
DENARNA SOCIALNA POMOČ 

  

(Začetek uporabe 1. 1. 2012)  
  

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v 

višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih 

(ZSVarPre), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012. Uveljavite jo lahko, če  dohodek na 

osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z 

zakonom določeni pogoji.  

  
Upravičenci 

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste: 

 državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,  

 tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim 

prebivališčem v Republiki Sloveniji,  

 oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi 

mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,  

hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi 

vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko. 

Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako: 

 kdor si ne more preživetja zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali 

zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali 

prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na 

drug način, ki ga določa zakon,  

 kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini 

minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico 

do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po 

ZUPJS.   

Višina 

 

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, 

premoženja, prihrankov, ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na 

primer neprijavljenost pri uradu za delo, prestajanje zaporne kazni,…).  

  

Višina denarne socialne pomoči (cenzus), je za:  

  

status utež 
znesek 

v evrih 
prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem 

varstvu 
1 288,81 

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 

128 ur na mesec 
1,28 369,68 

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več 

kot 128 ur na mesec 
1,56 450,54 

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, 

prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v 
0,7 202,17 



evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem 

naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi     

samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša 

od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno 

prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in 

imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi 

0,7 202,17 

vsako naslednjo odraslo osebo 0,5 144,41 

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

mesec 
078 225,27 

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

na mesec 
0,64 184,84 

prvega otroka, ki je najstarejši in ima status dijaka 0,89 257,04 

vsakega  naslednjega otroka, ki ima status dijaka 0,79 228,16 

prvega otroka, ki je najstarejši in nima statusa dijaka 0,7 202,17 

vsakega  naslednjega otroka, ki nima statusa dijaka 0,6 173,29 

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev 

umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali 

kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne 

prejema 

0,1 28,88 

 

V primeru sredstev, ki so nižje od zneskov, navedenih v tabeli, lahko znaša denarna socialna 

pomoč v primeru samske osebe le razliko do višine, določene v tabeli.  

  

Za družino se denarna socialna pomoč določi tako, da se seštejejo zgoraj navedeni zneski, ki 

pripadajo posameznim družinskim članom, nato pa se od tega odštejejo skupni dohodki 

posameznih družinskih članov, če jih imajo.  

  
Način in obdobje upoštevanja dohodka 

 

Upoštevajo se dohodki, prejeti v zadnjih 3, 4-12 mesecev ali 13 mesecev pred mesecem 

vložitve vloge. Loči med različnimi dohodki in načini upoštevanja le-teh (od 20. do 23. člena 

ZSVarPre): 

1. PERIODIČNI DOHODEK (plače, pokojnine, preživnine, rente, drugi dohodki – v 

enakih ali podobnih zneskih ali časovnih obdobjih) se upošteva povprečje zadnjih treh 

mesecev pred mesecem vložitve vloge,  

2. OBČASNI DOHODEK (dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi 

dohodki, prejeti samo 1 x, ki niso iz priložnostnega dela) se upošteva odvisno od 

obdobja prejemanja dohodka,  

3. PRILOŽNOSTNI DOHODEK  
o (dohodki, prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vložitve vloge, za 

opravljeno delo največ 2x ali študentsko delo) se upošteva v višini razlike med 

povprečno mesečno višino dohodka, prejetega v zadnjih treh mesecih pred 

mesecem vložitve vloge in 

o 0,28 osnovnega zneska minimalnega dohodka (za opravljeno delo največ 2 x);  

o 0,38 osnovnega zneska minimalnega dohodka (malo delo – 

študentje/brezposelne osebe/druge neaktivne osebe);  

o 0,48 osnovnega zneska minimalnega dohodka (malo delo – upokojenci). 

Določitev višine denarne socialne pomoči 

  



Višina denarne socialne pomoči se določi različno glede na osebo, ki uveljavlja pravico, In 

sicer: 

 za upravičenca, brez lastnih dohodkov po ZSVarPre - v višini minimalnega 

dohodka, ki pripada upravičencu po tem zakonu (v višini ponderja),  

 za druge upravičence - kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada 

upravičencu in njegovim lastnim dohodkom, ugotovljenim na način, ki ga določa 

ZSVarPre,  

 za družino - 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. 

Dodeljevanje denarne socialne pomoči 

 

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas. Odvisna je od okoliščin, ki so podlaga za 

dodelitev in višino denarne socialne pomoči. Dodeli se za obdobje: 

 od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič,  

 od 1 do 6 mesecev: v primeru ponovne vloge (prejemanje denarne socialne pomoči 

brez presledkov), če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine 

denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve, ostale 

nespremenjene,  

 za 1 leto: 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,  

 trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva, ali trajno nezmožna za delo, ali v starosti 

nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške in, ki je brez premoženja upoštevanega po 

tem zakonu, ter ni v institucionalnem varstvu in družinski člani izpolnjujejo enake  

pogoje.  

Kateri dohodki se upoštevajo?  

  

Upoštevajo se dohodki in prejemki, in sicer neto razpoložljivi dohodek (po odštetju davkov in 

obveznih prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov), prejeti v zadnjih 3, 4 – 12 

mesecih ali 13 mesecih pred mesecem vložitve vloge.  

  

Dohodki, ki se upoštevajo 

 obdavčljivi dohodki po zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine,  

 pokojninske rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine, 

o dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, razen 

povračil stroškov,  

 dohodki na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila 

plače oziroma izgubljenega zaslužka in dohodkov za čas opravljanja,  

 preživnina, nadomestilo preživnine in drugi tovrstni prejemki,  

 nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku,  

 starševski dodatek,  

 otroški dodatek,  

 denarna socialna pomoč (razen izredna denarna socialna pomoč),  

 varstveni dodatek,  

 državne štipendije (brez dodatkov),  



 dodatek glede na dohodek v družini štipendista k Zoisovi štipendiji,  

 dodatek za aktivnost po Zakonu o urejanju trga dela,  

 dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti slovenskim 

državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,  

 rente iz življenjskega zavarovanja,  

 veteranski dodatek,  

 invalidski in družinski dodatek,  

 nadomestilo za invalidnost,  

 sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih prejema oseba, 

za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, razen če 

stranka dokaže drugače,  

 prejemki za delo pripornikov in obsojencev,  

 pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij, 

dobrodelnih ustanov in lokalnih skupnosti, prejete kot pomoč za preživetje (upošteva 

se znesek, zmanjšan za cenzus samske osebe ali družine za denarno socialno pomoč,  

 plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah,  

 dediščine, darila, volila,  

 dobitki od iger na srečo,  

 izplačila iz naslova zavarovanja za primer bolezni, poškodbe, invalidnosti,  

 drugi dohodki po zakonu o dohodnini, ne glede na to, ali so oproščeni plačila 

dohodnine  

 dohodek iz dejavnosti,  

 dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,  

 preživnina oseb, ki so jih starši dolžni preživljati.  

Premoženje, ki se upošteva 

 nepremično premoženje,  

 osebna in druga vozila,  

 vodna plovila,  

 lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,  

 vrednostni papirji,  

 denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna sredstva 

po izjavi posameznika (prihranki, ne plača),  

 drugo premično premoženje. 

 Premoženje, ki se ne upošteva 

 stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti 

primernega stanovanja,  

 osebno vozilo oziroma enosledno vozilo do vrednosti 28-kratnika osnovnega zneska 

minimalnega dohodka,  

 osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb,  

 premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače,  

 premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali poslovni 

najem (lizing),  

 predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine,  

 poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga 

vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja, 

uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek 



dosega vsaj višino minimalnega dohodka, ki bi mu pripadal, če ne bi imel drugih 

dohodkov,  

 kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje katastrski dohodek,  

 sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu 

zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri 

pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko 

zavarovanje.  

Ugotavljanje primernosti stanovanja  
  

Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se primerna velikost stanovanja pomnoži 

z vrednostjo kvadratnega metra stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost stanovanja. Pri 

ugotavljanju velikosti primernega stanovanja se upošteva število oseb, ki imajo na naslovu 

tega stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko prebivajo. Če je uporabna 

površina stanovanja večja od uporabne površine primernega stanovanja, in je upravičenec 

denarno socialno pomoč v zadnjih 18 mesecih prejel več kot dvanajstkrat, je upravičen do 

denarne  socialne pomoči le v primeru, da soglaša z vpisom prepovedi odtujitve in 

obremenitve  nepremičnine, katere lastnik je, v korist Republike Slovenije.  

  

Primeri velikosti primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše  

  

1-članska družina 60 m2 

2-članska družina  90 m2 

3-članska družina  110 m2 

4-članska družina 130 m2 

5-članska družina 150 m2 

6-članska družina 170 m2 

  

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2.  
  

  

Roki za uveljavitev pravic do denarne socialne pomoči 

 če gre za upravičenca do denarne socialne pomoči, ki mu je bila izdana odločba po 

1. 1. 2012 na podlagi ZSV, vloži vlogo v roku 2 mesecev po vročitvi te odločbe, 

 če gre za upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne pomoči, ki mu je bila 

izdana odločba po 1. 1. 2012 na podlagi ZVarDod/ZPIZ-1, vloži vlogo v roku 2 

mesecev po začetku uporabe zakona. 

 
 
 
 



Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A) 

 

 

Uradni list RS, št. 40/2011  
z dne 27. 5. 2011  

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije 

izdajam 

U K A Z  

o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev (ZUPJS-A) 

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), ki 
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011. 

Št. 003-02-5/2011-16 

Ljubljana, dne 27. maja 2011 

dr. Danilo Türk l.r.  
Predsednik  

Republike Slovenije 

Z A K O N  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ 

JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-A) 

1. člen 

V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10) se v 9. členu pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo »razen za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka v skladu z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke in za ugotavljanje 
dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije najemnine, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev in plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, glede katerih se uporablja zakon, ki ureja 
socialno varstvene prejemke.« 

2. člen 

V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»(3) Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila 
vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji 
odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.«.  

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

3. člen 

Četrti odstavek 27. člena se črta.  

Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi:  

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201140
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201140


»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena v primeru, ko oseba pri državni štipendiji uveljavlja 
dodatek za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča, ne more uveljavljati subvencije prevoza po tem 
členu.«.  

Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek. 

4. člen 

V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  

»(2) Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega 
odstavka z odločbo centra za socialno delo o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. O 
pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti, 
če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči, in je, kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne 
pomoči, ni treba posebej uveljavljati, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne želi.«.  

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:  

»(4) Center za socialno delo obvesti o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za 
posameznega upravičenca iz prvega odstavka tega člena Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v 
evidenci zavarovanih oseb vodi podatek o upravičenosti do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 
in zavarovalnico, pri kateri ima upravičenec sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.«. 

5. člen 

30. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»30. člen 

(1) Državljani Republike Slovenije so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če 
so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri 
čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz 
drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.  

(2) O pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje odloči center za socialno delo po uradni 
dolžnosti, če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči ali bi bila do nje upravičena, če ne bi na njeni 
strani obstajal krivdni razlog, in je, kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ni treba posebej 
uveljavljati, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne želi.  

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma iz njega odjavi 
center za socialno delo na podlagi odločbe o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 
prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.  

(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena so upravičene do kritja prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje največ za obdobje, za katero se jim lahko dodeli denarna socialna pomoč.  

(5) Center za socialno delo obvesti o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za posamezno 
osebo iz prvega odstavka tega člena občino iz tretjega odstavka tega člena in Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.«. 

6. člen 

Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»(1) Denarni prejemki iz 5. člena tega zakona, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne 
vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in znižanje 
plačila vrtca pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.«.  

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»(2) Če ima oseba, ki uveljavlja pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, že priznano 
pravico do denarne socialne pomoči, ji ne glede na prejšnji odstavek pripada pravica do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje s prvim naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz drugega naslova.«.  

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

7. člen 



V 37. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»(3) Center za socialno delo odloča tudi o vlogi za ponovno odmero in nadaljnje prejemanje državne štipendije 
za vsako novo šolsko ali študijsko leto.«.  

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v prvem stavku beseda »prejšnjega« nadomesti 
z besedo »drugega«.  

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:  

»(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena se pravica, ki jo oseba kot 
zavezanec po predpisih o socialnem varstvu uveljavlja za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve ali znižani 
prispevek k plačilu družinskega pomočnika za storitev oziroma za družinskega pomočnika za osebo, ki je po 
predpisih o socialnem varstvu upravičena do storitve oziroma do družinskega pomočnika, uveljavlja s samostojno 
vlogo hkrati z vlogo upravičenca do uveljavljanja oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ali znižanega 
prispevka k plačilu družinskega pomočnika. Center za socialno delo v tem primeru z eno odločbo odloči o 
pravicah in obveznostih upravičenca in njegovega zavezanca.«.  

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

8. člen 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»42. člen 

(1) Pogoji za pridobitev pravic po tem zakonu morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja pravic iz javnih 
sredstev.  

(2) Upravičenec mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo 
na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je 
taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.  

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega 
plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence ter subvencije prevozov za 
dijake in študente centru za socialno delo sporočiti naslednje spremembe, ki pri teh pravicah vplivajo na 
upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja: spremembo števila oseb, 
spremembo vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda, spremembo statusa učenca, dijaka ali 
študenta, spremembo kraja stalnega prebivališča ter izgubo ali začetek prejemanja dohodka iz dela.  

(4) Center za socialno delo po uradni dolžnosti preveri tudi vsa druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na 
pravico, njeno višino ali obdobje prejemanja, ter izda drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi 
priznane pravice.«. 

9. člen 

Za 42. členom se dodata nova 42.a in 42.b člen, ki se glasita: 

»42.a člen 

Ne glede na prejšnji člen mora center za socialno delo ves čas trajanja pravice iz javnih sredstev po uradni 
dolžnosti spremljati, ali so nastopile spremembe iz drugega oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena, zaradi 
katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice, ker 
upravičenec do pravice iz javnih sredstev ni več upravičen ali je upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, 
in začeti postopek po uradni dolžnosti. 

42.b člen 

(1) O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in za katere je center za socialno delo izvedel 
po uradni dolžnosti ali na način in v roku iz drugega odstavka 42. člena tega zakona, odloči s prvim dnem 
naslednjega meseca po nastopu spremembe.  

(2) O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in ki jih je upravičenec sporočil po izteku roka 
iz drugega odstavka 42. člena tega zakona, pa center za socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca 
po prejemu sporočila o spremembi, razen če gre za takšno spremembo, zaradi katere bi bilo potrebno določiti 
krajše obdobje prejemanja, nižjo višino sredstev ali drugačno odločbo o pravici. V tem primeru center za socialno 
delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe. V tem postopku izda odločbo, s katero 



razveljavi odločbo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev, in ugotovi prenehanje upravičenosti 
do posamezne pravice iz javnih sredstev ali določi drugo višino ali določi drugo obdobje prejemanja pravice iz 
javnih sredstev.  

(3) Pravica do kritja razlike do polne vednosti zdravstvenih storitev oziroma pravice do plačila prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje preneha veljati z dnem, ko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
prejme odločbo, na podlagi katere se ta pravica ukine.«. 

10. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 43. člena se besedilo »po dokončnosti odločbe o upravičenosti do« 
nadomesti z besedama »po prenehanju«, besedi »prejšnjem členu« pa z besedilom »42. členu tega zakona«. 

11. člen 

60. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»60. člen 

(1) Centri za socialno delo najkasneje do začetka uporabe tega zakona prevzamejo javne uslužbence, ki na 
lokalnih skupnostih ali občinskih stanovanjskih skladih vodijo postopke ugotavljanja upravičenosti do znižanja 
plačila vrtca, subvencije najemnine in kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, skupaj s pripadajočo 
dokumentacijo.  

(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka z dnem prevzema sklenejo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, 
določeno s sistemizacijo delovnih mest.  

(3) Centri za socialno delo in lokalne skupnosti najkasneje 1. decembra 2011 sklenejo sporazume o tem, 
koliko in katere javne uslužbence prevzamejo centri za socialno delo skladno s prvim odstavkom tega člena.  

(4) Z dnem začetka uporabe tega zakona se primerna poraba lokalnih skupnosti zmanjša za stroške dela in 
pripadajoče materialne stroške za javne uslužbence, ki jih skladno s tem zakonom prevzamejo centri za socialno 
delo. Sredstva zmanjšane primerne porabe lokalnih skupnosti se prerazporedijo na ministrstvo.«. 

12. člen 

Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi: 

»60.a člen 

(1) Ministrstvo najkasneje do začetka uporabe tega zakona prevzame javne uslužbence, ki na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) vodijo postopke v zvezi s pravico 
do državne pokojnine in do varstvenega dodatka, skupaj s pripadajočo dokumentacijo.  

(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto v skladu s 
sistemizacijo delovnih mest.  

(3) Ministrstvo in ZPIZ najkasneje en mesec pred začetkom uporabe tega zakona skleneta sporazum o tem, 
koliko in katere javne uslužbence prevzame ministrstvo skladno s prejšnjim odstavkom.  

(4) Z dnem začetka uporabe tega zakona se sredstva za stroške dela in pripadajoče materialne stroške za 
javne uslužbence, ki jih v skladu s tem zakonom prevzame ministrstvo, prerazporedijo na ministrstvo.«. 

13. člen 

61. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»61. člen 

(1) Na ministrstvo se z dnem začetka uporabe tega zakona premestijo javni uslužbenci, ki na Ministrstvu za 
okolje in prostor na drugi stopnji vodijo postopke ugotavljanja upravičenosti do subvencije najemnine.  

(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se sredstva za stroške dela in pripadajoče materialne stroške za 
javne uslužbence, ki se v skladu s tem zakonom premestijo na ministrstvo, z Ministrstva za okolje in prostor 
prerazporedijo na ministrstvo.«. 

14. člen 



Za drugim odstavkom 62. člena se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:  

»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena tega zakona so do začetka šolskega ali študijskega leta 
2013/14 do državne štipendije upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo 
druge pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje, in 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.  

(4) Upravičencem do državne štipendije, ki so to štipendijo pridobili po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, 
št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09 in 62/10 – ZUPJS) in ob začetku uporabe tega zakona še niso stari 18 let, 
štipendijsko razmerje miruje do izpolnitve starostnega pogoja za pridobitev državne štipendije po tem zakonu.«. 

15. člen 

V 64. členu se v 9. točki za besedo »razen« doda številka »12.,«. 

16. člen 

V prvem odstavku 65. člena se besedilo »1. junija 2011, razen določb o državni štipendiji, znižanem plačilu 
vrtca, o subvenciji malice za učence in dijake, subvenciji kosila za učence ter o subvenciji prevozov za dijake in 
študente, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2011« nadomesti z besedilom »1. januarja 2012.«.  

Drugi odstavek se črta. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

17. člen 

Pravice iz javnih sredstev, ki so bile po četrtem odstavku 56. člena zakona dodeljene do 1. junija 2011, center 
za socialno delo po uradni dolžnosti podaljša do začetka uporabe zakona. 

18. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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