Denarni prejemki
•
•
•
•

Otroški dodatek
Denarne socialne pomoči
Varstveni dodatek
Državna štipendija

Subvencije oziroma znižana plačila
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znižanje plačila za programe vrtca
Subvencija malice za učence in dijake
Subvencija kosila za učence
Subvencija prevozov za dijake in študente
Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev
Subvencija k plačilu družinskega pomočnika
Subvencija najemnine
Subvencija vrednosti zdravstvenih storitev
Subvencija prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja

(Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev—
ZUJPS;
Zakon o socialno varstvenih prejemkih—ZSVarPre).

Pravi naslov za prave informacije
Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije
Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01 513 66 00
Pomembne INFO točke so tudi na njenih
kmetijsko gozdarskih zavodih:
Kmetijsko gozdarski zavod Celje,
Polona Starc,
tel.: 03 490 75 88;
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
Ana Demšar Benedičič,
tel.: 04 280 46 34;

SOCIALNI
TRANSFERJI

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,
Marta Kos,
tel.: 01 839 77 69;
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Marika Rotvajn,
tel.: 02 644 92 24;
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Jožica Kapun Maršik,
tel.: 02 539 14 22;
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Nataša Leban,
tel.: 05 388 28 13;
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
Anne-Marie Valentar
tel.: 07 373 05 70;
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
Slavica Strelec,
tel.: 02 749 36 45.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2012
Pripravila: Andreja Krt Stopar
Fotografije: Marjan Papež in arhiv KGZS
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Izvedbo programa sofinancira

Radost otrok je vir veselja

Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650
kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

Ugotavljanje materialnega položaja

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Osebe, ki se upoštevajo poleg vlagatelja:

Enotna vloga:

• Zakonec, zunajzakonski partner
• Starši, bratje in sestre, če je vlagatelj otrok

• Vse pravice iz javnih sredstev se z enotno zbirno vlogo uveljavljajo na centrih za socialno delo
(CSD), ki je krajevno pristojen po predpisih o socialnem varstvu.

• Najemniki, če se uveljavlja subvencijo najemnine.

• O pritožbi zoper odločbo CSD odloča ministrstvo
pristojno za socialne zadeve (MDDSZ).

Meja dohodka, pogoj za upravičenost:

Dokazovanje dejanskega stanja:

• Skupni dohodek oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, povečan za fiktivni dohodek iz
premoženja, deljen s številom oseb in številom 12 predstavlja povprečni mesečni dohodek na osebo;

• CSD sami pridobijo vse potrebne podatke po
uradni dolžnosti za preteklo ali predpreteklo
leto od upravljavcev zbirk podatkov ter neposredno od osebe same.

• Otroci in pastorki

• Dohodki in premoženje se upoštevajo po pravilih določenih v podzakonskih aktih;
Višina posamezne pravice:
• Določa se v znesku, ki je odvisen od %, ki ga
povprečni mesečni dohodek na osebo predstavlja do povprečne mesečne neto plače
zaposlenih;
Pravice:

• Dejstva in okoliščine, ki vplivajo na spremembo izreka odločbe spremlja CSD sam po uradni
dolžnosti, dolžan jih je sporočiti pa tudi upravičenec sam.
• Neupravičeno prejeta javna sredstva je prejemnik dolžan vrniti s predpisanimi obrestmi v 30
dneh od dokončnosti odločbe. Na podlagi sporazuma pa se lahko dogovori o odlogu plačila ali
o delnem ali celotnem odpisu.

Zakonska domneva zakonske skupnosti
Domneva se, da med dvema osebama, ki nista
sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska
skupnost, če se jima je rodil skupni otrok ali če sta
otroka posvojili.
• Domnevo je možno izpodbijati.

Prepoved obremenitve in odsvojitve
nepremičnin
Republika Slovenija oziroma občina, iz proračuna
katere se je pomoč v skladu s predpisi o
socialnem varstvu financirala, ima v zavarovanje
svoje terjatve, do celotnega poplačila, zakonito
zastavno pravico na stvareh, ki sodijo v zapuščino
osebe, ki je tovrstno pomoč prejemala (Zakon o
dedovanju).
Določi se:
• v izreku odločbe o upravičenosti do:
- denarne socialne pomoči
- varstvenega dodatka
• V sporazumu o:
- institucionalnem varstvu

• Vsi socialni transferji - subvencije in znižana
plačila, razen denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine, subvencija zdravstvenih storitev

- družinskem pomočniku
- pomoči na domu
- občinski denarni socialni pomoči

Zagotovimo dostojno življenje vsem generacijam!

