, pri katerem ima prijavljeno stalno prebivališče. Pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka se ob 
skupnem varstvu in vzgoji otroka višina minimalnega dohodka za otroka določi v 
polovični višini merila, ki mu pripada skladno z ZSVarPre.  
(10) Samska oseba je vlagatelj po tem zakonu, kadar se pri ugotavljanju njegovega 
materialnega položaja po tem zakonu ne upoštevajo druge osebe.  
Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov po ZSVarPre, in odrasla oseba, ki 
je v celodnevnem institucionalnem varstvu. 
(11) Za potrebe ugotavljanja upravičenosti do subvencije najemnine se upoštevajo 
najemnik in osebe, navedene v najemni pogodbi. 
 
Pri ugotavljanju materialnega položaja osebe se ne upoštevajo naslednje osebe:  
1. otroci, ki ob razvezi zakonske zveze ali zunajzakonske skupnosti, ki je v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, niso bili zaupani v vzgojo in varstvo 
vlagatelju ali osebi, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po zakonu, 
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo;  
2. otroci in pastorki, ki se poročijo ali živijo v zunajzakonski skupnosti, ki je v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali postanejo roditelji ter skrbijo za otroka;  
3. zakonec osebe, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z družino in je 
začet postopek za razvezo zakonske zveze;  
4. polnoletna oseba, dokler so jo starši skladno s predpisi, ki urejajo dolžnost 
preživljanja, dolžni preživljati in ki v življenjski skupnosti zaradi nasilja v družini, 
zaradi katerega so začeti ali tečejo postopki skladno s predpisi, ki urejajo nasilje v 
družini, ni več dejansko povezana z njimi;  
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5. osebe, ki so v institucionalnem varstvu in so delno ali v celoti oproščene plačila 
storitve, razen kadar uveljavljajo oprostitev plačila te storitve;  
6. rejenci. 

OD ČESA JE ODVISNA 
VIŠINA 
VARSTVENEGA 
DODATKA 

Višina varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini je 
odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, k vdovski in družinski 
pokojnini pa od števila uživalcev teh pokojnin. 

Višina minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana za ugotavljanje 
upravičenosti do varstvenega dodatka se v razmerju do osnovnega zneska 
minimalnega dohodka

9
 določi na enak način, kot velja za ugotavljanje upravičenosti 

do DSP in glede na določila 50. člena ZSVarPre.  
 
Upravičencu do varstvenega dodatka se višina minimalnega dohodka, v razmerju do: 
1. osnovnega zneska minimalnega dohodka (260 EUR) poveča za 0,73

10
 osnovnega 

zneska minimalnega dohodka:  
– za samsko osebo,  
– za edino odraslo osebo v družini in  
– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje 

pogoje upravičenosti do varstvenega dodatka in mu pripada nižji minimalni 
dohodek;  

2. osnovnega zneska minimalnega dohodka (130 EUR) poveča za 0,36
11

 osnovnega 
zneska minimalnega dohodka:  

– za odraslo osebo v družini, v kateri njen odrasli družinski član izpolnjuje 
pogoje upravičenosti do varstvenega dodatka in mu pripada višji minimalni 
dohodek ali ima status aktivne osebe. 

 
Višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost 
do varstvenega dodatka in ima lastni dohodek, se določi v višini razlike med 
minimalnim dohodkom za varstveni dodatek, ki pripada tej osebi, in njenim lastnim 
dohodkom.  
Višina varstvenega dodatka za osebo, ki izpolnjuje pogoje za upravičenost do 
varstvenega dodatka in se nahaja v družini, se določi kot razlika med seštevkom 
minimalnih dohodkov za varstveni dodatek, ki pripadajo posameznim družinskim 
članom družine, in lastnim dohodkom družine.  

VIŠINA 
VARSTVENEGA 
DODATKA 

K starostni pokojnini: se odmeri od razlike med mejnim zneskom in 
pokojnino (v nadaljnjem besedilu: osnova za odmero varstvenega 
dodatka) in znaša 60 % osnove za odmero varstvenega dodatka pri 
uživalcu pokojnine s pokojninsko dobo 15 let ali manj. Za vsako 
nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se višina varstvenega 
dodatka poveča za 2 %, s tem, da ne presega 100 % osnove za 
odmero varstvenega dodatka. 
K invalidski pokojnini: znaša za uživalca pokojnine s pokojninsko 
dobo 20 let ali manj najmanj 70 % osnove za odmero varstvenega 
dodatka. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se 
poveča višina varstvenega dodatka za 2 %, s tem da ne presega 
100 % osnove za odmero varstvenega dodatka. 
K vdovski ali družinski pokojnini: VD k pokojnini po umrlem 
zavarovancu se odmeri od razlike med mejnim zneskom in 
pokojnino, odmerjeno po umrlem zavarovancu, in znaša 70 % za 
enega uživalca pokojnine, 80 % za dva, 90 % za tri in 100 % razlike 
za štiri ali več uživalcev pokojnine. 

DOHODKI: 
- DOHODKOVNI 
CENZUS

12
 

Vsi prejemki, ki jih imajo uživalec pokojnine in družinski člani iz 
delovnega razmerja, dohodek iz samostojne dejavnosti, dohodek 
od kmetijskih in gozdnih zemljišč, dohodek od premoženja in drugi 

Pri presoji upravičenosti do varstvenega dodatka se v zvezi z ugotavljanjem višina 
lastnega dohodka smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za ugotavljanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči. 

                                                           
9
 Glede na ZSVarPre osnovni znesek minimalnega dohodka za odraslo samsko osebo znaša 288,81 EUR in se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in 

gospodinjstvom v RS. Po uveljavitvi ZDIU12 in ZUJF-a se je znižal na 260 EUR. 
10

 Glede na ZSVarPre je višina varstvenega dodatka za samsko osebo znašala 0,56 osnovnega zneska minimalnega dohodka, ZDIU12 in ZUJF pa sta jo začasno zvišala na 0,73. 
11

 Glede na ZSVarPre je višina varstvenega dodatka za drugo odraslo osebo znašala 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka, ZDIU12 in ZUJF pa sta jo začasno zvišala na 0,36. 
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- KAJ SE ŠTEJE KOT 
DOHODEK DRUŽINE 
- KAJ SE NE ŠTEJE 
KOT DOHODEK 
DRUŽINE 
 

dohodki, od katerih se plačuje davek, pokojnine in dodatki k 
pokojnini ter vojaška invalidnina iz tujine, invalidnine in druge 
dajatve po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, 
prejemki iz prostovoljnega zavarovanja, prejemki iz starostnega 
zavarovanja kmetov, preživnine ter drugi prejemki, razen tistih, za 
katere je s posebnimi predpisi določeno, da se pri ugotavljanju 
premoženjskega stanja ne upoštevajo. 
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega, ki se mu 
ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke všteva tako, da se 
upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni organ. 
Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva med skupne 
dohodke z upoštevanjem oprostitev, brez upoštevanja olajšav po 
predpisih o dohodnini. 
Med skupne dohodke se ne vštevajo dodatek za pomoč in 
postrežbo, invalidnina in letni dodatek. 

 
I. V lastni dohodek se štejejo naslednji dohodki in prejemki

13
:  

1. obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine

14
 (najemnina kot dohodek se upošteva najmanj v višini neprofitne 

najemnine za primerljivo stanovanje ali stanovanjsko hišo v občini, kjer stanovanje 
leži),  
2. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z zakonom ter 
dodatne starostne pokojnine, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje,  
3. dohodki, razen povračil stroškov, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem 
služenju vojaškega roka in na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, 
razen nadomestila plače oziroma izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas 
opravljanja vojaške službe (v miru ter v izrednem in vojnem stanju),  
4. preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi 
izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih stroškov otrok in 
pastorkov, do višine minimalnega dohodka, ki bi jim pripadal, če ne bi imeli drugih 
dohodkov, razen v primeru dokazila, da jih upravičenec iz razlogov, na katere ne 
more vplivati, ne prejema (to se ugotavlja z ustreznim dokazilom o vložitvi pravnega 
sredstva za pridobitev ali izterjavo preživnine), 
5. nagrada skrbnici ali skrbniku,  
6. plačilo dela rejnici ali rejniku,  
7. starševski dodatek,  
8. otroški dodatek,  
9. dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje,  
10. varstveni dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje,  
11. dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti 
slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,  
12. rente iz življenjskega zavarovanja,  
13. veteranski dodatek,  
14. invalidski dodatek in družinski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih 
invalidov,  
15. sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih dobiva 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
12

 Dohodkovni cenzus na družinskega člana, veljaven v posameznem koledarskem letu, je enak mesečnemu povprečju mejnega zneska, veljavnega v preteklem letu. V letu 2011 je znašal 
445,29 EUR mesečno ali 5.343,48 EUR letno na družinskega člana (Uradni list RS, št. 6/11) 
13

  V lastni dohodek se ne štejejo (Glej dohodek, ki se ne upošteva pri DSP) 
14

 Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila dohodnine Uradni list RS, št. 93/2011  
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oseba, za katero skrbi oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ali 
njen družinski član (če oseba, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, 
oziroma njen družinski član dokaže, da nego in pomoč nudi v drugačni vrednosti, se 
v lastni dohodek šteje višina sredstev v tej vrednosti),  
16. prejemki za delo pripornikov ali pripornic in obsojencev ali obsojenk,  
17. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe 
prejmejo od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem 
interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo 
status invalidske organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju invalidskega 
varstva, namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi 
pripadal posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel 
drugih dohodkov, razen pomoči v obliki denarnih sredstev, za katere dajalec 
sredstev opredeli namen porabe. 
18. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od 
dobrodelnih ustanov, zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal 
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih 
dohodkov, razen pomoči v obliki denarnih sredstev, za katere dajalec sredstev 
opredeli namen porabe. 
19. pomoči, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo od lokalne skupnosti 
namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal 
posameznemu upravičencu oziroma družinskemu članu, če ne bi imel drugih 
dohodkov,,  
20. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah,  
21. dediščine,  
22. volila,  
23. denarna sredstva, prejeta kot darilo, od fizične osebe, ki ni delodajalec  
prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana 
s prejemnikom,  
24. dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo,  
25. izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, 
poškodbe ali invalidnosti, katerih zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa, kot 
obvezno zavarovanje,  
26. drugi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ne glede na to, ali so oproščeni 
plačila dohodnine.  
 
II. Povečanje lastnega dohodka 
Lastni dohodek samske osebe oziroma družine se poveča za fiktivno ugotovljeni 
dohodek v višini posredno ugotovljenih dohodkov in prejemkov, ki jih samska oseba 



 

54 
 

 Pred uvedbo ZSvarPre in ZUPJS Po uvedbi ZSvarPre in ZUPJS 

oziroma družina ne izkazuje, pa se ugotovi, da v določeni višini plačuje oziroma je 
plačala za blago ali storitve, česar z razpoložljivimi sredstvi ne bi zmogla. 
 
III. Zmanjšanje lastnega dohodka 
Od lastnega dohodka se odšteje v obdobju v zadnjih treh mesecih pred mesecem 
vložitve vloge izplačana preživnina v povprečni mesečni višini, vendar največ v višini 
izvršljivega pravnega naslova oziroma dogovora. 
 
IV. Dohodek iz dejavnosti

15
 

V dohodek iz dejavnosti se šteje dohodek, od katerega se obračunava akontacija 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. Kot 
letni dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček brez znižanj in olajšav po zakonu, ki 
ureja dohodnino, zmanjšan za obračunano akontacijo dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, ugotovljen v zadnjem davčnem obračunu akontacije dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti. 
Če se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, se letni dohodek iz 
dejavnosti ugotavlja na podlagi zadnje odločbe o odmeri dohodnine tako, da se kot 
letni dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, brez olajšav po zakonu, ki ureja 
dohodnino, zmanjšan za akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost.  
Če je posameznik dejavnost šele začel opravljati in je na tej podlagi tudi vključen v 
obvezno zavarovanje ali če je njegov dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto 
minimalne plače, se kot njegov dohodek upošteva dohodek v višini 75 odstotkov 
bruto minimalne plače (550,61 EUR). 
 
 V. Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

16
 

(1) V letni dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek iz kmetijske dejavnosti, 
ki se všteva v davčno osnovo. Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek 
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter dohodek iz druge 
kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.  
(2) Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
posameznega upravičenca in njegovih družinskih članov se šteje dohodek, od 
katerega se obračunava akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti.  
Kot dohodek iz druge kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pa tudi osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za katero se davčna osnova ugotavlja na 

                                                           
15

 Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči. Uradni list RS, št. 64/2001, 42/2007 
16

 Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v postopku za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči. Ur.l. RS, št. 39/2007 
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podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov, se šteje dohodek, od katerega se obračunava akontacija 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. 
(3) Če je upravičenec dejavnost šele začel opravljati ali če je njegov mesečni 
dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, se kot njegov dohodek 
upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače. Ne glede na to 
določbo se v primeru, ko je upravičenec vključen v prostovoljno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje in je prijavljen pri pristojnem organu za zaposlovanje v 
evidenci brezposelnih oseb, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti v lastni dohodek šteje v skladu z metodologijo iz (1) točke. 
(4) V primerih starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni, 
invalidnosti ali drugih osebnih lastnosti upravičenca, na katere upravičenec ni mogel 
vplivati oziroma jih ni mogel preprečiti in zaradi katerih kmetijsko oziroma gozdno 
zemljišče ni obdelovano, dohodka pa s prodajo ali oddajo v najem ali zakup ni 
mogoče pridobiti, se šteje, da dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti ni oziroma ni bilo.  
 
VI. Upoštevanje preživnine osebam, ki so jih starši dolžni preživljati (Glej dohodek, ki 
se upošteva pri DSP) 
VII. Upoštevanje preživnine osebam z družinskimi člani, ki ne izpolnjujejo splošnega 
pogoja Glej dohodek, ki se upošteva pri DSP) 
VIII. Center za socialno delo s soglasjem upravičenca pozove osebe, ki so ga dolžne 
preživljati, k sklenitvi ali izvrševanju sporazuma ali dogovora o preživljanju. 

NAČIN IN OBDOBJE 
UPOŠTEVANJA 
DOHODKA 

Dohodki in vrednost premoženja vlagatelja in družinskih članov se 
upošteva po stanju v koledarskem letu pred letom ugotavljanja 
upravičenosti do varstvenega dodatka.  
Uživalcu pokojnine, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka v 
letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine, se pri 
ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa namesto plače iz 
preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če je to zanj 
ugodnejše. Znesek pokojnine ob odmeri se upošteva tudi uživalcu 
pokojnine, ki v preteklem letu ni imel plače. 

Pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, 
subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev in do pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, se 
dohodek upošteva na način in glede na obdobje, določeno skladno z zakonom, ki 
ureja socialnovarstvene prejemke.  
Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine, 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, 
podatki, ki jih davčnemu organu posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, 
in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine. Pri ugotavljanju upravičenosti 
do pravice iz javnih sredstev se primarno uporabijo podatki iz odločb o odmeri 
dohodnine in podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti za preteklo leto. Če ti podatki med odločanjem še niso na voljo, se 
upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine in podatki iz davčnega obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za predpreteklo leto, preračunani na 
raven preteklega koledarskega leta, tako da se povečajo za rast neto povprečne 
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plače na zaposlenega v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z 
istim obdobjem predpreteklega leta. Kadar tudi ti podatki niso na voljo, se uporabijo 
podatki, ki so jih davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje 
podatkov, in podatki, potrebni za izračun akontacije dohodnine za preteklo leto ali 
za predpreteklo leto, če podatki za preteklo leto niso na voljo. Pri ugotavljanju 
dohodka se lahko upoštevajo tudi podatki iz uradnih evidenc CSD in drugih 
upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih 
oziroma pravicah iz javnih sredstev, in druga dokazila skladno z zakonom, ki ureja 
splošni upravni postopek.  
Če oseba v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ni imela dohodkov, ima 
pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri določitvi mesečnega dohodka upoštevajo 
njeni tekoči dohodki, preračunani na raven preteklega leta, tako da se zmanjšajo za 
rast neto povprečne plače na zaposlenega, znano v januarju tekočega leta, v 
primerjavi z januarjem prejšnjega leta. Tekoči dohodki se ugotavljajo na podlagi 
podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih dokazil izplačevalcev dohodka. 
Če podatki iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih dokazil izplačevalcev 
dohodka niso na voljo, se upoštevajo podatki iz dokazil, ki jih predloži oseba.  
V prejšnjem odstavku omenjeni tekoči dohodki so dohodki, prejeti v mesecu pred 
vložitvijo vloge, preračunani na letno raven. 
 
Povečanje dohodka 
Dohodek, ugotovljen po zgoraj navedenih členih, se poveča za fiktivno ugotovljen 
dohodek v višini:  
1. posredno ugotovljenega dohodka in prejemka, ko se ugotovi, da oseba v določeni 
višini plačuje za blago ali storitve, česar z ugotovljenim dohodkom ne bi zmogla;  
2. fiktivno določenega dohodka zaradi upoštevanja premoženja skladno z 19. 
členom ZUPJS;  
3. pravice iz javnih sredstev, do katere je oziroma bi bila oseba upravičena, če jo je 
oziroma bi jo skladno z vrstnim redom iz 7. člena tega ZUPJS uveljavljala pred 
uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja;  
4. denarne socialne pomoči, ki bi jo prejemala oseba iz 10. člena ZUPJS, če pri njej ne 
bi bil ugotovljen krivdni razlog skladno z zakonom, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke.  
Določba 2. in 4. točke (zgoraj) ne velja pri ugotavljanju upravičenosti do denarne 
socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja 
razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje.  
Dohodki iz 1., 3. in 4. točke (zgoraj) se upoštevajo na letni ravni, razen pri 
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uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije 
najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in 
pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ko se ti dohodki 
upoštevajo po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.  
Kadar se skladno z ZUPJS upošteva povprečni mesečni dohodek na osebo, se ta 
izračuna tako, da se skupni dohodek oseb deli s številom oseb in številom 12. 
Pri presoji upravičenosti do varstvenega dodatka se v zvezi z ugotavljanjem višina 
lastnega dohodka smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za ugotavljanje 
upravičenosti do denarne socialne pomoči. 
 
Izračun višine lastnega dohodka (obdobje in neto princip) 
-  Kot lastni dohodek samske osebe, ki je podlaga za določitev višine denarne 
socialne pomoči, se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni 
za samsko osebo, v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge. 
Enak princip velja, ko ugotavljamo lastni dohodek družine. 
 - Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki iz I.  točke zgoraj 
(DOHODKI) upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske 
stroške, priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke 
za socialno varnost, odtegnjene od teh dohodkov.  
- Pri ugotavljanju lastnega dohodka, kjer se upoštevajo dohodki na letni ravni, se 
upoštevajo podatki iz odločb o odmeri dohodnine, podatki iz davčnega obračuna 
akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, podatki, ki jih davčnemu organu 
posredujejo osebe, zavezane za dajanje podatkov, in podatki, potrebni za izračun 
akontacije dohodnine. Pri ugotavljanju lastnega dohodka, kjer se upoštevajo 
dohodki za obdobje iz I.  točke zgoraj (DOHODKI), se uporabijo podatki, ki so jih 
davčnemu organu posredovale osebe, zavezane za dajanje podatkov, iz obračunov 
davčnega odtegljaja. 
 
ZSVarPre loči med različnimi dohodki in načini njihovega upoštevanja: 
- periodični dohodek (plače, pokojnine, preživnine, rente, drugi dohodki – v enakih 
ali podobnih zneskih ali časovnih obdobjih), 
- priložnostni dohodek (dohodki, prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve 
vloge za opravljeno delo največ 2x ali študentsko delo), 
- občasni dohodek (dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi 
dohodki, prejeti samo enkrat, ki niso iz priložnostnega dela).  
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PREMOŽENJE: - 
PREMOŽENJSKI 
CENZUS

17
 

- KAJ SE ŠTEJE KOT 
PREMOŽENJE 
DRUŽINE 
- KAJ SE NE ŠTEJE 
KOT PREMOŽENJE 
DRUŽINE 
 

Ne glede na določbe o dohodkovnem cenzusu uživalec pokojnine 
ne more pridobiti varstvenega dodatka, če kljub izkazanemu 
nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost uživalca pokojnine 
in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v skupnem 
gospodinjstvu, ker premoženje uživalca pokojnine in premoženje 
njegovih družinskih članov presega 24.328,10 EUR (podatek za 
2011, Uradni list RS, št. 6/11) 

Upošteva se premoženje
18

 v lasti uživalca pokojnine in družinskih 
članov, s katerimi ima prijavljeno skupno stalno prebivališče in s 
katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, od katerega se plačuje 
davek, in sicer:  
– stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne stavbe in poslovni 
prostori, razen stanovanjske hiše ali stanovanja, ki služi kot stalno 
prebivališče uživalca pokojnine in njegovih družinskih članov;  
– prostori za počitek in rekreacijo;  
– kmetijska in gozdna zemljišča s katastrskim dohodkom nad 
višino, ki je v tekočem letu določena kot podlaga za vključitev v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje;  
– drugo obdavčljivo nepremično premoženje. 
 
V premoženje se ne šteje lastništvo delnic oziroma kapitalskih 
deležev gospodarskih družb ali zadrug, stanovanje ali stanovanjska 
hiša, ki služi kot prebivališče uživalca pokojnine in njegovih 
družinskih članov, in kmetijska ter gozdna zemljišča s katastrskim 
dohodkom do višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Premoženje, ki se upošteva 
 
V premoženje osebe se šteje:  
1. nepremično premoženje;  
2. osebna in druga vozila;  
3. vodna plovila;  
4. lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug;  
5. vrednostni papirji;  
6. denarna sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo 
dohodka skladno s prvim odstavkom 12. člena ZUPJS, ki se po ZUPJS upošteva pri 
ugotavljanju materialnega položaja, hranilne vloge in druga denarna sredstva po 
izjavi posameznika;  
7. drugo premično premoženje.  
 
Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja iz 1. točke (zgoraj) se upošteva 
število oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem 
naslovu tudi dejansko prebivajo.  
 
Premoženje, ki se ne upošteva 
V premoženje se ne štejejo:  
1. stanovanje, v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti primernega 
stanovanja;  
2. osebni avtomobili oziroma enosledna vozila do vrednosti 28-kratnika osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, določenega s predpisi, ki urejajo socialnovarstvene 
prejemke za vsak avtomobil oziroma enosledno vozilo, in osebno vozilo, prilagojeno 
prevozu težko gibalno oviranih oseb;  
3. premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače;  
4. premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni najem ali 
poslovni najem (leasing);  
5. predmeti, ki so po predpisu, ki ureja izvršbo, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine;  
6. poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga 
vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, 
uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz 
dejavnosti dosega vsaj višino minimalne plače;  
7. kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek, ki se po tem zakonu upošteva pri 

                                                           
17

 Premoženjski cenzus za 2011 je 24.328,10 EUR (Uradni list RS, št. 6/11). 
18

 Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka. Uradni list RS, št. 25/2001 
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ugotavljanju materialnega položaja;  
8. sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem 
računu zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
oziroma pri pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje.  
 
Vrednost premoženja, s katerim upravičenec razpolaga, ugotavljajo na dan vložitve 
vloge, v primeru pridobitve premoženja v obdobju od vložitve vloge do izdaje 
odločbe, pa na dan pridobitve. 

OBDOBJE DODELITVE 
PRAVICE: 

Pravica do varstvenega dodatka preneha s prvim dnem 
naslednjega meseca po prenehanju pogojev za njeno uživanje. ZPIZ 
lahko po uradni dolžnosti preveri, če upravičenec še izpolnjuje 
pogoje za priznanje pravice do varstvenega dodatka. 

Varstveni dodatek se dodeli le za določeno obdobje, po izteku le-tega je potrebno 
ponovno uveljavljati pravico.  
ZSVarPre določa, da se pri dodeljevanju varstvenega dodatka smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za denarno socialno pomoč. V praksi CSD pravico do varstvenega 
dodatka dodeljujejo za eno leto. Po pojasnilih pravnikov iz MDDSZ so z letom 2013 
možne tudi izdaje trajnih odločb o upravičenosti. 

ZAZNAMBA 
PREPOVEDI 
ODTUJITVE IN 
OBREMENITVE 
NEPREMIČNINE, 
KATERE LASTNIK JE 
UPRAVIČENEC DO 
VARSTVENEGA 
DODATKA, V KORIST 
RS 
OMEJITEV PRI 
DEDOVANJU 

Ne Če je upravičenec do varstvenega dodatka lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o 
upravičenosti do varstvenega dodatka prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, 
katere lastnik je, v korist RS. 
 
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist RS CSD odloči v izreku 
odločbe o upravičenosti do varstvenega dodatka. Prepoved odtujitve in 
obremenitve se zaznamuje v zemljiški knjigi na podlagi dokončne odločbe o 
upravičenosti do prejemka. Za zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve se 
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zemljiško knjigo, o zaznambi 
prepovedi odtujitve in obremenitve. 
 
Poleg tega ZD v 128. členu določa, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala 
varstveni dodatek, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. 
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ZAKONSKA PODLAGA ZŠtip ZSVarPre, ZUJF, ZPCP-2D, ZŠtip 

PRISTOJNI ORGAN, KI 
ODLOČA 

CSD, MDDSZ (na 2. stopnji) CSD, MDDSZ (na 2. stopnji) 

KDO ZAGOTAVLJA 
SREDSTVA ZA 
IZPLAČILO 

RS iz državnega proračuna. RS iz državnega proračuna. 

OPREDELITEV 
PREJEMKA 

Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene za kritje stroškov 
v zvezi z izobraževanjem. 

Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje 
izobrazbene ravni upravičencev. Hkrati pa je njen namen vzbuditi odgovornost 
upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, 
namenjen za kritje stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom (spletna stran 
MDDSZ). 

UPRAVIČENCI – 
POGOJI ZA 
PRIDOBITEV 

Splošni pogoji za pridobitev: 
Do štipendije so upravičene osebe s statusom dijaka in osebe s 
statusom študenta ter udeleženci oziroma udeleženke 
izobraževanja odraslih, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem 
zakonu. 
Štipendija se lahko dodeli:  
1. državljanom RS,  
2. Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so 
opredeljeni v zakonu, ki ureja odnose RS s Slovenci zunaj njenih 
meja, za študij v RS,  
3. državljanom držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP) in njihovim družinskim članom, kot 
jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za 
stalno ali začasno prebivanje v RS,  
4. državljanom držav članic EU ali EGP, ki so bili zaposleni ali 
samozaposleni v RS, ter njihovim družinskim članom, če imajo 
dovoljenje za prebivanje v RS,  
5. državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno ali 
začasno prebivanje v RS, in njihovim ožjim družinskim članom, kot 
jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev.  
Državljanom tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogoja iz 5. točke 
prejšnjega odstavka, se lahko štipendija dodeli na podlagi 
sklenjenih meddržavnih sporazumov oziroma po načelu 
vzajemnosti. 
Kandidatom iz 2. in  5. točke se lahko državna štipendija dodeli le 

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki so: 
 državljani RS,  
starejši od 18 let, ki izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje 
(hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. člena tega zakona, ne prejemajo 
štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje  po drugih predpisih, niso v 
delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso 
vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS  za zaposlovanje) in  
pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem koledarskem letu pred 
vložitvijo vloge ne presega 64% neto povprečne plače na osebo v istem obdobju. Po 
ZUJF so do začetka šolskega ali študijskega leta 2014/15 do državne štipendije 
upravičeni tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem 
koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 53 % neto povprečne plače na 
osebo v istem obdobju.  
Štipendija se lahko dodeli:  
1. državljanom RS,  
2. Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu, kakor so opredeljeni v zakonu, ki 
ureja odnose RS s Slovenci zunaj njenih meja, za študij v RS. 
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za izobraževanje v RS.  
Štipendijo po tem zakonu lahko pridobijo upravičenci iz 8. člena 
tega zakona, 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 izobraževanja 
oziroma ob prvem vpisu na prvo, drugo ali tretjo stopnjo 
izobraževanja niso starejši od 26 let, in:  
- hkrati ne prejemajo katere od štipendij iz 5. člena tega zakona (to 
so državna, kadrovska, Zoisova, štipendije za Slovence v zamejstvu 
in Slovence po svetu in štipendije za državljane držav, s katerimi in 
RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju 
na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi 
vzajemnosti).  
- ne prejemajo štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po 
drugih predpisih (drugi prejemki so tisti, ki so po namenu in načinu 
vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v RS 
oziroma splošnih aktih delodajalca in ki se izplačuje vsaj eno celo 
šolsko oziroma študijsko leto,  
- niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne 
registrirane dejavnosti,  
- niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za 
zaposlovanje. 
 
Državne štipendije se dodelijo kandidatom, ki izpolnjujejo splošne 
pogoje iz tega zakona in pri katerih povprečni mesečni dohodek na 
družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo 
vloge ne presega 65 % minimalne plače na družinskega člana v 
istem obdobju za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo v kraju 
svojega stalnega prebivališča in od 66 do 68 % minimalne plače na 
družinskega člana za tiste kandidate, ki se šolajo ali študirajo izven 
kraja svojega stalnega prebivališča. Minister, pristojen za delo, 
glede na oddaljenost od kraja šolanja, v kateri ima upravičenec 
stalno prebivališče, podrobneje predpiše višino cenzusa v razponu 
od 66 do 68 % minimalne plače na družinskega člana za pridobitev 
državne štipendije. Oddaljenost od kraja šolanja je oddaljenost od 
kraja šolanja ali študija do kraja stalnega prebivališča, izražena v 
kilometrih od prve vstopne postaje do zadnje izstopne postaje. V 
skladu s tem je višina cenzusa za dodelitev državne štipendije 
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naslednja: 
Do vključno 15 km se upošteva 66  % minimalne plače 
Nad 15 do vključno 30 se upošteva 67 % minimalne plače 
Nad 30 km se upošteva 68 % minimalne plače. 
 
V primeru kandidatov iz enostarševskih družin, kandidatov s 
posebnimi potrebami oziroma kandidatov, katerih sorojenci so 
osebe s posebnimi potrebami, se državne štipendije dodelijo 
kandidatom, če izpolnjujejo splošne pogoje iz tega zakona in pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v 
preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 70 % 
minimalne plače na družinskega člana v istem obdobju. 

KDO SO DRUŽINSKI 
ČLANI 

Za družinske člane se štejejo vlagatelj zahteve za štipendijo in 
osebe, ki so z njim v razmerju:  
- očeta, matere ali zakonca oziroma osebe, s katero oče ali mati 
živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo 
in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo,  
- osebe, s katero oseba iz prejšnje alinee živi v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti,  
- otroka in pastorka, ki so jih osebe iz prve ali druge alinee dolžne 
preživljati po zakonu.  
Če je vlagatelj sklenil zakonsko zvezo ali živi v skupnosti iz prve ali 
druge alinee prejšnjega odstavka ali postane roditelj ter skrbi za 
otroka, se kot družinski člani upoštevajo:  
- zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v življenjski 
skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska 
razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo,  
- oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti,  
- otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prve ali druge 
alinee dolžni preživljati po zakonu. 

V družino se poleg vlagatelja štejejo: 
- zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti;  
- otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po 
zakonu.  
Če je vlagatelj oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka, se poleg njega pri ugotavljanju 
materialnega položaja upoštevajo:  
- starši oziroma eden izmed staršev, ki mu je vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, in 
oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, ki je 
po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti;  
-  bratje in sestre oziroma pastorki, ki so jih osebe iz prejšnje točke dolžne preživljati 
po zakonu, ki ureja družinska razmerja.  
Če starši vlagatelja iz prejšnjega odstavka ne živijo v zakonski oziroma zunajzakonski 
skupnosti oziroma v registrirani istospolni partnerski skupnosti, se pri ugotavljanju 
materialnega položaja vlagatelja upošteva le tisti izmed staršev kot se starši 
sporazumejo oziroma kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo. 
Upošteva se tudi oseba, s katero tisti od staršev, kot se starši sporazumejo oziroma 
kateremu je bil vlagatelj dodeljen v varstvo in vzgojo, živi v zakonski ali 
zunajzakonski skupnosti, ki je po predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska 
razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti.  
Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja 
zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni 



 

63 
 

 Pred uvedbo ZUPJS Po uvedbi ZUPJS 

otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi 
katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna. 
 Če je vlagatelj iz drugega odstavka tega člena poročen ali živi v zunajzakonski 
skupnosti ali postane roditelj ter skrbi za otroka, se pri ugotavljanju materialnega 
položaja upoštevajo:  
- zakonec oziroma oseba, s katero vlagatelj živi v zunajzakonski skupnosti, ki je po 
predpisu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo;  
-  oseba, s katero vlagatelj živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti,  
- otroci in pastorki, ki so jih vlagatelj ali oseba iz prejšnje točke dolžni preživljati po 
zakonu.  
Če se starši skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, 
sporazumejo, da imajo oziroma obdržijo varstvo in vzgojo otroka, se otrok pri 
ugotavljanju materialnega položaja upošteva pri tistem izmed staršev, kot se 
sporazumejo starši. Če se starši o tem ne sporazumejo, se otrok upošteva pri tistem 
izmed staršev, pri katerem ima prijavljeno stalno prebivališče. Pri ugotavljanju 
upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka se ob 
skupnem varstvu in vzgoji otroka višina minimalnega dohodka za otroka določi v 
polovični višini merila, ki mu pripada skladno z določbami zakona, ki ureja 
socialnovarstvene prejemke.  

KDO NISO DRUŽINSKI 
ČLANI 

 Glej Preglednico o otroškem dodatku. 

OD ČESA JE ODVISNA 
VIŠINA DŠ 

Višina DŠ je odvisna od: 
Dohodka v družini štipendista (Dodatek glede na dohodek v družini 
štipendista se določi tako, da se upoštevajo povprečni mesečni 
dohodki na družinskega člana v preteklem koledarskem letu v 
primerjavi z zneskom minimalne plače v istem obdobju, in znaša: 
a) če je dohodek na družinskega člana do vključno 25 % minimalne 
plače 51 eur; b) ) če je dohodek na družinskega člana nad 25 % do 
vključno 40 % minimalne plače 41 eur; c) če je dohodek na 
družinskega člana nad 40 % do vključno 50 % minimalne plače 30 
eur; d) če je dohodek na družinskega člana nad 50 % do vključno 
60 % minimalne plače 20 eur. 
Vrsta in področja izobraževanja (dodatek znaša 28 eur; seznam 
vrst in področij izobraževanja se dopolni oziroma spremeni glede 
na spremenjene potrebe trga dela enkrat letno), 
Učnega oziroma študijskega uspeha (dodatek za učni oziroma 
študijski uspeh znaša 19 eur za dijaka s povprečno oceno najmanj 

Višina DŠ je odvisna od dohodkovnega razreda: 

dohodkovni razred 
povprečni mesečni dohodek na osebo 
v % od neto povprečne plače 

osnovna višina v 
eurih 

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 

 
Osnovna državna štipendija se lahko poviša za naslednje dodatke: 
Vrsta in področja izobraževanja (dodatek znaša 30,31 eur; seznam vrst in področij 
izobraževanja se dopolni oziroma spremeni glede na spremenjene potrebe trga dela 
enkrat letno), 
Učnega oziroma študijskega uspeha (dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 
20,56 eur za dijaka s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma za študente s 
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4,1 ali več oziroma za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali 
več ter 35 eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več 
oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več. Dodatek 
za učni oziroma študijski uspeh ne pripada v prvem letniku 
izobraževanja, razen če se nadaljuje izobraževanje za pridobitev 
višje stopnje izobrazbe v okviru srednješolskega ali visokošolskega 
izobraževanja), 
Izobraževanja zunaj stalnega prebivališča (štipendistu, ki se 
izobražuje zunaj kraja stalnega prebivališča, pripada dodatek za: a) 
bivanje v višini 79 eurov ali za b) prevoz v primestnem ali 
medkrajevnem prometu v oddaljenosti pet kilometrov in več do 
kraja izobraževanja od kraja stalnega prebivališča, in sicer v višini 
največ 93 eurov, odvisno od oddaljenosti od kraja izobraževanja in 
subvencije za prevoz po drugih predpisih. Če je štipendist od 
oddaljen od 5 km do vključno 10 km dobi dodatek v višini 45 eur, 
če je oddaljen nad 10 km do vključno 15 km dobi 55 eur dodatka, 
če je oddaljen nad 15 km do vključno 20 km dobi 65 eur dodatka, 
če je oddaljen nad 20 km do vključno 30 km dobi 75 eur dodatka, 
če je oddaljen nad 30km do vključno 40 km dobi 85 eur dodatka in 
če je oddaljen nad 40km 93 eur dodatka. Štipendist, ki se 
izobražuje zunaj kraja stalnega prebivališča pripada dodatek za 
bivanje v višini 79 eur), 
ali gre za štipendista s posebnimi potrebami (pri štipendistih s 
posebnimi potrebami se štipendija zviša za 47 eur). 
Dijaku ali študentu, ki z izjemnimi dosežki prispeva k trajnostnemu 
razvoju družbe na gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem 
področju, podeli sklad enkratno nagrado. Nagrada se lahko dodeli 
v višini najmanj 500 eur in največ v višini 5.000 eur. 

povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,90 eurov za dijake s povprečno oceno 
najmanj 4,5 ali več oziroma študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več. 
Dodatek za učni oziroma študijski uspeh ne pripada v prvem letniku izobraževanja, 
razen če se nadaljuje izobraževanje za pridobitev višje stopnje izobrazbe v okviru 
srednješolskega ali visokošolskega izobraževanja), 
Izobraževanja zunaj stalnega prebivališča (štipendistu, ki se izobražuje zunaj kraja 
stalnega prebivališča, pripada dodatek za bivanje v višini 85,53 eurov) 
ali gre za štipendista s posebnimi potrebami (pri štipendistih s posebnimi potrebami 
se štipendija zviša za 50,89 eur). 
Dijaku ali študentu, ki z izjemnimi dosežki prispeva k trajnostnemu razvoju družbe na 
gospodarskem, družbenem ali okoljevarstvenem področju, podeli sklad enkratno 
nagrado. Nagrada se lahko dodeli v višini najmanj 500 eur in največ v višini 5.000 
eur. Začasno pa, v letih 2012, 2013 in 2014 glede na ZUJF ne bodo objavljeni razpisi 
za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnem razvoju družbe.  

VIŠINA DŠ Državna štipendija brez dodatkov znaša 36 eur za dijaka in 54 eur 
za študenta.  
Državna štipendija z vsemi dodatki ne sme presegati minimalne 
plače. 

Osnovni znesek državne štipendije, brez dodatkov, se glede na različne dohodkovne 
razrede giblje od najmanj 70 eur do največ 190 eur. 

DOHODKI: 
- KAJ SE ŠTEJE KOT 
DOHODEK 
PREJEMNIKA DŠ IN 
DRUŽINSKIH ČLANOV 
- KAJ SE NE ŠTEJE 

V skupni dohodek družine se štejejo naslednji dohodki in prejemki 
družinskih članov: 
- obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino,  
- obresti od dolžniških vrednostnih papirjev in obresti na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah,  
- prejemki dijakov in študentov, prejeti preko pooblaščenih 

Upoštevajo se vsi dohodki in prejemki, in sicer neto razpoložljivi dohodek (po 
odštetju davkov in obveznih prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov), 
razen tisti, ki so namenjeni kritju posebnih potreb (na primer dodatek za pomoč in 
postrežbo, dodatek za veliko družino,…). Od dohodkov se odštejejo dohodki, ki jih 
je oseba prejemala, vendar jih neposredno pred uveljavljanjem pravice ne 
prejema več (na primer: zaradi izgube zaposlitve se ne upošteva plača), in 
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KOT DOHODEK 
PREJEMNIKA DŠ IN 
DRUŽINSKIH ČLANOV 
 

organizacij oziroma delodajalcev, ki na podlagi koncesijske 
pogodbe posredujejo občasna in začasna dela, znižani za posebno 
osebno olajšavo, določeno v tretjem odstavku 113. člena Zakona o 
dohodnini,  
- pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane v skladu z 
zakonom, ki ureja prvi pokojninski sklad RS in preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb,  
- preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na 
podlagi izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih 
stroškov, do višine minimalnega dohodka po zakonu, ki ureja 
socialno varstvo, razen v primeru, ko vlagatelj zahtevka dokaže, da 
jih upravičenec iz razlogov, na katere ne more vplivati, ne prejema,  
- nagrada skrbniku v skladu z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in 
družinska razmerja,  
- plačilo dela rejniku, ki se izplačuje iz proračuna v skladu z 
zakonom, ki ureja rejniško dejavnost,  
- starševski dodatek,  
- otroški dodatek,  
- varstveni dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje,  
- veteranski dodatek po zakonu o vojnih veteranih,  
- doživljenjska mesečna renta, ki jo posameznik prejme po zakonu 
o žrtvah vojnega nasilja in zakonu, ki ureja posebne pravice žrtev v 
vojni za Slovenijo leta 1991,  
- invalidnina, invalidski dodatek in dodatek za posebno invalidnost 
po zakonu o vojnih invalidih in zakonu, ki ureja pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ter nadomestilo za invalidnost po zakonu, 
ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb,  
- posredno ugotovljeni dohodki in prejemki, ko se ugotovi, da 
oseba oziroma družina v določeni višini plačuje za blago ali 
storitve, ki niso povezane s preživetjem, česar z ugotovljenim 
lastnim dohodkom ne bi zmogla,  
- sredstva za nego in pomoč ter druge oblike dolgotrajne oskrbe, ki 
jih dobiva oseba, za katero skrbi družinski član.  

Dohodek iz dejavnosti 
(1) Če gre za dohodke iz dejavnosti, katerih davčna osnova se po 
davčnih predpisih ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in 

preživninske obveznosti. 

Dohodki, ki se upoštevajo: 

1. obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine;  
2. pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane skladno z zakonom, ki ureja 
prvi pokojninski sklad RS in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb ter 
dodatne starostne pokojnine na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje;  
3. dohodki, razen povračil stroškov, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem 
služenju vojaškega roka;  
4. preživnina, nadomestilo preživnine in drugi prejemki, prejeti na podlagi izvršilnega 
pravnega naslova z namenom kritja življenjskih stroškov, do višine minimalnega 
dohodka, ki bi osebi pripadala po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, če ne 
bi imela drugih dohodkov;  
5. nagrada skrbniku skladno z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska 
razmerja;  
6. plačilo dela rejniku, ki se izplačuje iz proračuna skladno z zakonom, ki ureja 
rejniško dejavnost;  
7. starševski dodatek;  
8. otroški dodatek;  
9. denarna socialna pomoč, razen izredna denarna socialna pomoč;  
10. varstveni dodatek;  
11. državne štipendije, zmanjšane za znesek, ki je enak dodatku za bivanje zunaj 
kraja stalnega prebivališča, dodatku za prevoz v primestnem ali medkrajevnem 
prometu, dodatku za učni oziroma študijski uspeh, dodatku za štipendiste s 
posebnimi potrebami ter dodatku za vrsto in področje izobraževanja;  
12. dodatek glede na dohodek v družini štipendista k Zoisovi štipendiji;  
13. dodatek za aktivnost po predpisih, ki urejajo zaposlovanje;  
14. dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti 
slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ;  

 
15. rente iz življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;  
16. veteranski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih veteranov;  
17. invalidski dodatek in družinski dodatek po zakonu, ki ureja področje vojnih 
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odhodkov, kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, ugotovljen na 
podlagi davčnega obračuna brez znižanj in olajšav, zmanjšan za 
dohodnino; če gre za dohodke iz dejavnosti, katerih davčna osnova 
se po davčnih predpisih ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov 
in normiranih odhodkov, kot dohodek iz dejavnosti šteje dobiček, 
ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri dohodnine brez 
upoštevanja olajšav, zmanjšan za dohodnino;  
Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti 
šteje katastrski dohodek na družinskega člana, ki se v skladu z 
zakonom, ki ureja dohodnino, šteje za obdavčljiv dohodek iz te 
dejavnosti, razen če ni s tem zakonom drugače določeno, brez 
znižanj in olajšav, zmanjšan za dohodnino in obvezne prispevke za 
socialno varnost, ugotovljen na podlagi odločbe o odmeri 
dohodnine oziroma na podlagi potrdila Davčne uprave RS.  

(2) Če je posameznik dejavnost šele začel opravljati ali če je 
dohodek, ugotovljen v skladu s prejšnjim odstavkom, nižji od 1,5 
osnovnega zneska minimalnega dohodka, se ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka dohodek iz dejavnosti osebe, ki je na podlagi 
opravljanja dejavnosti vključena v obvezno zavarovanje po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, upošteva v 
višini 1,5 osnovnega zneska minimalnega dohodka. 

Zmanjšanje skupnega dohodka družine 
(1) Skupni dohodek družine se zmanjša za:  
1. izplačane preživnine in druge prejemke, izplačane na podlagi 
izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih 
stroškov, vendar največ v višini izvršilnega pravnega naslova,  
2. periodične dohodke, ki jih je posameznik nehal prejemati.  

(2) Periodični dohodki iz 2. točke prejšnjega odstavka so plače, 
pokojnine, preživnine, rente in drugi dohodki, ki jih posameznik 
prejema v enakih oziroma podobnih zneskih v enakih oziroma 
podobnih časovnih obdobjih. 
Če je družinski član kandidata nezaposlen, ne glede na to, ali je 
prijavljen v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje kot brezposeln ali 
ne, in ne prejema nikakršnih periodičnih dohodkov, se njegovi 

invalidov ter nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo 
duševno in telesno prizadetih oseb;  
18. sredstva za nego in pomoč in druge oblike denarnih nadomestil, ki jih dobiva 
oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja;  
19. prejemki za delo pripornikov in obsojencev;  
20. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe 
prejmejo od organizacij, ki imajo skladno z zakonom, ki ureja humanitarne 
organizacije, status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega ali zdravstvenega varstva, in od organizacij, ki imajo skladno z 
zakonom, ki ureja invalidske organizacije, status invalidske organizacije, ki deluje v 
javnem interesu na področju invalidskega varstva, namenjene za preživetje, 
zmanjšane za višino minimalnega dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi, če ne bi 
imela drugih dohodkov, kot ga določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke;  
21. pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od 
dobrodelnih ustanov, katerih ustanovitev in poslovanje sta skladna z zakonom, ki 
ureja ustanove, namenjene za preživetje, zmanjšane za višino minimalnega 
dohodka, ki bi pripadal posamezni osebi, če ne bi imela drugih dohodkov, kot ga 
določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke;  
22. plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah po uradni metodologiji Evropske 
unije za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev, ki so namenjena vodenju knjigovodstva v povezavi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot je določena z zakonom, ki 
ureja dohodnino;  
 
Upoštevajo se tudi naslednji dohodki:  
- drugi dohodki po zakonu o dohodnini, ne glede nato, ali so oproščeni plačila 
dohodnine, razen tistih, ki jih kot izjeme določa zakon, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke. 
- dediščine;  
- volila;  
- darila, prejeta od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem 
povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom;  
- dobitki od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo;  
-  izplačila, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, 
poškodbe ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot 
obvezna zavarovanja.  
Najemnina kot dohodek iz 1. točke prvega odstavka tega člena se upošteva najmanj 
v višini neprofitne najemnine za primerljivo stanovanje ali stanovanjsko hišo (v 
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dohodki v preteklem oziroma predpreteklem letu ne vštevajo v 
skupni dohodek družine. 

nadaljnjem besedilu: stanovanje) v občini, kjer to stanovanje leži.  
Če v primeru iz 18. točke prvega odstavka tega člena oseba dokaže, da nego in 
pomoč nudi v nižji vrednosti, se kot dohodek upošteva višina sredstev v tej 
vrednosti.  

Dohodek iz dejavnosti 
Če je oseba dejavnost šele začela opravljati ali če je njen mesečni dohodek iz 
dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, se kot njen mesečni dohodek iz 
dejavnosti upošteva dohodek v višini 75 % bruto minimalne plače. 

Zmanjšanje dohodka 
Pri ugotavljanju upravičenosti do posamezne pravice iz javnih sredstev se dohodek 
zmanjša za:  
- izplačane preživnine; sredstva, ki jih od osebe (kot preživninskega zavezanca) 
izterja preživninski sklad iz naslova izplačanega nadomestila preživnine oziroma 
sredstva, ki jih je oseba sama plačala skladu iz tega naslova za leto, v katerem se 
upošteva dohodek pri uveljavljanju pravic po tem zakonu; in za druge prejemke, 
izplačane na podlagi izvršilnega pravnega naslova z namenom kritja življenjskih 
stroškov, vendar največ v višini izvršilnega pravnega naslova;  
-periodične dohodke, ki jih je oseba nehala prejemati in ni začela prejemati drugih 
periodičnih dohodkov. To so: plače, pokojnine, preživnine, rente in drugi dohodki, ki 
jih oseba prejema v enakih ali podobnih zneskih v enakih ali podobnih časovnih 
obdobjih.  

Povečanje dohodka 
 Dohodek, ugotovljen po prejšnjih členih, se poveča za fiktivno ugotovljen dohodek v 
višini:  
- posredno ugotovljenega dohodka in prejemka, ko se ugotovi, da oseba v določeni 
višini plačuje za blago ali storitve, česar z ugotovljenim dohodkom ne bi zmogla;  
- fiktivno določenega dohodka zaradi upoštevanja premoženja skladno z 19. členom 
tega zakona;  
- pravice iz javnih sredstev, do katere je oziroma bi bila oseba upravičena, če jo je 
oziroma bi jo skladno z vrstnim redom iz 7. člena tega zakona uveljavljala pred 
uveljavljanjem pravice iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja;  
- denarne socialne pomoči, ki bi jo prejemala oseba iz 10. člena tega zakona, če pri 
njej ne bi bil ugotovljen krivdni razlog skladno z zakonom, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke. 
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Pri upoštevanju državne štipendije po 3. točki prvega odstavka tega člena se 
upošteva višina osnovne državne štipendije. 

NAČIN IN OBDOBJE 
UPOŠTEVANJA 
DOHODKA 

Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, 
da se skupni dohodek družine deli s številom družinskih članov in s 
številom mesecev v letu.  
Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne 
odločbe o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb 
davčnega organa in davčnih obračunov, drugi podatki davčnega 
organa, podatki iz uradnih evidenc centrov za socialno delo ter 
drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o 
izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz javnih sredstev, in iz 
drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek.  
V primeru, ko še ni izdana dokončna odločba iz prejšnjega 
odstavka za preteklo leto, se upoštevajo dohodki iz dokončne 
odločbe za predpreteklo koledarsko leto, preračunani na raven 
preteklega koledarskega leta, tako da se povečajo za rast 
povprečne plače na zaposlenega v obdobju januar-december 
preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem predpreteklega 
leta.  
Če družinski član v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo 
zahtevka ni imel dohodkov, ima pa jih v tekočem koledarskem letu, 
se pri določitvi mesečnega dohodka upoštevajo njegovi tekoči 
dohodki, preračunani na raven preteklega leta, tako da se 
zmanjšajo za rast povprečne plače na zaposlenega v obdobju 
januar-december tekočega leta v primerjavi z enakim obdobjem 
prejšnjega leta.  
Center za socialno delo za državne štipendije v primeru sprememb 
(prekinitev ali konec izobraževanja, spremembo vrste in področja 
izobraževanja, sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek 
opravljanja samostojne registrirane dejavnosti, nastop 
starševskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka, število 
in status oseb, ki se upoštevajo pri ugotavljanju upravičenosti do 
štipendije in njihove dohodke ter druge okoliščine, ki se nanašajo 
na štipendijsko razmerje), ki vplivajo na štipendijsko razmerje, po 
uradni dolžnosti razveljavi odločbo, s katero je bilo odločeno o 
štipendiji, ter ponovno odloči o štipendiji na podlagi spremenjenih 
okoliščin od prvega dne naslednjega meseca po nastanku 

Upoštevajo se dohodki, prejeti v preteklem koledarskem letu, na podlagi odločbe o 
odmeri dohodnine.  
 Če podatki za preteklo leto med odločanjem še niso znani, se upoštevajo dohodki iz 
predpreteklega leta, preračunani na raven preteklega koledarskega leta. Če oseba v 
preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, ima pa jih v tekočem, se upoštevajo 
tekoči dohodki, prejeti v mesecu pred vložitvijo vloge in preračunani na raven 
preteklega leta.  
Od dohodkov se odštejejo dohodki, ki jih je oseba prejemala, vendar jih 
neposredno pred uveljavljanjem pravice ne prejema več (na primer: zaradi izgube 
zaposlitve se ne upošteva plača), in preživninske obveznosti.  
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spremembe. 
V primeru uveljavljanja medletnih sprememb, ki so nastale po 1. 
januarju tekočega koledarskega leta, se dohodek preračuna na 
raven preteklega koledarskega leta. V primeru, če dohodka iz 
preteklega koledarskega leta še ni, se upošteva dohodek iz 
predpreteklega koledarskega leta, preračunan na raven preteklega 
koledarskega leta, glede na koledarsko leto obravnavanja 
medletne spremembe. 

PREMOŽENJE / Upravičenec je dolžan sporočiti vse podatke o obstoju in vrednosti premoženja, ki ni 
razvidno iz uradnih evidenc in o tem priložiti dokaze, s katerimi razpolaga ali jih 
lahko pridobi. 
Premoženje predstavlja vse nepremično premoženje, osebna in druga vozila, vodna 
plovila, lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug, vrednostni papirji, denarna 
sredstva na transakcijskem ali drugem računu, kadar ne predstavljajo dohodka 
skladno s pravim odstavkom 12. člena ZUPJS, hranilne vloge in druga denarna 
sredstva (prihranki) ter drugo premično premoženje, s katerim upravičenec 
razpolaga na dan vložitve vloge, v primeru pridobitve premoženja po vložitvi vloge 
do izdaje odločbe pa na dan pridobitve. 
  
Kot premoženje po tem zakonu se ne upoštevajo:  
1. stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi, do vrednosti primernega 
stanovanja,  
2. premoženje, ki daje dohodke višje od bruto minimalne plače, ki se po tem zakonu 
upoštevajo pri ugotavljanju lastnega dohodka,  
3. premoženje, za katero ima oseba sklenjen finančni najem ali poslovni najem 
(lizing),  
4. predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen 
gotovine iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju,  
5. osebni avtomobil ali enosledno vozilo v vrednosti do višine 28 osnovnih zneskov 
minimalnega dohodka,  
6. osebni avtomobil ali enosledno vozilo prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih 
oseb,  
7. poslovni prostori in stavbe, objekti in premično premoženje, ki ga posameznik ali 
posamezni družinski član uporablja za pridobivanje dohodka iz dejavnosti oziroma 
pri njem, dokler ta dohodek iz dejavnosti dosega vsaj višino minimalnega dohodka, 
ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih dohodkov,  
8. sredstva iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem 
računu zavarovanca ali zavarovanke.  
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9. kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje katastrski dohodek 
 
Premoženje se upošteva tako, da se dohodkom vlagatelja in njegove družine 
prišteje znesek, ki bi ga v enem letu prejeli iz obresti, izračunanih od vrednosti 
premoženja (na dan vložitve vloge), če bi imeli znesek v vrednosti premoženja 
položen na bančnem računu v obliki vezane vloge. Pri tem se upošteva povprečna 
letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto 
pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije. 

VELJAVNOST 
PRAVICE: 

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za 
posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja. 
Državne štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža 
do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko 
leto. 
Štipendijsko razmerje pri državni štipendiji preneha, če štipendist:  
- po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal 
štipendijo,  
- sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,  
- izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno 
opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti,  
- spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,  
- štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,  
- če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži 
ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne 
izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije. 

Štipendist lahko prejema državno štipendijo eno leto za posamezen letnik na isti 
stopnji izobraževanja. 
Državne štipendije se izplačujejo tudi v času absolventskega staža do diplome, 
vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. 
Štipendijsko razmerje pri državni štipendiji preneha, če štipendist:  
- po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal štipendijo,  
- sklene pogodbo o zaposlitvi ali se samozaposli,  
- izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih 
oziroma študijskih obveznosti,  
- spremeni izobraževalni program brez soglasja štipenditorja,  
- štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,  
- če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil 
oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje 
prejemanje štipendije. 

 


