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POVZETEK
V magistrski nalogi smo preučevali ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in
družinskih prejemkov, in sicer v luči tega, da sta otroški dodatek in davčna olajšava za
vzdrževane otroke temeljna mehanizma v okviru finančne podpore družinam. Z davčno
reformo, ki smo jo obravnavali v magistrski nalogi, so se olajšave za vzdrževane otroke
povečale, to pa prinaša večje zadovoljstvo staršem. Prav tako pomenita tudi otroški dodatek in
dodatek za veliko družino večji razpoložljivi dohodek za družino. Na podlagi temeljnih tez, ki
smo jih postavili v nalogi, smo ugotovili, da davčne olajšave in družinski prejemki pomembno
vplivajo na dohodkovni položaj družin, vendar ugotavljamo, da sta obe politiki le eni izmed
mnogih politik oziroma dejavnikov, ki vplivajo na ekonomski položaj družin. Za mlade pri
vstopanju v samostojno življenje največjo oviro pomenita nerešeno stanovanjsko vprašanje in
pridobitev zaposlitve za nedoločen čas. Stanje brezposelnosti povzroča strah pred materialnim
pomanjkanjem in negotovo prihodnostjo ter je ovira za mlade pri načrtovanju družine. Vse to
lahko pripelje tudi do revščine, ki pomeni predvsem pomanjkanje materialnih virov.
Dolgotrajno materialno pomanjkanje pa povzroča izključenost revnih ljudi iz družbenega
življenja, zato postanejo socialno, kulturno in politično marginalizirani, kar lahko pripelje tudi
do njihove socialne izključenosti. Zato je zelo pomembno, da socialna, prebivalstvena,
davčna, družinska politika in še mnogo drugih dejavnikov delujejo povezano in v smeri
pozitivnega vpliva na družine.
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ABSTRACT
THE ECONOMIC POSITION OF FAMILIES FROM THE ASPECT OF TAX RELIEF
AND FAMILY INCOME
This Masters' thesis studies the economic position of families from the aspect of tax relief and
family income, namely in the light of the fact that child benefit and tax relief for all dependent
children the key mechanisms within the framework of financial support to families. With the
tax reform discussed in this thesis, the tax reliefs for dependent children have increased, to
greater satisfaction of the parents. Equally, child benefit and allowance for large families add
to disposable family income. Founded on basic postulates set out in this thesis we discovered
that tax reliefs and family income influence family income status significantly, but we
simultaneously note that both of these policies are only one of many policies or factors that
influence the economic status of families. Housing problems and the acquisition of a
permanent job represent the greatest obstacles for young individuals starting independent
lives. Unemployment raises fears of shortage of material goods and an uncertain future, and is
a considerable obstacle for young couples planning a family. All this can lead to poverty,
which primarily signifies a lack of material resources. Long-term shortage of material goods
causes social exclusion of the destitute, which marginalises such people socially, culturally
and politically, ultimately leading to their social exclusion. It is therefore crucial that the
social, demographic, tax and family policies together with many other factors function in an
interconnected manner and towards exerting a positive influence on families.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev problema
»Življenje je vrednota. Družina je naše upanje. Otroci so naša prihodnost.« Te besede
pomenijo osnovo, temeljne smernice, na podlagi katerih je Vlada RS oblikovala temeljne cilje
in ukrepe za zvišanje rodnosti v Republiki Sloveniji.1 Odločitev za družino je danes
načrtovana in pretehtana odločitev, ki je odvisna od mnogih dejavnikov. Mladi se pri odločitvi
za družino odločajo med prednostmi, ki jih prinaša družinsko življenje, in prednostmi
samskega življenja. Nezadostni in negotovi dohodki kot posledica ekonomske krize in
brezposelnosti, visoki stroški pri oskrbi otrok, slabe možnosti reševanja stanovanjskega
vprašanja, težave pri usklajevanju kariere in družinskega življenja so med najpomembnejšimi
vzroki za nizko rodnost. Davčna in družinska politika močno vplivata na ekonomski položaj
družine oziroma na razpoložljivi dohodek družine. Vendar pa ugotavljamo, da sta obe politiki
eni izmed mnogih politik oziroma dejavnikov, ki vplivajo na ekonomski položaj družin.
Raziskave kažejo, da sta za mlade pri vstopanju v samostojno življenje največja ovira
nerešeno stanovanjsko vprašanje in pridobitev zaposlitve za nedoločen čas. Ukrepi davčne
politike pomenijo podporo družinski, stanovanjski in socialni politiki, ki vplivajo na položaj
družin, vendar pa sta njihovo delovanje oziroma učinek omejena, saj ne pomenijo dodatnega
dohodka, kot denimo neposredni transferji. Temeljna funkcija davkov je zbiranje prihodkov
proračuna, med drugim za namene financiranja neposrednih transferjev, ki se namenjajo tudi
družinam.
V magistrski nalogi smo se osredotočili na ekonomski položaj družin ter skušali predstaviti
vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na dohodkovni položaj družin. Otroški dodatek
in davčna olajšava za vzdrževane otroke sta temeljna mehanizma v okviru finančne podpore
družinam. Magistrska naloga vključuje teoretični in analitični del. V teoretični del sodijo
poglavja, v katerih podajamo glavne značilnosti obravnavanih sistemov dohodnine in
družinskih prejemkov, v analitičnem delu pa analiziramo različne izračune, kako vplivajo
davčne olajšave in družinski prejemki na dohodkovni položaj družin.
V okviru davčne politike v Sloveniji se bomo osredotočili na obdavčitev fizičnih oseb in
davčne reforme, sprejete v obdobju od leta 2004 do leta 2007. Med temeljnimi razlogi za
sprejem novega zakona o dohodnini so bili tudi dejavniki, ki so neposredno povezani z
ekonomskim položajem družin. Eden izmed temeljnih ciljev pri sprejemanju nove zakonodaje
v letu 2004 je bil določiti davčno obremenitev posameznikov glede na višino dohodka in
osebne razmere, in to ob upoštevanju socialne komponente in s splošno razbremenitvijo
davčnih zavezancev, predvsem tistih v najnižjih dohodkovnih razredih. Pri teoretičnem delu
obravnavanja davčnih olajšav, ki vplivajo na dohodkovni položaj družin, se bomo osredotočili
predvsem na splošno olajšavo, posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, posebno
1

Več o tem: Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji. MDDSZ. Ljubljana. 2006, str. 15–16.

11

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
olajšavo za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, posebno osebno olajšavo za dijake
ali študente ter na olajšave za različne namene.
V okviru družinske politike v Sloveniji bomo v nalogi obravnavali predvsem družinske
prejemke, ki pomembno vplivajo na ekonomski položaj družin, kot so starševski dodatek,
pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka,
delno plačilo za izgubljeni dohodek, ter preostale transferje, ki so pomembni z vidika
družinskega proračuna. Skušali bomo ugotoviti, ali je učinek socialnih prejemkov pomemben,
in to tako z vidika njihovega vpliva na družinski proračun kot z vidika delovne spodbude in
nastanka pasti revščine. Past revščine je stanje, v katerem je (dodatni) zasluženi dohodek
nevtraliziran z izgubo upravičenosti do socialnih prejemkov ali z upravičenostjo do nižjih
prejemkov kot prej, prav tako pa tudi s plačilom višjih prispevkov za socialno varnost in z
dohodnino. Past revščine ima lahko za posledico celo nižji razpoložljivi dohodek v primerjavi
s tistim pred pozitivno spremembo v zasluženem bruto dohodku. Teoretično gledano socialni
prejemki upravičencem ne bi smeli zagotavljati višjega dohodka kot delo (Stropnik, 2002,
str. 47).
S socialnimi prejemki in dohodkovnim položajem družin je neposredno povezan tudi pojem
revščine, ki smo ga vključili v magistrsko nalogo.
Poudarek in namen magistrske naloge je ugotoviti vpliv sistema dohodnine in sistema
družinskih prejemkov na dohodkovni položaj družin. V nalogi želimo s pomočjo analize
izračunov dohodkovnega položaja družin podati oceno vpliva davčnih olajšav in družinskih
prejemkov na ekonomski položaj družin.

1.2 Temeljni tezi
1. Pojma davčne olajšave in družinski prejemki sta povezana, ko govorimo o
dohodkovnem položaju družin, pri tem pa se postavlja vprašanje, kako sta povezana.
Oba elementa pomembno vplivata na ekonomski položaj družin, zato sta učinkovita
davčna in družinska politika izrednega pomena za družino kot osnovno enoto
opazovanja v magistrski nalogi.
2. Vpliv in primerjava različnih sistemov dohodnine in sistema družinskih prejemkov na
ekonomski položaj družin – zanima nas, ali se je s spremenjeno davčno politiko
dohodkovni položaj družin izboljšal. Kakšni so primerljivi sistemi v Evropski uniji?

1.3 Namen in cilji magistrskega dela
Namen magistrskega dela je predstaviti in sistematično analizirati ekonomski položaj družin z
različnimi vrstami in višinami dohodkov z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov v
Sloveniji. V nalogi želimo predvsem preučiti položaj družin z različnim statusom z vidika
njihovega proračuna, ugotoviti ustreznost obdavčitve družine in odgovoriti na vprašanje, ali
12
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so tako davčne olajšave kot tudi družinski prejemki ustrezni oziroma primerni. Tako želimo
razjasniti morebitne pomisleke in dileme glede obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in
družinskih prejemkov. Hkrati bomo problematiko magistrske naloge umestili v mednarodni
okvir. Ob državah članicah EU bomo prikazali sistem davčnih olajšav in družinskih
prejemkov in skušali najti primerljivost teh z našo državo. Podroben sistem obdavčitve
fizičnih oseb in družinskih prejemkov bomo opisali za tri evropske države (Avstrijo, Nemčijo
in Italijo).
Da bi dosegli opisani namen, smo si v nalogi postavili naslednje cilje:
– podati značilnosti sistemov dohodnine in sistema družinskih prejemkov v obdobju od leta
2004 do leta 2007 ter podati teoretično razlago povezave dohodnine z opisom davčne in
družinske politike,
– podati analitično razlago rezultatov izračunov – kako sistem dohodnine in družinskih
prejemkov vpliva na dohodkovni položaj družin,
– dodati prispevek k znanosti na podlagi izvirne interpretacije rezultatov izračunov, kako
sistem dohodnine in družinskih prejemkov vpliva na ekonomski položaj družine.

1.4 Zgradba magistrske naloge
Naloga je razdeljena na osem poglavij. V prvem poglavju smo opredelili problem, ki ga
obravnavamo v nalogi, postavili smo temeljni tezi ter določili namen in cilje magistrskega
dela.
Drugo poglavje opisuje davčno politiko in davčne olajšave v Sloveniji. V okviru davčnih
olajšav, ki so določene v zakonu o dohodnini, sprejetem v letu 2004, smo se osredotočili na
davčne olajšave, ki vplivajo na ekonomski položaj družin. Sem sodijo splošna olajšava,
posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, posebna olajšava za otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo, posebna olajšava za dijake ali študente ter olajšava za različne
namene. V nadaljevanju podajamo primerjalni prikaz davčnih olajšav s sistemom dohodnine
pred letom 2005 ter reformo zakona o dohodnini v letu 2006.
Tretje poglavje govori o družinski politiki in družinskih prejemkih. Ker v nalogi
predstavljamo ekonomski položaj družin, se v tem delu naloge osredotočamo predvsem na
predstavitev družinskih prejemkov, med katere uvrščamo starševski dodatek, pomoč ob
rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno
plačilo za izgubljeni dohodek ter preostale transferje, ki so pomembni za družino.
Namen četrtega poglavja je prikazati vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na
razpoložljivi dohodek družine, kar je osrednja tema magistrske naloge. V tem delu naloge
smo analizirali ekonomski položaj družin po različnih tipih družin, tako z vidika davčnih
olajšav kot z vidika družinskih prejemkov, ter skušali podati analitično razlago rezultatov
izračunov, kako davčne olajšave in družinski prejemki vplivajo na dohodkovni položaj družin.
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S teoretičnega vidika smo predstavili primerjalni prikaz različnih sistemov dohodnine, ki so
veljali v obdobju od leta 2004 do leta 2007.
Glede na to, da tudi revščina v veliki meri vpliva na ekonomski položaj družine, smo tudi to
komponento vključili v magistrsko nalogo, ki je obširneje prikazana v petem poglavju. V tem
delu naloge smo se osredotočili na prikaz dejanskega stanja revščine v Sloveniji in Evropski
uniji ter na vpliv posameznih socialnih prejemkov in dohodka na past revščine.
Zaradi primerljivosti sistemom davčnih olajšav in družinskih prejemkov med Slovenijo in
drugimi državami je namen šestega poglavja prikazati obstoječe stanje v državah članicah
Evropske unije.
V sedmem, zaključnem poglavju smo opisali ugotovitve, do katerih smo prišli glede na cilje
in postavljeni tezi v magistrski nalogi.
V zadnjem poglavju so navedeni uporabljena literatura in viri. Gre za literaturo, ki je
navedena v posameznih opombah, in za literaturo, ki je bila uporabljena pri študiju
obravnavane tematike in ni navedena v opombah.
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2 DAVČNA POLITIKA IN DAVČNE OLAJŠAVE
2.1 Davčna politika v Sloveniji
Ena od temeljnih funkcij javnih financ je prerazdelitvena funkcija, ki pomeni prerazdeljevanje
dohodka med prebivalstvom s korekcijo deležev v razdelitvi. Davčni sistem je v splošnem
neprimeren kot instrument za doseganje prerazporeditve dohodka, saj je njegova temeljna
funkcija zbiranje prihodkov proračuna za financiranje izdatkov, med drugim tudi za potrebe
programov s področja socialnega varstva. Zmanjšanje neenakosti in revščine je mogoče
učinkoviteje doseči z ukrepi na področju dohodkovne politike in na področju socialnega
varstva.2
Cilj prerazdelitvene funkcije je zagotoviti na eni strani prebivalcem z najnižjimi dohodki
nekoliko več dohodka, na drugi strani pa prebivalcem z najvišjimi dohodki nekoliko manj
dohodka. To je mogoče doseči s progresivno lestvico dohodnine in s pomočjo davčnih
olajšav, od katerih sta najpomembnejši splošna olajšava, ki določa višino neobdavčenega
dohodka, in olajšava za vzdrževane družinske člane. Naslednji dejavnik, ki vpliva na
progresivnost dohodnine, je oblika davčnih olajšav. Davčne olajšave so lahko določene v
obliki znižanja davčne osnove ali v obliki znižanja davčne obveznosti. Uporaba te ali one
oblike davčnih olajšav v davčnem sistemu je odvisna predvsem od politike, ki jo podpira
davčni sistem. Olajšave v obliki znižanja davčne osnove primerneje merijo zmožnost plačila
davka glede na dosežene dohodke, medtem ko so olajšave v obliki znižanja davka primernejše
za doseganje socialnih ciljev, saj je njihov učinek ta, da je davčni prihranek načeloma enak za
vsakega zavezanca, ne glede na višino dohodka, v nasprotju z olajšavami v obliki znižanja
davčne osnove, pri katerih je davčni prihranek odvisen od višine dohodka.
Eden od instrumentov, s katerim je v okviru sistema dohodnine mogoče vplivati tudi na
doseganje določenih socialnih ciljev, so oprostitve plačila dohodnine. Te so praviloma
namenjene nekaterim socialnim transferjem, njihov učinek pa se kaže v tem, da se prejemniku
določenega transferja ta ne všteva v davčno osnovo, ne glede na dejansko višino njegovih
dohodkov. Zato je pri socialnih transferjih, ki niso odvisni od dohodkovnega cenzusa, lahko
primerneje, da so obdavčeni, ker se v tem primeru ustvari razlika med prejemniki z nižjimi
dohodki in prejemniki z visokimi dohodki, saj je učinek transferja večji pri prejemnikih z
nižjimi dohodki.
Davčni sistem ima na voljo instrumente, ki v določeni meri lahko vplivajo tudi na
prerazporejanje dohodka, praviloma pa se uporabljajo le kot komplementarni instrumenti
oziroma kot podpora ob socialni politiki in drugih politikah, saj ima davčni sistem glede na
svoje posebnosti tudi omejene možnosti vplivanja. Vsekakor pa je potrebna usklajenost pri

2

Pojem neenakosti največkrat povezujemo z vrsto socialnih in ekonomskih problemov, kot so revščina,
neenakopravnost in nepravičnost (Šušteršič, 2004, str. 2).
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izbiri instrumentov, in sicer tako v sistemu zagotavljanja socialne varnosti kot v davčnem
sistemu, z namenom doseganja določenih socialnih ciljev.
Osnovni načeli, ki ju upošteva primerno zastavljena davčna politika, sta načeli vertikalne in
horizontalne izenačenosti.3 Načelo horizontalne enakosti določa obravnavo zavezancev v
enakem ekonomskem položaju, kar pomeni, da se zavezanci s približno enako visokimi
dohodki obremenijo s približno enako visokimi davki. Načelo vertikalne enakosti pa določa
obravnavo zavezancev z različno visokimi dohodki, kar pomeni, da se davčno breme
porazdeli progresivno glede na raven dohodka tako, da se stopnja obdavčitve povečuje z
višino dohodka. To načelo izhaja s predpostavke, da so zavezanci z višjimi dohodki sposobni
plačati več davka.4
Zagotavljanje horizontalne izenačenosti postane zapleteno, ko gre za različno velike in
sestavljene družine.5 Ekonomisti soglašajo, da se to načelo lahko približno uresniči le, če se z
davčnimi olajšavami priznajo različni življenjski stroški različno velikih in različno
sestavljenih družin. Zato davčni zavezanci z vzdrževanimi otroki ob enakih dohodkih
plačujejo nižje davke.
Davčni sistem in sistem blaginje imata na iste subjekte sočasno lahko nasproten vpliv. Če se
davčne olajšave ne povečujejo skladno z inflacijo ali pa se davčni razredi ne prilagajajo
stopnji inflacije, lahko obdavčitev izniči ukrepe socialne in družinske politike. To zlasti velja
v času visoke stopnje inflacije. Zaradi tega najbolj trpijo tisti, ki so upravičeni do največ
olajšav (družine z več otroki), tisti, ki zaradi inflacije prestopijo v višje obdavčen razred, in
tisti, ki morajo začeti plačevati davke, čeprav imajo realno enake ali celo manjše dohodke kot
prej. Delno prekrivanje sistema obdavčevanja in dodeljevanja socialnih pomoči lahko
povzroči tako imenovano »past revščine«. To pomeni, da nekdo, ki je zaradi nizkih dohodkov
prejemnik socialnovarstvene pomoči, lahko utrpi neto škodo zaradi povečanja svojih
dohodkov. Zmanjša se mu znesek pomoči, najverjetneje pa postane tudi davkoplačevalec. Ali
pa se obravnava kot tako reven, da prejema dodatek k družinskemu dohodku, hkrati pa kot
dovolj bogat, da plačuje davek na dohodek. Skupni vpliv neposrednega in posrednega davka
lahko 100-odstotno preseže višino dodatnega dohodka. Tako davčni ukrepi lahko izničijo ali
zmanjšajo vpliv prizadevanja socialne politike, to pa nikakor ni sprejemljivo, saj revnim
onemogoča, da bi se izkopali iz revščine. Sistem na eni strani daje, na drugi pa jemlje. Poleg
tega to destimulativno vpliva na delovno aktivnost nižjih dohodkovnih skupin prebivalstva
(Stropnik, 1994, str. 284).

3

Horizontalna izenačenost pomeni enako obravnavanje enakih. Vertikalna izenačenost pomeni neenako
obravnavanje neenakih. Oba koncepta sta konsistentna z zmožnostjo – plačati.
4
Pri vertikalni izenačenosti se upoštevajo tudi družinsko stanje in druge značilnosti zavezanca (Stanovnik, 2001,
str. 1).
5
Razlogi za horizontalno enakost dohodkov se kažejo predvsem v zahtevah enakomerne razporeditve finančnega
bremena (Pernek, 1999, str. 91).
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Povezanost vplivov davčne in socialne politike lahko poenostavimo na naslednji način: če je
davčna obremenitev previsoka, znižuje neto dohodke, po eni strani destimulira zaposlovanje
in ekonomsko aktivnost prebivalstva nasploh, zaradi česar se socialni problemi zaostrujejo, po
drugi strani pa s spodbujanjem črne in sive ekonomije še dodatno sama sebi spodkopava
osnovo. Posledica so nižji davčni prihodki, ti pa niso kos povečanim socialnim problemom.
Zato je primerna tista davčna politika, ki še spodbuja zaposlovanje, zagotavlja pa tudi
zadostna sredstva za financiranje javne porabe. Določanje davčne politike je tako izjemno
zapleten in tvegan postopek, ki se lahko le bolj ali manj približa želenemu učinku. V primeru
družine, v kateri sta oba starša zaposlena, lahko povemo, da nizka davčna obremenitev
stimulira zaposlovanje obeh staršev in nalaga socialni oziroma družinski politiki, da zagotovi
zadostne in po kvaliteti primerne storitve, ki so financirane iz državnega proračuna, ki je ob
konstantnih davčnih stopnjah narasel zaradi povečanja osnove za obdavčenje (delovni
dohodki matere, daljši delovni čas enega ali obeh staršev), ter iz povečanih družinskih
delovnih dohodkov. Višja davčna stopnja bo kratkoročno zagotovila več davčnih prihodkov, s
katerimi bo mogoče tudi subvencionirati večji obseg in višjo raven vzgojno-varstvenih
programov. V primeru pa, da subvencija ne bo kompenzirala absolutno višjih družinskih
davčnih obveznosti, se lahko zgodi, da bo plačilo za vzgojo in varstvo predšolskega otroka za
družino preveliko finančno breme, še posebno, če ga primerjamo z materinim zaslužkom. Ob
pomanjkanju neplačanih neformalnih virov se matere lahko odločajo za prekinitev zaposlitve.
Z manjšo ekonomsko aktivnostjo mater predšolskih otrok se po eni strani zmanjšujeta osnova
za obdavčenje in absolutni znesek državnih davčnih prihodkov, po drugi strani pa bi se ob
enakem povprečnem financiranju vzgoje in varstva na otroka zmanjšala potreba po družbeni
subvenciji. Večja razsežnost takšne reakcije mater lahko povzroči neizkoriščenost obstoječih
vzgojno-varstvenih zmogljivosti in izgubo zaposlitve za del osebja, to pa bi terjalo povečane
socialnovarstvene izdatke iz državnega proračuna.
V okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji je Inštitut za
ekonomska raziskovanja v Ljubljani pripravil mikrosimulacijski model, ki omogoča
simuliranje posameznih učinkov reform. Tudi pri sprejemanju novega zakona o dohodnini v
letu 2006 je bil uporabljen mikrosimulacijski model za ocene posledic na razpoložljivem
dohodku gospodinjstev. Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani je pripravil tudi razvoj
mikrosimulacijskega modela na področju socialnih transferjev. Vzpostavitev sistema, ki
omogoča vpogled v celotno stanje dohodkov družine, tako v obdavčljive kot v neobdavčljive
dohodke, je zelo koristen pripomoček tako z vidika ugotavljanja prednosti in slabosti
zakonodaje kot pri sprejemanju ustreznih sprememb.
Vsaka politika prerazdeljevanja dohodkov s pomočjo davčnega in socialnovarstvenega
sistema ter sistema družinskih prejemkov izhaja iz odgovorov na nekaj bistvenih vprašanj:
koliko prerazdeljevati, komu in koliko vzeti, komu in koliko dati ter v kakšni obliki jemati
oziroma dajati. Ni objektivnega merila za oceno, ali je opravljena prerazdelitev za družbo v
nekem času optimalna. Če vnaprej opredelimo ciljne učinke, lahko ugotavljamo, s katerimi
ukrepi jih lahko dosežemo oziroma ali smo jih dosegli. Pri določanju ciljnih učinkov moramo
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vključiti pričakovanja celotne populacije, saj bi morebitni nepredvideni negativni učinki za
premožnejše sloje delno lahko izničili dosežene pozitivne učinke za revnejše prebivalstvo.
Želene učinke moramo opredeliti za vsak posamezen ukrep in za ciljne podskupine
prebivalstva, pri tem pa mora tudi skupni učinek ustrezati splošnim pričakovanjem (Stropnik,
1994, str. 284−295).
Dohodnina, ki je letni progresivni davek od dohodkov fizičnih oseb, je bila uvedena z reformo
davčnega sistema, sprejeto konec leta 1990. Reforma davčnega sistema je pomenila največjo
spremembo na področju obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, saj je bila namesto obdavčenja
dohodkov s posameznimi vrstami davkov (cedularna obdavčitev) uvedena obdavčitev vseh
dohodkov fizične osebe z eno vrsto davka, to je z dohodnino (sintetična obdavčitev). Zakon o
dohodnini je začel veljati 1. januarja 1991.
Sistem globalne obdavčitve dohodkov6 je bolj pravičen z vidika posameznikove zmožnosti
plačila davka, saj celotni doseženi dohodek posameznika bolje izraža njegovo zmožnost
plačila davka kot pa posamezni doseženi dohodek (Zakotnik, 2004, str. 25). Navedeni zakon o
dohodnini je veljal tri leta, potem pa se je pripravila večja vsebinska sprememba zakona,7 in
sicer v obliki novega zakona, ki je bil sprejet konec leta 1993 in se je začel uporabljati 1.
januarja 1994. Omenjeni zakon je bil noveliran dvakrat, prvič v letu 1995,8 drugič pa v letu
1996.9
Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb se je s prvo dohodnino leta 1991 približala podobnim
davčnim ureditvam v primerljivih državah, z zadnjo sistemsko ureditvijo pa se je povsem
približala splošno sprejetim pravilom obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb. Načinov
obdavčevanja dohodkov je veliko, vsak ima svoje prednosti in slabosti. Vsak sistem sledi
specifičnim ciljem in vsak da drugačne rezultate. Modelov, posebej pa specifičnih ureditev je
toliko, kolikor je davčnih zakonov. Zlasti obdavčitev dohodkov fizičnih oseb izraža
ekonomska in politična razmerja v družbi v času, ko je bila posamična ureditev sprejeta. Zato
je primerjava med različnimi sistemi obdavčenja subjektivna, saj ne omogoča tudi primerjav
med okolji, v katerih je posamezna ureditev nastala. Slovenska dohodnina je prav tako nastala
v sebi lastnem okolju, v katerem se občutek za socialno pravično obdavčenje (tisti, ki ima več,
naj plača več) prepleta z zahtevami po splošnem znižanju davčnih bremen. Davčna politika
mora tu najti svoj prostor, nesporno pa je to težko storiti brez prevrednotenja drugih politik.
Obdavčenje dohodkov fizičnih oseb je zlasti občutljivo, ker se z davkom posega v žep

6

To pomeni, da se dohodki zavezanca seštejejo in obdavčijo z uporabo enotne davčne lestvice. Nasprotno se v
sistemu cedularne obdavčitve posamezni dohodki obdavčijo vsak zase z uporabo različnih davčnih lestvic
oziroma stopenj.
7
Novi zakon o dohodnini je prinesel predvsem zmanjšanje davčnih obveznosti v nižjih dohodkovnih razredih in
povečanje v višjih davčnih razredih, preoblikovanje davčnih olajšav, širitev davčne osnove, uskladitev medletne
akontacije davkov z letno odmero dohodnine in izenačevanje stopenj posameznih vrst davkov.
8
Zakon je bil noveliran v smislu jasnejšega določanja davčne osnove in zavezancev (Zakotnik, 2004, str. 26).
9
V letu 1996 so bile sprejete določbe o obdavčitvi dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih
deležev v kapitalu v smislu odprave začasne neobdavčitve navedenih dobičkov, ki je veljala od leta 1991.
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vsakogar od nas; vsakdo ima svoje mnenje o tem, koga in kako je treba obdavčiti (Zakotnik,
2004, str. 21−22).
V okviru pomembne davčne reforme, ki jo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel pred
vstopom Slovenije v Evropsko unijo, je bil sprejet novi zakon o dohodnini, ZDoh-1. Ta se je
začel uporabljati 1. januarja 2005, z izjemo nekaterih določb, ki so se začele uporabljati maja
2004. Eden od glavnih razlogov, da smo novi zakon o dohodnini sprejeli po skoraj enajstih
letih, je občutljiva narava tega zakona, saj se z njim določa dohodkovni položaj po obdavčitvi
slehernega posameznika. Dohodnina je davek, ki je med vsemi davki najbolj opazen in zaradi
te svoje lastnosti v največji meri povzroča odpor do plačevanja davkov (Pernek, Škof, Kobal,
Rožič, 1999, str. 172−173). Že dr. Ivan Turk je davek definiral kot obvezno dajatev davčnega
zavezanca, ki je ne spremlja nobena neposredna javna dajatev v njegovo korist. Oblastni
organi jo predpišejo zaradi kritja javnih finančnih potreb ali uresničevanja drugih ciljev javne
politike, zlasti ekonomske in socialne (Grže Erent, 2004, str. 23).
Med temeljnimi razlogi za sprejem novega zakona o dohodnini so bili tudi določeni
dejavniki, ki so neposredno povezani z ekonomskim položajem družine. Tako je bilo treba
uresničiti odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z olajšavami za otroke, in
sicer v višini zneska, ki ga mora roditelj nameniti za preživljanje svojega otroka, da bi mu
zagotovil življenjski minimum. Prišlo je tudi do razširitve definicije vzdrževanega
družinskega člana, in sicer na otroka v izvenzakonski skupnosti, ter do priznanja povečane
olajšave za pastorka na enak način, kot to velja za lastnega otroka (Zakotnik, 2004, str. 34).
Med temeljnimi cilji, ki so bili upoštevani pri pripravi novega zakona o dohodnini, so
naslednji:
– v večji meri določiti obremenitev posameznikov glede na višino dohodka in osebne
razmere, pri čemer so bili upoštevani socialne komponente in cilji globalne razbremenitve
zavezancev, še posebno tistih v nižjih dohodkovnih razredih, ki naj bi bili razbremenjeni
v celoti, in sicer do višine minimalnega dohodka, določenega z zakonom o socialnem
varstvu;
– bolj izenačena in preglednejša davčna obravnava dohodkov in s tem enakomernejša
razporeditev davčnih bremen med davčnimi zavezanci;
– splošna širitev davčne osnove in zaščita domače davčne osnove ter preprečevanje
mednarodnega dvojnega obdavčevanja;
– ekonomski vidik določanja dohodka je pomembnejši od pravnega vidika, in sicer zaradi
zagotavljanja približno enake davčne obravnave zavezancev v približno enakih
ekonomskih razmerah.
Pri pripravi zakona so bila upoštevana naslednja temeljna načela:
– načelo splošne davčne obveznosti, po katerem je v obdavčitev načeloma zajet vsak
dohodek fizičnih oseb;
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–

načelo vodoravne enakosti, ki določa davčno obravnavo zavezancev v enakem
ekonomskem položaju. Po tem načelu bi morali biti zavezanci s približno enako visokimi
dohodki obremenjeni s približno enako visokimi davki;
– načelo navpične enakosti, ki določa davčno obravnavo zavezancev v različnem
ekonomskem položaju. Po tem načelu bi moralo biti davčno breme porazdeljeno
progresivno glede na višino dohodka tako, da bi se stopnja obdavčitve povečevala z
višino dohodka. Navedeno načelo je izpeljano iz podmene, da so osebe z višjimi dohodki
zmožne plačati več davka. To je v večini držav tudi dosežen in izpeljan družbeni
konsenz;
(Zakotnik, 2004, str. 29−30).
Tudi ta zakon temelji na konceptu sintetične oziroma globalne obdavčitve, kar pomeni
obdavčitev seštevka vseh dohodkov fizične osebe, doseženih v posameznem davčnem letu, z
enim davkom, to je dohodnino, po progresivnih davčnih stopnjah. Enota obdavčitve je
posameznik.
Med dohodke, ki se štejejo za oproščene plačila dohodnine, sodijo tudi dohodki, ki imajo
naravo družinskih in socialnovarstvenih prejemkov.10
Novi zakon o dohodnini, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005, je bil dopolnjen maja in
decembra 2004 ter maja 2005. Največja sprememba v sistemu obdavčevanja dohodkov
fizičnih oseb pa je bila opravljena z obsežno novelo novembra 2005. Ta zakon o dohodnini je
ohranil koncept obdavčevanja dohodkov fizičnih oseb v Sloveniji, ki izhaja še iz leta 1991, to
pa je sintetična oziroma globalna obdavčitev vseh dohodkov fizičnih oseb.11 Decembra 2005
je bila sprejeta novela zakona o dohodnini, s katero se je določilo novo izhodišče, da se
dohodki fizične osebe obravnavajo različno, glede na njihovo naravo, in se delijo na aktivne
in pasivne dohodke. Aktivni dohodki se načeloma obdavčujejo prek letne davčne osnove,
sintetično, prek progresivnih davčnih stopenj in ob upoštevanju davčnih olajšav. Pasivni
dohodki pa se načeloma obdavčujejo z dohodnino po proporcionalni stopnji in brez
upoštevanja davčnih olajšav.12 Z novelo zakona je bila dosežena tudi oprostitev za prejemke v
zvezi z družinsko politiko, ki jih izplačujejo tudi občine, in dodatek za veliko družino, ki ga
10

Poleg teh dohodkov se štejejo za oproščene plačila dohodnine tudi dohodki, ki imajo naravo denarnih pomoči,
določeni prejemki, ki se posameznikom zagotavljajo v obliki plačila storitev ali pokrivanja stroškov v zvezi z
zavarovanjem, in drugi dohodki. Med te dohodke se vštevajo tudi štipendije in drugi prejemki, ki se izplačujejo
neposredno ali posredno iz proračuna ali jih financira tuja država, mednarodna organizacija ali ustanova, ter
odškodnine, denimo tiste, ki so prejete na podlagi zakona o denacionalizaciji, odškodnine na podlagi sodnih
odločb zaradi osebnih poškodb in poškodovanja osebnega premoženja, odškodnine neupravičeno obsojenim in
priprtim v skladu z zakonom o kazenskem postopku, in nekateri drugi prejemki, od katerih se dohodnina
večinoma ne plačuje že po veljavnem zakonu (Zakotnik, 2004, str. 52).
11
Za sintetično oziroma globalno obdavčitev je značilno, da so vsi dohodki obdavčeni z enim davkom, to je
dohodnino, po progresivnih davčnih stopnjah in ob upoštevanju davčnih olajšav.
12
Dohodki, ki se obdavčujejo po proporcionalnih stopnjah, so obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Med
dohodke, ki se obdavčujejo po progresivnih stopnjah od letne davčne osnove, sodijo: dohodki iz zaposlitve,
dohodki iz dejavnosti, dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodki iz oddajanja
premoženja v najem, dohodki iz prenosa premoženjske pravice in drugi dohodki.
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upravičenci prejmejo na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.
Posebna olajšava za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in pomoč, je bila
razširjena tudi na vzdrževanega otroka, ki ima pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v
skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

2.2 Davčne olajšave, določene z reformo zakona o dohodnini v letu 2005
Davčne olajšave, ki se upoštevajo pri določanju letne davčne osnove, so bile v primerjavi s
prejšnjim zakonom o dohodnini pomembno spremenjene. Spremembe se nanašajo predvsem
na način njihovega določanja in na višino, nekatere olajšave pa so bile določene na novo. Na
novo so bile določene olajšave za prejemnike pokojnin, nadomestil iz invalidskega
zavarovanja in priznavalnin, olajšave za samozaposlene v kulturi ter za samostojne novinarje,
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za poklicne športnike in olajšava
za obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega vprašanja zavezanca.
Spremenjeni sta bili tudi olajšava za dijake in študente ter olajšava za različne namene.
V nadaljevanju prikazujemo slikovni prikaz davčnih olajšav, uvedenih z novim zakonom o
dohodnini.
Slika 1: Vrste davčnih olajšav, uvedenih z zakonom o dohodnini s 1. januarjem 2005
SPLOŠNA OLAJŠAVA

namenjena

VSEM DAVČNIM ZAVEZANCEM

OSEBNE OLAJŠAVE

namenjena

INVALIDOM S 100-ODSTOTNO TELESNO OKVARO
OSEBAM PO DOPOLNJENEM 65. LETU STAROSTI
PREJEMNIKOM POKOJNIN
PREJEMNIKOM NADOMESTIL IZ OBVEZNEGA INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
PREJEMNIKOM PRIZNAVALNIN

POSEBNE OSEBNE OLAJŠAVE

namenjene

DIJAKOM ALI ŠTUDENTOM
SAMOZAPOSLENIM V KULTURI
SAMOZAPOSLENIM NOVINARJEM

POSEBNE OLAJŠAVE

namenjene

OSEBAM, KI VZDRŽUJEJO DRUŽINSKE ČLANE

OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

namenjena

ZAVEZANCEM REZIDENTOM
POKLICNIM ŠPORTNIKOM REZIDENTOM

OLAJŠAVA ZA RAZLIČNE NAMENE

namenjena

ZAVEZANCEM REZIDENTOM

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-1. Lastni prikaz.

Večina standardnih olajšav je določena v absolutnih zneskih,13 na drugi strani pa imamo tudi
olajšave, ki so določene v relativnem razmerju. To so olajšave, namenjene prejemnikom
pokojnin, nadomestil iz invalidskega zavarovanja in priznavalnin, ki so določene v
relativnem razmerju od odmerjenega dohodka, in posebna osebna olajšava za samozaposlene
13

Sem štejemo splošno olajšavo, posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, posebno olajšavo za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo, posebno osebno olajšavo za dijake ali študente, olajšavo za invalida s 100odstotno telesno okvaro, olajšavo za seniorje nad 65 leti.
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v kulturi in samostojne novinarje, ki je določena v odstotku od prihodkov kulturnikov in
novinarjev, doseženih iz dejavnosti. Z vidika ekonomskega položaja družine sta pomembno
povečani splošna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane, predvsem za otroke. Z
vidika proračuna družine je pomembna tudi olajšava za različne namene, predvsem v delu, ki
se nanaša na olajšavo za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja, namenjena za
rešitev stanovanjskega problema zavezanca. Po novem je bila določena olajšava za plačane
zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, ki je
bila določena v višini dveh odstotkov letne davčne osnove zavezanca. Olajšavo za plačane
šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z izobraževanjem so po
novem zakonu o dohodnini poleg davčnega zavezanca lahko uveljavljali tudi za vzdrževane
družinske otroke.
Olajšave, ki so določene v absolutnih zneskih, se usklajujejo enkrat na leto s koeficientom
rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za november tekočega leta v primerjavi z
novembrom prejšnjega leta. Koeficient objavi Statistični urad Republike Slovenije, najkasneje
v decembru tekočega leta za naslednje davčno leto.
Pravica do uveljavljanja splošne olajšave, olajšave za osebe po dopolnjenem 65. letu starosti
ter posebne olajšave za vzdrževane družinske člane se razširja tudi na fizično osebo, ki je
rezident države članice Evropske unije. Navedene olajšave takšna oseba lahko uveljavlja, če v
Sloveniji dosega dohodke iz zaposlitve, dohodke iz opravljanja dejavnosti ali dohodke iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so obdavčeni v Sloveniji, če dokaže,
da ti dohodki znašajo najmanj 90 odstotkov njenega celotnega obdavčljivega dohodka v
davčnem letu.

2.2.1 Splošna olajšava
Splošna olajšava se prizna vsem zavezancem rezidentom, in sicer pod pogojem, da drug
rezident za zavezanca ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. To
pomeni, da zavezanec, ki se šteje za vzdrževanega družinskega člana, ne more uveljavljati
splošne olajšave od lastnih doseženih dohodkov, če hkrati drug rezident, ki zavezanca
vzdržuje, zanj uveljavlja posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. V tem primeru
se splošna olajšava in posebna olajšava izključujeta. Namen splošne olajšave je izključitev iz
obdavčitve tistih dohodkov, ki jih posameznik minimalno porabi za preživljanje in
vzdrževanje samega sebe. Zato je namenjena vsem zavezancem rezidentom.14 V letu 2005 je
bila splošna olajšava v skladu s prehodnimi določbami določena v višini 2.355,20 evra.
14

Zavezanec je rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od
naslednjih pogojev:
1. ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji;
2. biva izven Slovenije zaradi zaposlitve v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji
Republike Slovenije ali misiji Republike Slovenije pri Evropski komisiji, kot javni uslužbenec z
diplomatskim ali konzularnim statusom, ali je zakonec ali vzdrževani družinski član takega javnega
uslužbenca in prebiva s to osebo;
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2.2.2 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
Podlaga za določitev olajšave za otroka so upoštevani minimalni življenjski stroški za otroka,
ki so določeni na podlagi ugotovitev iz raziskave o minimalnih življenjskih stroških, ki sta jo
v okviru programa projekta Phare izdelala dr. Stropnik in dr. Stanovnik z Inštituta za
ekonomska raziskovanja v sodelovanju z dr. Schultejem. Višina olajšave za otroka je bila
določena v višini minimalnih življenjskih stroškov za otroka, starega nad 15 let, ki so znašali
80 odstotkov minimalnega dohodka za odraslo osebo. Minimalni stroški za otroka so v letu
2002 znašali 135,53 evra na mesec oziroma 1.626,39 evra na leto, kar je pomenilo približno
13,8 odstotka povprečne letne plače v letu 2002.
Davčne olajšave za vzdrževane družinske člane so določene progresivno, kar pomeni, da se
višina olajšave povečuje z vsakim naslednjim vzdrževanim otrokom.
Davčne olajšave za otroke so bile z davčno reformo spremenjene, predvsem glede načina
njihovega določanja in tudi glede višine. Davčne olajšave za vzdrževane otroke so bile
določene v absolutnih zneskih.
Davčne olajšave za vzdrževane otroke se priznajo ne samo rezidentom Slovenije, ampak tudi
rezidentom držav članic Evropske unije, če dokažejo, da njihovi aktivni dohodki (dohodki iz
zaposlitve, dohodki iz dejavnosti in dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti), ki jih dosežejo v Sloveniji, sestavljajo pretežno večino, to je 90 odstotkov
njihovega celotnega obdavčljivega dohodka.
Posebna olajšava se prizna zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, zaradi povečanih
stroškov, ki jih imajo zaradi obveznosti vzdrževanja družinskih članov. Davčna olajšava za
vzdrževane družinske člane je določena v absolutnem znesku in se progresivno povečuje s
številom vzdrževanih otrok. Tako je bila davčna olajšava za prvega vzdrževanega otroka za
leto 2005 določena v višini 1.981,72 evra. Za drugega vzdrževanega otroka se je olajšava, ki
je bila določena za prvega otroka, povečala za 172,34 evra, za tretjega vzdrževanega otroka za
890,50 evra, za četrtega vzdrževanega otroka za 1.608,66 evra, za petega vzdrževanega otroka
za 2.326,82 evra, za šestega in vsakega naslednjega vzdrževanega otroka se je olajšava v
3.

4.
5.

je bil rezident Slovenije v kateremkoli obdobju preteklega ali tekočega leta in biva izven Slovenije
zaradi zaposlitve:
a) v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali misiji
Republike Slovenije pri Evropski komisiji, kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni
funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega statusa;
b) kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in sicer v
državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;
c) kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropskem
monetarnem institutu ali Evropski investicijski banki, ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne
opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;
ima svoje običajno prebivališče ali središče svojih osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji, ali
je v kateremkoli času v davčnem letu prisoten v Sloveniji skupno več kot 183 dni (ZDoh-1) (več o tem:
Zakotnik, 2004, str. 45–48).
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višini 717,74 evra prištela k znesku olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka. Tako je
znašala olajšava v letu 2005 za dva vzdrževana otroka 4.135,79 evra, za tri vzdrževane otroke
7.008,01 evra, za štiri vzdrževane otroke 10.598,40 evra in za pet vzdrževanih otrok
14.906,94 evra.
Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje zakonec, ki ni zaposlen ter ne opravlja
dejavnosti, nima lastnih sredstev za preživljanje ali so njegova lastna sredstva manjša od
višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana (v letu 2005 je bila ta 1.981,72
evra), in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo
plačuje zavezanec.15
Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca se šteje tudi otrok do 18. leta starosti. Prav
tako se za vzdrževanega družinskega člana zavezanca šteje otrok do 26. leta starosti, če
neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki
stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali iz opravljanja dejavnosti. Tudi otrok po 26.
letu starosti se lahko šteje za vzdrževanega družinskega člana, če se vpiše na študij do 26. leta
starosti, in sicer največ za dobo šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za
dobo štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.
Za vzdrževanega družinskega člana se šteje tudi za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ne glede na starost. Izjemoma se šteje
za vzdrževanega družinskega člana tudi otrok, starejši od 18 let, ki je za delo zmožen in se ne
izobražuje, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v
skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od
višine posebne olajšave.
Za otroka se šteje lasten otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega
partnerja. Za otroka se šteje tudi vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za
enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi
sodbe sodišča. Za otroka se šteje tudi sestra ali brat, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe
sodišča.
Za vzdrževanega družinskega člana se štejejo tudi starši oziroma posvojitelji zavezanca, če
nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za
vzdrževanega družinskega člana in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v
institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev,
15

Po Zakonu o dohodnini se za zakonca šteje oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Prav tako se za
zakonca šteje tudi zunajzakonski partner, ki živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Po 3. členu
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je zakonska zveza z zakonom urejena življenjska skupnost
moža in žene. Pomen zakonske zveze je v zasnovanju družine.
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ter pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni
zavezanec za dohodnino.
Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, ki mu je osnovna kmetijska in osnovna
gozdarska dejavnost edini vir dohodka, se šteje tudi član gospodinjstva, če sodeluje pri
doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in če nima lastnih
sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana. V tem primeru se kot vzdrževani družinski član zavezanca šteje tudi otrok
člana omenjenega kmečkega gospodinjstva.
Za vzdrževanega družinskega člana se šteje oseba, ki ima prijavljeno bivališče v Sloveniji, je
državljan Slovenije oziroma članice Evropske unije ali je rezident države, s katero ima ta
sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (ZDoh-1).
Posebna olajšava se za posamezno leto prizna le za čas, ko je zavezanec vzdrževanega
družinskega člana dejansko preživljal. Olajšava je vezana na vzdrževanega družinskega člana,
zato se lahko prizna za istega vzdrževanega družinskega člana samo enemu zavezancu,
drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo
sporazumeti o tem, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se
vsakemu zavezancu prizna sorazmerni del olajšave.
V primeru razvezanih zakoncev lahko tudi zavezanec, ki prispeva za preživljanje otroka na
podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, uveljavlja posebno olajšavo. Če zavezanec ne
prispeva za preživljanje otroka ali če je njegov prispevek za preživljanje otroka manjši od
njemu pripadajočega dela olajšave, se celotni del njemu pripadajoče posebne olajšave ali
razlike do njemu pripadajočega dela olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan.

2.2.3 Posebna olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
Olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se uveljavlja na podlagi odločbe
centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka. Ta olajšava se ne prizna, če je
otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo, razen če zavezanec dokaže, da tudi v tem času materialno
skrbi za otroka. Omenjena olajšava se ne prizna tudi zavezancu, katerega otrok je v rejništvu,
razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. V navedenih primerih se
olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja
starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego oziroma pravico
do otroškega dodatka.
Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, je olajšava v letu 2005 znašala 7.180,77 evra
oziroma 598,40 evra na mesečni ravni. Olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in
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varstvo, se uveljavlja na podlagi odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego
otroka. Navedena olajšava se ne prizna, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje
ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če zavezanec
dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Olajšavi za vzdrževanega otroka in otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se
medsebojno izključujeta.16

2.2.4 Posebna osebna olajšava za dijake ali študente
Posebna osebna olajšava je določena za dijake in študente, njen namen pa je pomagati
mladim, ki se izobražujejo, tako, da se njihovi dohodki od dela prek študentskih servisov pod
določenimi pogoji obravnavajo davčno bolj ugodno. Takšno olajšavo lahko uveljavlja
rezident, ki se izobražuje, ima status dijaka ali študenta, še ni dopolnil 26 let starosti in
njegovi dohodki, ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v letu, za katero se odmerja
dohodnina, ne presegajo določenega zneska. Navedena olajšava se pod enakimi pogoji prizna
tudi osebam, ki so starejše od 26 let, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in sicer se
olajšava prizna za dobo največ šestih let od dneva vpisa na dodiplomski študij in za dobo
največ štirih let od dneva vpisa na podiplomski študij.

2.2.5 Olajšava za različne namene
Olajšave za različne namene so bile priznane na podlagi dejanskih vlaganj fizične osebe v
določene namene. Med drugimi olajšavami je bila določena tudi olajšava za nakup ali gradnjo
stanovanjske hiše ali stanovanja, namenjena za rešitev stanovanjskega vprašanja zavezanca.
Olajšava je lahko skupaj z drugimi olajšavami, ki so bile določene v tem sklopu, znašala
največ dva odstotka letne davčne osnove zavezanca. Po tem zakonu so lahko zavezanci
uveljavljali tudi olajšavo za plačane zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev
stanovanjskega vprašanja zavezanca, ki je bila določena v višini dveh odstotkov letne davčne
osnove zavezanca.
Olajšave za različne namene so bile olajšave, ki so bile povezane z dejanskim vlaganjem
fizične osebe za določene namene. Namen navedene olajšave je bil spodbuditi zavezanca k
tem vlaganjem. Pogoj za priznanje olajšave za različne namene je bil, da je zavezanec plačila
za navedene namene dokazal z ustreznimi dokazili, ki so se glasila na njegovo ime.
Letna davčna osnova zavezanca se je lahko zmanjšala za:
– sredstva, ki so bila vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je bila Republika
Slovenija in katerih vračilni rok je bil daljši od enega leta;
16

To pomeni, da olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ni določena kot dodatna olajšava.
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–
–

–

–

–

–

–
–
–

plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s predpisi o samoprispevku;
znesek premije, ki jo je plačal zavezanec za prostovoljno dodatno zdravstveno
zavarovanje pravnim osebam s sedežem v Sloveniji v skladu s predpisi, ki so urejali
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ter za plačane zneske za nakup zdravil,
zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov;
plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost daril v naravi za humanitarne,
dobrodelne, kulturne, vzgojno-izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in religiozne
namene, kadar so bili izplačani osebam, ki so bile v skladu s posebnimi predpisi v
Sloveniji organizirane za opravljanje tovrstnih dejavnosti ter so bile rezidenti Slovenije v
skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov pravnih oseb, ter navedeni prispevki in
darila, izplačani invalidskim organizacijam;
plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev
stanovanjskega problema zavezanca, razen za plačane zneske obresti od posojil,
pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca;
plačane zneske za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali za odpravo
arhitekturnih in komunikacijskih ovir v teh objektih, v katerih je zavezanec dejansko
bival;
plačane zneske za nakup likovnih del, leposlovnih knjig, nosilcev avdio-video vsebin ter
za plačane zneske za obnovo spomeniških lastnosti razglašenega in v državni register
vpisanega kulturnega spomenika;
plačane šolnine in zneske za nakup učbenikov in strokovne literature v zvezi z
izobraževanjem po javno priznanih izobraževalnih programih;
plačane zneske za priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme;
plačane članarine političnim strankam in sindikatom.

Med olajšavami je bila tudi olajšava za plačane zneske samoprispevka, ki je v celoti
zmanjševala davčno osnovo zavezanca.17 Kot novost je bila uvedena olajšava za plačane
zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, in sicer
v obliki zmanjšanja letne davčne osnove zavezanca, do višine dveh odstotkov letne davčne
osnove zavezanca.
Letna davčna osnova zavezanca se je zmanjšala tudi za plačane zneske za nakup ali gradnjo
stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega vprašanja zavezanca. Za plačane
zneske so se šteli lastna sredstva, ki jih je zavezanec porabil za rešitev svojega stanovanjskega
problema, ter zneski glavnice in obresti, ki jih je zavezanec odplačal v tekočem letu v zvezi s
posojilom, pridobljenim za rešitev svojega stanovanjskega problema. Zmanjšanje letne
davčne osnove za tovrstne namene je lahko znašalo največ štiri odstotke letne davčne osnove
zavezanca. Olajšava se je priznala pod pogoji, da so bila plačila in porabljena sredstva
dokazana z dokumenti, ki so se glasili na ime zavezanca. Zmanjšanja davčne osnove za
17

Vplačani zneski samoprispevka so v celoti zmanjševali davčno osnovo zavezanca in se torej niso vključevali v
limit dveh odstotkov.

27

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
plačane zneske za rešitev stanovanjskega problema zavezanca so se izključevala z
zmanjšanjem davčne osnove za plačane zneske za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali
stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, razen za plačane zneske obresti od
posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca v okviru dveh odstotkov
olajšave. Prav tako se je olajšava izključevala z zmanjšanjem letne davčne osnove za plačane
zneske obresti od posojil, pridobljenih za rešitev stanovanjskega problema zavezanca.
Poleg omenjenih olajšav so bile v zakonu določene tudi osebne olajšave, ki so bile namenjene
določenim kategorijam zavezancev, ki so imeli zaradi določene značilnosti oziroma razmer
povečane stroške lastnega preživljanja in vzdrževanja. Navedena olajšava se prizna rezidentu
invalidu s 100-odstotno telesno okvaro, pod pogojem, da mu je bila priznana pravica do tuje
nege in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, centra
za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških
invalidov. Osebna olajšava se prizna tudi zavezancem rezidentom po dopolnjenem 65. letu
starosti. Osebne olajšave se priznajo tudi rezidentu prejemniku pokojnine iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prejemniku nadomestila iz obveznega
invalidskega zavarovanja in prejemniku priznavalnine.
Poleg posebne osebne olajšave za dijake in študente se posebna osebna olajšava prizna tudi
samozaposlenim v kulturi, ki samostojno opravljajo specializiran poklic na področju kulturne
dejavnosti, so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi, nimajo sklenjenega delovnega
razmerja in ne opravljajo druge dejavnosti in njihovi prihodki iz dejavnosti v letu, v katerem
se odmerja dohodnina, ne presegajo določene višine dohodka v posameznem letu. Osebam, ki
izpolnjujejo naštete pogoje, je priznana posebna olajšava v višini 15 odstotkov prihodkov na
leto.
Davčna olajšava je določena tudi za zavezanca rezidenta, ki zase plačuje premijo
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Olajšava se prizna, če plačuje premijo
izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji ali v državi članici Evropske unije in če
je pokojninski načrt odobren in vpisan v poseben register, v skladu s predpisi, ki urejajo
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Olajšava se prizna v obliki
znižanja letne davčne osnove v višini plačane premije, vendar največ do zneska, ki je enak
štiriindvajsetim odstotkom obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
zavarovanca in ne več, kot je določen limit v posameznem letu. V primeru, da premijo
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja plačujeta delojemalec in delodajalec v
korist delojemalca, se pri ugotavljanju limita, do katerega se lahko priznava olajšava,
upošteva kumulativni znesek vplačanih premij delojemalca in delodajalca, ki so bile vplačane
v korist delojemalca.
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2.2.6 Lestvica za odmero dohodnine
Novi zakon je prinesel tudi spremembe pri lestvici za odmero dohodnine in pri načinu njenega
usklajevanja. Lestvica za odmero dohodnine je imela pet davčnih razredov z davčnimi
stopnjami med 16 in 50 odstotki. Lestvica za odmero dohodnine je določena za leto vnaprej,
in sicer se v decembru tekočega leta določi lestvica za prihodnje leto.18 V času sprejemanja
zakona je bila sprejeta odločitev, da se lestvica določa za eno leto vnaprej, saj je bila inflacija
takrat bistveno nižja kot v preteklosti. Tako si zavezanci lahko že vnaprej za naslednje leto
določijo svojo davčno obveznost.
Lestvica oziroma zneski neto letnih davčnih osnov se enkrat na leto usklajujejo s
koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji, izračunanim za november tekočega
leta v primerjavi z novembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije.19
Po novem zakonu ni več mesečnega usklajevanja mesečne lestvice za ugotavljanje dohodnine
od plač in pokojnin, temveč je ta določena fiksno za vse davčno leto, in sicer tako, da je letna
lestvica preračunana na dvanajstino leta oziroma na mesečno lestvico.
Stopnje dohodnine so določene progresivno glede na višino neto letne davčne osnove
zavezanca.

18

Po prejšnjem zakonu o dohodnini je bila lestvica za odmero dohodnine lahko določena šele po preteku leta, in
sicer februarja tekočega leta za prejšnje leto. Razlog je bil v tem, da je bila valorizacija lestvice vsako leto
opravljena s koeficientom rasti povprečnih plač v Sloveniji za obdobje, za katero se je opravila odmera
dohodnine, ta koeficient pa je bil znan šele februarja tekočega leta za prejšnje leto.
19
Tomaž Merše, ki je bil v času sprejemanja novega zakona o dohodnini predsednik Družinske pobude, je
opomnil, da bo novo usklajevanje lestvice za odmero dohodnine in davčnih olajšav kljub napovedim splošne
davčne razbremenitve prineslo izničenje davčne razbremenitve (Merše, 2004, str. 2).
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Slika 2: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2005

ČE ZNAŠA NETO
LETNA DAVČNA
OSNOVA V EVRIH
NAD

ZNAŠA
DOHODNINA
V EVRIH

DO

5.424,80
10.599,23
21.448,84
43.106,33

5.424,80
10.599,23
21.448,84
43.106,33

16 %
33 %
38 %
42 %
50 %

867,97
2.575,53
6.698,38
15.794,53

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-1.

Prva uskladitev zneskov v zvezi z lestvico za odmero dohodnine je bila opravljena za leto
2006.
Slika 3: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2006

ČE ZNAŠA NETO
LETNA DAVČNA
OSNOVA V EVRIH
NAD
5.538,72
10.821,82
21.899,27
44.011,56

ZNAŠA
DOHODNINA
V EVRIH

DO
5.538,72
10.821,82
21.899,27
44.011,56

16 %
33 %
37 %
41 %
50 %

886,20
2.629,62
6.728,27
15.794,31

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-2.

Leto 2005 je veljalo za prehodno obdobje tako glede lestvice za odmero dohodnine kot glede
višine splošne olajšave. V tretjem in četrtem davčnem razredu lestvice za odmero dohodnine
je znašala davčna stopnja za eno odstotno točko več kot v letu 2006.
V nadaljevanju prikazujemo tabelo z zneski olajšav, ki so veljali v letu 2005 in v letu 2006.
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Tabela 1: Zneski olajšav v letih 2005 in 2006
zneski v evrih
VRSTA OLAJŠAVE
SPLOŠNA OLAJŠAVA
OLAJŠAVA ZA INVALIDA S 100 % TELESNO OKVARO
OLAJŠAVA ZA SENIORJE NAD 65 LET
OLAJŠAVA ZA PREJEMNIKE POKOJNIN
OLAJŠAVA ZA PREJEMNIKE NADOMESTIL IZ OBVEZNEGA
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
OLAJŠAVA ZA PREJEMNIKE PRIZNAVALNIN
POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
OLAJŠAVA ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI
OLAJŠAVA ZA SAMOSTOJNE NOVINARJE
OLAJŠAVA ZA PRVEGA VZDRŽEVANEGA OTROKA
OLAJŠAVA ZA DVA VZDRŽEVANA OTROKA
OLAJŠAVA ZA TRI VZDRŽEVANE OTROKE
OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANEGA OTROKA, KI POTREBUJE
POSEBNO NEGO IN VARSTVO
OLAJŠAVA ZA DRUGE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE

OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE – ZA POKLICNE ŠPORTNIKE

OLAJŠAVA ZA RAZLIČNE NAMENE
OLAJŠAVA ZA OBRESTI OD POSOJIL ZA REŠITEV
STANOVANJSKEGA PROBLEMA
OLAJŠAVA ZA PLAČANE ZNESKE SAMOPRISPEVKA

LETO 2005

LETO 2006

2.355,20
14.361,13
1.148,81
14,5 % odmerjene pokojnine

2.521,82
14.662,71
1.172,93
14,5 % odmerjene pokojnine

14,5 % odmerjenega nadomestila

14,5 % odmerjenega nadomestila

14,5 % odmerjene priznavalnine
5.007,51
15 % prihodkov do največ
16.274,41 evra prihodkov letno
15 % prihodkov do največ
16.274,41 evra prihodkov letno
1.981,72
4.135,79
7.008,01

14,5 % odmerjene priznavalnine
5.112,67
15 % prihodkov do največ 3,9
milijona prihodkov letno
15 % prihodkov do največ 3,9
milijona prihodkov letno
2.023,34
4.222,64
7.155,18

7.180,77
1.981,72

7.331,57
2.023,34

do 24 % obveznih prispevkov za
do 24 % obveznih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
pokojninsko in invalidsko
za zavarovanca oziroma 5,844 % zavarovanje za zavarovanca oziroma
pokojnine zavarovanca in ne več kot
5,844 % pokojnine zavarovanca in
2.292,61 evra
ne več kot 2.454,80 evra
do 100 % obveznih prispevkov za
do 100 % obveznih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zavarovanje za zavarovanca in ne
za zavarovanca in ne več kot 50 %
več kot 50 % letnega bruto dohodka
letnega bruto dohodka športnika
športnika
2 % letne davčne osnove
2 % letne davčne osnove
zavezanca
zavezanca
2 % letne davčne osnove
2 % letne davčne osnove
zavezanca
zavezanca
4 % letne davčne osnove
4 % letne davčne osnove
zavezanca
zavezanca

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 in Zakon o dohodnini – ZDoh-2. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za
odmero dohodnine za leto 2007. Lastni prikaz.

2.3 Davčne olajšave v sistemu dohodnine pred letom 2005
Po zakonu o dohodnini, ki je veljal do vključno leta 2004, so bile določene naslednje
olajšave:
– znesek neobdavčljivega dela v višini enajstih odstotkov letne povprečne plače zaposlenih
v Republiki Sloveniji v letu, za katero se odmerja dohodnina;
– zneski olajšav, priznani:
o invalidom s 100-odstotno telesno okvaro v višini letne povprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji,
o učencem in študentom za prejemke, dosežene z opravljanjem dela prek
študentskih in mladinskih organizacij, v višini 40 odstotkov povprečne plače
zaposlenih v Republiki Sloveniji,
o starejšim od 65 let v višini 8 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Republiki
Sloveniji;
– zneski posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Za prvega otroka in za vsakega
drugega vzdrževanega družinskega člana se je osnova za dohodnino zmanjšala za 10
odstotkov letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Za vsakega
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nadaljnjega otroka se je olajšava povečala za 5 odstotkov navedene plače. Za otroka z
zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju je znašala olajšava 50
odstotkov letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Tako so znašale
olajšave:
o za enega otroka in vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 10
odstotkov povprečne plače,
o za dva otroka 25 odstotkov povprečne plače,
o za tri otroke 45 odstotkov povprečne plače,
o za štiri otroke 70 odstotkov povprečne plače,
o za pet otrok 100 odstotkov povprečne plače,
o za vsakega nadaljnjega otroka se je olajšava povečala za 5 odstotkov
povprečne plače.
Če je imel vzdrževani družinski član lastne dohodke, se je znesek olajšave zmanjšal za toliko,
kolikor so znašali letni dohodki vzdrževanega člana. Znesek olajšave se ni zmanjšal za
prejemke iz naslova varstvenega dodatka k pokojnini, denarne pomoči za brezposelnost,
družbene pomoči otrokom, denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega
dodatka po zakonu o socialnem varstvu, enkratne denarne pomoči po posebnih predpisih, za
prispevek za preživljanje otroka, štipendije, plačila učencem, dijakom in študentom za
opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno-izobraževalnem procesu, za prejemke iz
naslova plačila za začasno ali občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejet prek
študentskih ali mladinskih organizacij, ki so opravljale dejavnost posredovanja dela na
podlagi pogodbe o koncesiji, za sorazmerni del družinske pokojnine, ki so jo prejemali
vzdrževani družinski člani.
Če zavezanec ni vzdrževal družinskega člana vse leto, se je olajšava priznala samo za čas, ko
je zavezanec vzdrževanega družinskega člana dejansko preživljal, pri čemer so se upoštevali
tudi v tem času doseženi lastni dohodki vzdrževanega družinskega člana.
Vzdrževani družinski člani po obravnavanem zakonu o dohodnini so bili:
– zakonec, ki ni imel lastnih sredstev za preživljanje ali so bila ta manjša od višine posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana, in razvezani zakonec, če mu je bila s sodbo
oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih,
priznana pravica do preživnine. Razvezanemu zakoncu se je plačana preživnina priznala
do višine posebne olajšave;
– oseba, ki ni imela lastnih sredstev za preživljanje ali so bila ta manjša od višine posebne
olajšave za vzdrževanega družinskega člana, ki je v celem letu, za katero se je odmerjala
dohodnina, živela z zavezancem v življenjski skupnosti, ki je bila glede pravnih posledic
izenačena z zakonsko zvezo;
– otroci oziroma posvojenci do 18. leta starosti in tudi otroci po 18. letu starosti, če so
nadaljevali šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in niso bili v delovnem razmerju, do
26. leta starosti, po 26. letu starosti pa so bili lahko vzdrževani družinski člani, če so imeli
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status rednega študenta. Za vzdrževanega družinskega člana se je štel tudi za delo
nezmožen otrok oziroma posvojenec ne glede na starost. Izjemoma se je štel za
vzdrževanega otroka tudi otrok oziroma posvojenec, starejši od 18 let, ki se ni
izobraževal in je bil za delo sposoben, če je bil prijavljen pri službi za zaposlovanje in je
živel s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter ni imel lastnih sredstev za
preživljanje oziroma so bila lastna sredstva manjša od posebne olajšave;
– pastorek, če starša nista bila zavezanca za dohodnino;
– vnuk, če je imel zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali
če vnuk ni imel staršev;
– starši oziroma posvojitelji zavezanca, če niso imeli lastnih sredstev za preživljanje
oziroma so bila ta manjša od posebne olajšave. Olajšava se je priznala pod pogojem, da
so starši oziroma posvojitelji živeli z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so bili v
institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu ali v drugi družini in je zavezanec
kril stroške teh storitev. Olajšava se je priznala pod enakimi pogoji tudi za starše oziroma
posvojitelje zavezančevega zakonca, če zakonec ni bil zavezanec za dohodnino.
Za istega vzdrževanega družinskega člana se je priznala posebna olajšava samo enemu
zavezancu, drugemu pa le morebitna razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci niso
sporazumeli glede uveljavljanja posebne olajšave za istega vzdrževanega družinskega člana,
se je olajšava priznala vsakemu zavezancu v sorazmernem delu.
Za otroka, za katerega je zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o
preživljanju prispeval za njegovo preživljanje, je lahko zavezanec uveljavljal posebno
olajšavo do višine posebne olajšave. Če je bil prispevek zavezanca manjši od njemu
pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec ni prispeval za preživljanje otroka, se je
razlika od njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče posebne olajšave
priznala staršu, kateremu je bil otrok zaupan.
Zavezancu, ki so mu kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti pomenili edini vir dohodkov,
se je priznala posebna olajšava za vzdrževane družinske člane tudi za vse člane
gospodinjstva, ki so sodelovali pri doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je bil to edini vir
dohodkov, pod pogojem, da njegov zakonec ni imel drugih lastnih dohodkov. V takem
primeru je pripadala zavezancu posebna olajšava tudi za otroke družinskih članov, katerim bi
pripadala posebna olajšava za vzdrževanega otroka, če bi bili zavezanci za dohodnino.

2.4 Reforma zakona o dohodnini v letu 2006
Zakon o dohodnini, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2005, je bil v obdobju dveh let
petkrat noveliran, zato je bilo treba pripraviti novo besedilo zakona.
V okviru gospodarskih in socialnih reform, ki jih je vlada sprejela na podlagi razvojne
strategije iz leta 2005, so bile spremembe in modernizacija evropskih politik potrebne zato, da
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bi ohranili vrednote, kot so visoka raven blaginje, socialna kohezija in solidarnost, kakovost
življenja, dostopnost izobraževanja in zdravja, sodelovanja državljanov pri odločanju (Okvir
gospodarskih in socialnih reform, 2005, str. 10).
Reforme so bile zasnovane v luči povečanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in
njegove rasti ter z namenom spodbuditi večjo zaposlenost. Zaposlovanje že samo po sebi
pomeni zmanjševanje socialne izključenosti in povečanje socialne varnosti. Hkrati so bile
reforme zasnovane tako, da se socialni položaj ljudi z najnižjimi dohodki ne bi poslabšal.
V okviru gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji je bil pomemben
del namenjen reformi davčnega sistema. Ključni cilj z vidika dviga konkurenčnosti
slovenskega davčnega sistema je bil bistveno zmanjšati obremenitev stroškov delovne sile, z
vidika vodenja ustrezne dohodkovne politike povečati neobdavčen del dohodkov in zmanjšati
progresivnost obdavčitve dohodkov fizičnih oseb, z vidika vodenja fiskalne politike pa
obdržati finančno vzdržnost javnih financ v celoti. Eden izmed predlogov reforme davčnega
sistema je bila tudi uvedba enotne davčne stopnje20 na dohodke fizičnih oseb, katere namen
je bil spodbujati konkurenčnost in gospodarsko aktivnost prek razbremenitve gospodarstva in
znižanja davčne obremenitve plač zaposlenih višjih kvalifikacijskih stopenj, ki praviloma
prispevajo višjo dodano vrednost, zmanjšati stroške obračunavanja davka na strani davčnih
zavezancev in davčnega organa ter zagotoviti večjo pravno varnost davčnih zavezancev z
enostavnimi in preglednimi rešitvami.
Med ukrepi za doseganje konkurenčnosti in gospodarske rasti je bil tudi ukrep zagotoviti
socialno vzdržnost prehoda na nov davčni sistem. Namen tega ukrepa je bil, da se realni
dohodek oseb z najnižjimi plačami ne bi realno zmanjšal in da se ne bi povečale razlike v
neto prejemkih. To bi hkrati ob davčni razbremenitvi omogočalo zmanjšanje stroškov dela
podjetij in drugih organizacij, kar bi pripomoglo k večji konkurenčnosti oziroma
učinkovitosti podjetij ter s tem k večji gospodarski rasti in zaposlenosti.
Z reformo sistema socialnih transferjev in trga dela je zakonodajalec želel ustvariti okolje, ki
bi motiviralo ljudi k aktivnosti in v katerem bi ljudje laže in hitreje našli delo, hkrati pa bi
uživali tudi potrebno raven socialne zaščite. Temeljna sprememba, ki se je postavila v
ospredje, je bila spodbujanje brezposelnih oseb in prejemnikov socialnih transferjev za
aktivno iskanje dela in razvijanje svojih sposobnosti ter sprejemanje občasnih in začasnih

20

V okviru ukrepa uvedbe enotne davčne stopnje se je ta predvidevala v višini 20 odstotkov na vse dohodke
fizičnih oseb, ki niso izvzeti iz obdavčitve in pomenijo tržne dohodke, predvideni pa so bili tudi ukinitev vseh
olajšav ter s tem razširitev davčne osnove, uvedba splošne olajšave, nadomestitev olajšave za vzdrževane
družinske člane z enotnim odbitkom davka, prilagoditev dotedanjih bruto prejemkov zaposlenih na ravni tarifnih
oziroma plačnih razredov s ciljem ohranitve najmanj enake ravni neto plač zaposlenih, sprememba prispevne
stopnje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako, da ostanejo prihodki nespremenjeni, ter ukinitev davka
na izplačane plače in posebnega davka na določene prejemke.
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zaposlitev, pa tudi drugih oblik dela, ki ne pomenijo zaposlitve, pomenijo pa aktivnost.21 Pri
tem gre za oblikovanje bolj pravične in dolgoročno vzdržne socialne države, ki bi hkrati ljudi
spodbujala k večji aktivnosti. Preglednejši in enostavnejši sistem socialnih transferjev bi
omogočil, da bi pomoč dobili tisti, ki so tega res potrebni, hkrati pa naj bi skušali preprečiti
pogosto izkoriščanje in zlorabe sistema socialnih pomoči (Okvir gospodarskih in socialnih
reform, 2005, str. 12–13).
Z znižanjem progresivnosti dohodninske lestvice naj bi bile dane možnosti za aktivnejše
zaposlovanje visoko izobraženega kadra in hkrati boljše možnosti za sledenje tehnološko
vodilnim podjetjem v svetovnem merilu (Davčna reforma za boljši jutri, 2006, str. 4).
Z novim besedilom zakona o dohodnini so želeli sistematično urediti različne spremembe in
dopolnitve, uveljavljene z novelami zakona, uveljaviti nekatere poenostavitve in izboljšati
preglednost in razumljivost sistema ter uskladiti sistem z izhodiščem zmanjšanja progresivne
obdavčitve.
Tako je bil novembra 2006 sprejet novi zakon o dohodnini, ZDoh-2, ki se je začel uporabljati
s 1. januarjem 2007. Temeljni cilj pri pripravi novega zakona o dohodnini je bil zmanjšati
obremenitev aktivnih dohodkov fizičnih oseb z dohodnino, in sicer prek povečanega dela
dohodkov in prek zmanjševanja progresivnosti obdavčitve aktivnih dohodkov. S
poenostavitvami v administriranju ugotavljanja davčne osnove naj bi spodbujali prostovoljno
plačevanje davkov.
V celoti naj bi prišlo do zmanjševanja obdavčitve dohodkov fizičnih oseb in s tem tudi do
večjega razpoložljivega dohodka za trošenje in za naložbe posameznikov. Zakon temelji na
načelu splošne davčne obveznosti rezidentov, ki se realizira prek sintetične obdavčitve dela
dohodkov s progresivnimi davčnimi stopnjami in dela dohodkov prek ene, proporcionalne
davčne stopnje ter omejene davčne obveznosti nerezidentov.

2.4.1 Davčne olajšave
Tudi v okviru davčnih olajšav je prišlo do bistvenih sprememb. Sistem davčnih olajšav je
ostal enak tudi po novem zakonu o dohodnini, in sicer so olajšave praviloma določene v
absolutnem znesku, razen olajšave za prejemnike pokojnin, nadomestil iz invalidskega
zavarovanja in priznavalnin, ki so določene v relativnem razmerju od odmerjenega dohodka.
Z vidika davčnih olajšav, ki so bistvenega pomena glede vpliva na ekonomski položaj
družine, se je splošna olajšava v letu 2007 povečala na 2.800 evrov. Namen splošne olajšave
je izključiti iz obdavčitve dohodke, ki jih posameznik minimalno porabi za preživljanje in
21

Eden od ciljev, ki jih želijo doseči tudi države članice EU, je doseganje polne zaposlenosti. Zato so te države
pospešile reforme davčnega sistema in sistema dajatev v smislu zmanjšanja strukturne brezposelnosti (Giuseppe,
Aino, 2001).
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vzdrževanje samega sebe. Zato je namenjena vsem zavezancem rezidentom in se prizna pod
pogojem, da drug rezident za zavezanca ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega
družinskega člana.
Posebne olajšave za vzdrževane družinske člane tudi po novem zakonu o dohodnini
zmanjšujejo davčno osnovo, in sicer za prvega in drugega otroka v zneskih, kot so bili
določeni za leto 2006 in valorizirani z ocenjenim indeksom letne rasti življenjskih stroškov na
podlagi sprejetega proračunskega memoranduma za leti 2007 in 2008. Posebna olajšava za
vzdrževane družinske člane se z novim zakonom glede na sistem dohodnine, ki je veljal v letu
2006, povečuje od tretjega otroka naprej.
Za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se šteje otrok, ki ima pravico do dodatka za
nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, otrok, ki ima
pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ter otrok, ki je skladno s predpisi o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb za delo nezmožen. Ker se olajšava priznava zaradi povišanih stroškov
zavezanca v zvezi z vzdrževanjem družinskih članov, se olajšava za otroka, ki potrebuje
posebno nego, ne prizna, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v
zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če zavezanec dokaže, da tudi v
tem času materialno skrbi za otroka. Glede na namen olajšave za otroke se ta tudi ne prizna
zavezancu, katerega otrok je v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi
za otroka. Višina olajšave za otroka, ki potrebuje posebno nego, se uveljavlja na podlagi
odločbe centra za socialno delo o priznanju dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo, v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o priznanju dodatka za
pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali
odločbe centra za socialno delo v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb. V splošnem se ta olajšava priznava za otroka do dopolnjenega 18. leta
starosti, za starejšega otroka pa, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje
šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.
Olajšava se prizna tudi za otroka po tej starosti, če traja njegovo šolanje na visoki stopnji pet
ali šest let ali če otrok zaradi daljše bolezni ali poškodbe ni končal šolanja v predpisanem
roku. Priznavanje olajšave se v naštetih primerih podaljša za toliko časa, kolikor se je zaradi
navedenih razlogov podaljšalo šolanje. Za otroka, ki je skladno s predpisi o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih otrok za delo nezmožen, se olajšava prizna ne glede na
njegovo starost, kar pomeni, da se olajšava prizna tudi za otroka po 18. letu starosti.
Olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, in olajšava za vzdrževanega otroka
se tudi po tem zakonu medsebojno izključujeta, kar pomeni, da olajšava za otroka, ki
potrebuje posebno nego in varstvo, ni določena kot dodatna olajšava.
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Posebna olajšava se prizna le za čas, ko je zavezanec vzdrževanega družinskega člana
dejansko preživljal. Olajšava je vezana na vzdrževanega družinskega člana, zato se lahko
prizna za istega vzdrževanega družinskega člana samo enemu zavezancu, drugemu pa le
morebitna razlika do celotne višine olajšave.
Če se zavezanci ne morejo sporazumeti o tem, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega
vzdrževanega družinskega člana, se vsakemu zavezancu prizna sorazmerni del olajšave.
Olajšavo lahko uveljavlja tudi zavezanec za otroka, za katerega na podlagi sodne odločbe,
sporazuma ali dogovora o preživljanju prispeva za njegovo preživljanje. Če je prispevek
zavezanca manjši od njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če zavezanec ne prispeva
za preživljanje otroka, se razlika do njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu
pripadajoče posebne olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan.
Posebna olajšava za študente je izenačena z višino splošne olajšave. Ta olajšava se prizna
rezidentu, ki ima status dijaka ali študenta, do dopolnjenega 26. leta starosti in tudi osebi, ki je
starejša od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za
dobo največ šestih let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva
vpisa. Olajšava se prizna samo v primeru, da ima rezident študent/dijak dohodek iz
opravljanja začasnega ali občasnega dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela
dijakom in študentom, v skladu s predpisi s področja zaposlovanja.
Olajšava za različne namene je bila z novim zakonom ukinjena, prav tako olajšava za plačane
zneske za rešitev stanovanjskega vprašanja rezidenta. Te olajšave so bile nadomeščene z višjo
splošno olajšavo in blažjo progresivnostjo davčne lestvice.
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Tabela 2: Zneski olajšav v letu 2007
zneski v evrih
LETO 2007

VRSTA OLAJŠAVE
SPLOŠNA OLAJŠAVA

2.800,00

OLAJŠAVA ZA INVALIDA S 100 % TELESNO OKVARO

14.971,00

OLAJŠAVA ZA SENIORJE NAD 65 LET
OLAJŠAVA ZA PREJEMNIKE POKOJNIN
OLAJŠAVA ZA PREJEMNIKE NADOMESTIL IZ OBVEZNEGA INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA
OLAJŠAVA ZA PREJEMNIKE PRIZNAVALNIN
POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

1.205,00
13,5 % odmerjene pokojnine
13,5 % odmerjenega nadomestila
13,5 % odmerjene priznavalnine
2.800,00
15 % prihodkov do največ 25.000,00 evra
prihodkov letno
16 % prihodkov do največ 25.000,00 evra
prihodkov letno

OLAJŠAVA ZA SAMOZAPOSLENE V KULTURI
OLAJŠAVA ZA SAMOSTOJNE NOVINARJE
OLAJŠAVA ZA PRVEGA VZDRŽEVANEGA OTROKA

2.066,00

OLAJŠAVA ZA DVA VZDRŽEVANA OTROKA

4.312,00

OLAJŠAVA ZA TRI VZDRŽEVANE OTROKE
OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANEGA OTROKA, KI POTREBUJE POSEBNO NEGO
IN VARSTVO
OLAJŠAVA ZA DRUGE VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE

8.058,00

OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

7.486,00
2.066,00
do 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje za zavarovanca
oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne
več kot 2.390,00 evra

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-2. Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2007.
Lastni prikaz.

2.4.2 Lestvica za odmero dohodnine
Davčna lestvica ima tri davčne razrede s stopnjami 16 odstotkov, 27 odstotkov in 41
odstotkov. Lestvica in olajšave se vsako leto valorizirajo s koeficientom rasti cen življenjskih
potrebščin, določenih na podlagi gibanja cen. Namen določitve nove davčne lestvice in
davčnih olajšav je bil znižati davčno obremenitev fizičnih oseb. Z zmanjšano progresivnostjo
pri obdavčitvi aktivnih dohodkov in povečano splošno olajšavo naj bi v primerjavi s
prejšnjim sistemom (sistemom 2005) prišlo do večjega razpoložljivega dohodka, predvsem
pri osebah z višjo doseženo izobrazbo. Predlagana progresivnost bo tudi posredno vplivala na
zaposlovanje visoko izobraženih kadrov, s čimer se bo povečala konkurenčnost Slovenije,
predvsem na področju tehnološkega razvoja. Zaradi večjega razpoložljivega dohodka bo tudi
več možnosti za trošenje in za naložbe, to pa bo ugodno vplivalo na blaginjo in na
gospodarsko rast.22
22

Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast sodita med pet ključnih prioritet delovanja vlade za
doseganje zastavljenih ciljev, ki jih je vlada opredelila v Strategiji razvoja Slovenije, ki je bila sprejeta 23. junija
2005 in je pomenila krovni strateški razvojni dokument. Preostale prioritete so bile: učinkovito ustvarjanje,
dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta; učinkovita in cenejša
država; moderna socialna država in večja zaposlenost; povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.
Vlada je na podlagi sprejete razvojne strategije novembra 2005 sprejela Okvir gospodarskih in socialnih reform
za povečanje blaginje v Sloveniji. Okvir reform je nabor konkretnih ukrepov, usmerjenih v doseganje
gospodarskega cilja Strategije razvoja Slovenije. Tudi javnofinančna in makroekonomska politika, ki sta
opredeljeni v Proračunskem memorandumu za leti 2007 in 2008, sta usmerjeni v podporo doseganja teh prioritet.
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Slika 4: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2007
ČE ZNAŠA NETO
LETNA DAVČNA
OSNOVA V EVRIH
NAD
6.800
13.600

ZNAŠA
DOHODNINA V
EVRIH

DO
6.800
13.600

16%
27%
41%

1.088
2.924

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-2.

3 DRUŽINSKA POLITIKA IN DRUŽINSKI PREJEMKI
3.1 Družinska politika v Sloveniji in ukrepi družinske politike
Vodenje in izvajanje družinske politike je v Sloveniji eksplicitno in resorsko usmerjeno.
Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike iz leta 1993 kot plansko-strateški
dokument določa smeri razvoja posameznih delov družinske politike, ki so v pristojnosti
različnih ministrstev. To pomeni, da se družinska politika izvaja s številnimi ukrepi drugih
politik, kot so stanovanjska, šolska, zdravstvena, socialna, davčna politika in politika
zaposlovanja. Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike temelji na zasnovi
globalne družinske politike, ki izhaja iz zamisli o socialni vlogi države in dejstva, da država
ne more spregledati temeljne družbene celice, to je družine. S pojmom družinske politike
označujemo celoto socialnih, ekonomskih, pravnih, pedagoških, zdravstvenih, fiskalnih in
drugih ukrepov, ki jih določen politično-administrativni sistem izvaja, da bi posredno ali
neposredno vplival na življenjske pogoje družin oziroma njenih članov, njihov nastanek in
razvoj. V širšem smislu pomeni družinska politika tudi vključitev družinske dimenzije v
socialno, kulturno, ekonomsko, urbanistično, ekološko in druge politike, pri katerih je družina
posredni subjekt posameznih ukrepov. V okviru družinske politike je treba te ukrepe
spremljati, preučevati ter do določene mere tudi usklajevati.
Ukrepi družinske politike imajo vedno določeno denarno vrednost, s čimer se ozko vežejo na
javnofinančni sistem, ki pri zagotavljanju sredstev za te namene posega v celotno
gospodarstvo družbe oziroma države. Ta se torej na eni strani odloča o vrsti in obsegu
ukrepov, na drugi strani pa o financiranju teh ukrepov iz javnih virov. To financiranje je lahko
neposredno ali posredno. Pomoč družinam z otroki temelji na stališču, da so otroci visoko
vrednoten vir, od katerega je odvisna bodoča življenjska raven družbe.
Na področju družinske politike so pri nas poleg drugih ukrepov uveljavljeni posredni in
neposredni transferji družinam. Posredni transferji se izvajajo prek davčnega sistema v obliki
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davčnih olajšav in s politiko subvencioniranja oziroma regresiranja cen, zlasti storitev,
neposredni transferji pa so neposredni prejemki družin iz proračuna, ki dopolnjujejo ali
nadomeščajo dohodek družine. Ti prejemki so:
– otroški dodatek,
– plačan porodniški in starševski dopust,23
– pomoč ob rojstvu otroka,
– starševski dodatek,
– dodatek za veliko družino,
– pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi otrok,
– dostopnost ustreznih programov za varstvo otrok.24
Družinska politika v širšem smislu nima samo značilnosti posredovanja, ampak je tudi
sredstvo za aktivno spreminjanje in vplivanje na smer in intenzivnost družbenega razvoja. To
pomeni, da lahko z njeno pomočjo posredno vplivamo na razvoj nekaterih drugih področij, na
primer na učinkovitost domačega gospodarstva. Če se povečajo družinski prejemki, se poveča
kupna moč prebivalstva. Če torej upoštevamo ekonomsko funkcijo družinske politike, potem
je razumljivo, da ima zelo široko področje delovanja in mnogo močnejši vpliv na družbeno
dogajanje, kot se ji običajno pripisuje (Stropnik, 1997, str. 12). Iz tega izhaja, da je skrbno
načrtovanje družinske politike pomembno za celoten razvoj slovenske družbe, ne le za
blaginjo in kakovost življenja vsakega posameznika in posamezne družine.
Družinska politika je nadgradnja socialne politike. Njen namen je izboljšati kakovost življenja
družin tudi s prerazdelitvijo dohodka v korist družin z otroki. Družinska politika naj bi
nevtralizirala ali vsaj ublažila negativni vpliv psiholoških, socialnih in ekonomskih ovir za
ustvarjanje družin.
Skrb za ekonomsko blaginjo družin je naloga družinske politike, ki naj bi z univerzalnimi
transferji nadomestila del stroškov otrok v vseh družinah, s selektivnimi transferji pa naj bi
dodatno zagotovila otrokom iz revnejših družin vsaj minimalne možnosti za normalen
vsestranski razvoj.

23

Plačan porodniški in starševski dopust je pomemben ukrep družinske politike, saj pomaga rešiti dilemo med
starševsko funkcijo in zaposlitvijo, s katero se srečujejo ženske v svojem rodnem obdobju. Največkrat sta
trajanje porodniškega dopusta in višina nadomestila tista, ki vplivata na čas, ki ga mati ali oče dejansko preživita
doma z novorojenim otrokom. Porodniško nadomestilo namreč zagotavlja družini dohodek v času, ko se eden od
staršev posveča negi in skrbi za otroka. Plačan porodniški dopust ima torej pomemben ekonomski vpliv tako za
družbo kot za družino.
24
Razpoložljivi ter po ceni in trajanju dostopni programi predšolske vzgoje in varstva zagotavljajo materam
enake možnosti udejstvovanja na trgu dela kot očetom in jim s tem omogočajo pridobivati lastni dohodek. V
Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi evropskimi državami zadostno ponudbo mest v organiziranih programih
predšolske vzgoje, ki obsegajo vzgojo dojenčkov in starejših predšolskih otrok. Poleg tega so starši z nizkimi
dohodki deležni višjih subvencij k ceni programov.
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3.1.1 Pojem družine
Ustava Republike Slovenije pravi, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke
in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Starši imajo pravico in dolžnost
vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko
odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon.
Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kot otroci, rojeni v njej (53. in 54.
člen Ustave RS).
Družina je življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo
(2. člen ZZZDR). Pomeni primaren socialni prostor, ki daje optimalne možnosti za
emocionalni in socialni razvoj otrok, obenem pa nosi tudi odgovornost za njihovo blaginjo.
Poleg tega ima družina pomembno vlogo pri ohranjanju družbene kohezije. Kot pomembna
proizvodna in potrošniška enota vpliva tudi na gospodarski razvoj družbe. Družina predstavlja
skupaj s svojo sorodstveno mrežo specifično socialnokulturno institucijo, v kateri se na
poseben način povezujeta socialna vezanost in individualna svoboda (Vojnovič, 1996, str. 30).
Za družino štejemo tudi vse življenjske skupnosti otrok in odraslih oseb, ki trajno skrbijo
zanje: stari starši in vnuki, rejniki in rejenci, skrbniki in otroci pod skrbništvom.
V današnjem času je značilno, da se družinski vzorci spreminjajo, zato prihaja do različnih
oblik družinskih skupnosti.25 Ob tem, da je težko definirati pojem družine in so definicije
različne, pa je razvidno, da vsakršna opredelitev tega pojma vsebuje štiri elemente:
– člani družine si delijo skupno preteklost,
– povezuje jih neka raven čustvenih vezi,
– med njimi so ustvarjena individualna razmerja, ki jim daje družinsko nerazdružljivost,
– posamezno ali skupaj delajo strategije za svoje potrebe, želje, ki jih uresničujejo na ravni
posameznega člana, celotne družinske skupnosti ali obojega (Berčan, 2003, str. 9).
Država blaginje je ena od treh sfer prevzemanja družbenih tveganj, preostali dve pa sta trg in
družina. Kdo prevzema tveganje, je odvisno od sistema blaginje ali blaginjskega režima.
Pomena nista enaka. Socialna politika lahko obstaja brez države blaginje, država blaginje pa
brez socialne politike ne more obstajati. Socialna politika je obstajala vedno, kadar so
obstajala neka kolektivna, politična prizadevanja za zmanjševanje družbenih tveganj
(Kolarič, 2000).
Sociologi ponavadi definirajo družino kot osnovno družbeno institucijo oziroma kot temelj
družbe na mikro ravni. Družina je bila včasih mesto produkcije, porabe in reprodukcije,
kasneje pa je vlogo produkcije izgubila zaradi industrializacije. Vendar pa številne
feministične kritike teh teorij trdijo, da družina v resnici nikoli ni izgubila vloge produkcije,
25

Več o tem v diplomskem delu Berčan, M. P.: Dileme družinske politike v Sloveniji, str. 8–10, 2003.
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saj je bilo neplačano gospodinjsko delo vseskozi pomemben in v nekaterih državah
prevladujoč vir blaginje. Družina je pomemben akter, katerega odločitve in vedenje vplivajo
ter so pod vplivom države blaginje in trga delovne sile. Ti trije stebri so funkcionalni in
enakovredni in se zato vzajemno nadomeščajo, kar pomeni, da tam, kjer prenehata delovati
država in družina, začne delovati trg. Pri tem ima vsaka od treh sfer drugačno zmožnost
nadziranja in prevzemanja družbenih tveganj. Gospodinjstvo je tako osnovna celica
blaginjske produkcije in razdelitve. Je sfera, ki prevzema tveganje.
Statistično je družina življenjska skupnost dveh ali več oseb v istem gospodinjstvu, ki so med
seboj povezane s poroko, partnerstvom in/ali starševstvom. Družina je lahko par brez otrok,
par z enim ali več otroki ali eden izmed staršev z enim ali več otroki (Družine v Sloveniji,
2005).

3.1.2 Temeljna načela družinske politike
Družinska politika v Republiki Sloveniji temelji na naslednjih načelih:
– na vključevanju celotne populacije oziroma na usmerjenosti k vsem družinam,
– na upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo,
– na spoštovanju avtonomnosti družine in individualnosti posameznih članov družine,
– na zaščiti otrokovih pravic v družini in družbi ter dajanju prednostnega mesta
kakovostnemu življenju otroka,
– na promoviranju enakih možnosti za oba spola,
– na vzpostavljanju raznovrstnih oblik storitev in na omogočanju, da družine izbirajo med
različnimi možnostmi,
– na delnem prispevku družbe k stroškom za vzdrževanje otrok,
– na dodatnem varstvu družin v posebnih situacijah in stanjih,
– na celostnem, integralnem pristopu.

3.1.3 Cilji družinske politike
Temeljni cilj družinske politike je ustvarjanje možnosti za izboljšanje kakovosti življenja vseh
družin in za enake možnosti osebnega razvoja vseh članov v družini. S temeljnim ciljem
družinske politike pa so povezani tudi nekateri drugi cilji, in sicer:
– preseganje dosedanje usmerjenosti na družino s predšolskim otrokom in, v skladu s cilji
in materialnimi možnostmi, postopna razširitev programov, usmerjenih tudi na preostale
družinske cikluse,
– dajanje prednosti univerzalnim programom,
– pravna in dejanska izenačitev vseh družinskih oblik,
– prednostno razvijanje programov, ki bodo krepili avtonomnost družine oziroma ne bodo
družini odvzemali njenih funkcij in je postavljali v preveliko odvisnost od družbenih
služb,
– postopno preseganje enosmernega institucionalnega razvoja in pluralizacija storitev,
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– vzpostavitev posebnega varuha za otroke,
– zagotovitev neposredne zaščite otroka v primerih, ko je njegov razvoj ogrožen zaradi
neugodnih družinskih razmer, ter omogočanje otroku dostop do posameznih družbenih
dobrin v primeru, če obstajajo v družini ovire za njihovo doseganje,
– ustvarjanje možnosti za kvalitetnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti
staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev,
– omilitev prenašanja stroškov za vzdrževanje otrok na družino z razširitvijo mehanizmov
za delno nadomestitev teh stroškov s strani družbe.

3.1.4 Ukrepi družinske politike
Ob upoštevanju temeljnih načel družinske politike za doseganje ciljev družinske politike pa je
treba sprejeti določene ukrepe:
– na ekonomsko-fiskalnem področju z neposrednimi dajatvami družinam, ki dopolnjujejo
ali nadomeščajo njihove dohodke, s prerazdelitvijo dohodka v korist družin v okviru
davčne politike ter s posebno kreditno politiko.26 Namen ekonomske pomoči družinam je
doseči, da se v družinah olajšajo materialni problemi, s katerimi se družine srečujejo v
različnih obdobjih svojega obstoja. Družba ne bi smela dopustiti, da bi bile materialne
omejitve razlog, da se pari ne bi odločali za otroke. Zato bi morali vsem otrokom
omogočiti čim boljše in enake materialne osnovne pogoje za življenje, prav tako bi morali
staršem, ki želijo več časa posvetiti delu v družini, pri tem materialno in pravno
pomagati. Temeljna mehanizma v okviru finančne podpore družinam sta predvsem
otroški dodatek in davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. Temeljna funkcija teh
dveh mehanizmov je prispevati k delni kompenzaciji stroškov za vzdrževanje otrok in s
tem pripomoči k boljši življenjski ravni družin;
– na področju družbenih služb in drugih dejavnosti, ki se delijo na splošne (izobraževanje,
zdravstveno varstvo) in personalne (posvetovalnice, pomoč ostarelim, pomoč prizadetim)
ter s svojimi storitvami podpirajo funkcioniranje družine ali delno prevzamejo posamezne
njene funkcije;
– na področju zaposlovanja z ustvarjanjem možnosti za usklajevanje družinskih in
poklicnih obveznosti obeh staršev ter z drugimi ugodnostmi, povezanimi s trgom delovne
sile;
– na področju stanovanjskega gospodarstva s posebnimi programi stanovanjske preskrbe in
z drugimi oblikami pomoči družinam.
V okviru raziskovalne naloge Ekonomsko-socialni položaj mladih družin v Sloveniji, ki so jo
pripravili na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je bila opravljena analiza
26

Dajatve v podporo družini so neposredne, med katere uvrščamo otroški dodatek, starševski dodatek, pomoč ob
rojstvu otroka, dodatek za nego otroka, denarno nadomestilo v času porodniškega dopusta in dopusta za nego in
varstvo otroka, štipendije, pomoč za brezposelne. Med posredne dajatve pa uvrščamo davčne olajšave,
subvencije cen vrtcev, prevozov v šolo, malice, študentske prehrane ter oprostitve plačil za nekatere
socialnovarstvene, izobraževalne in zdravstvene storitve. Gre za širok obseg dajatev, ki vplivajo na življenjsko
raven družine (Analiza izvajanja ukrepov o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji, 2000).
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ekonomsko-socialnega položaja mladih družin, ki je opozorila predvsem na naslednja
dejstva:
– mladi si želijo družino in otroke, vendar je odločitev za to povezana z mnogimi pogoji in
ni več spontana in samoumevna;
– odločitev za družino je danes načrtovana in pretehtana odločitev, ki je odvisna od
objektivnih in subjektivnih pogojev zanjo.27 Mladi se pri odločitvi za družino odločajo
med prednostmi, ki jih prinaša družinsko življenje, in prednostmi samskega življenja.
Prednosti družinskega življenja, kot so jih izrekali anketiranci, so: socialna integracija,
socialna in emocionalna podpora, ekonomska podpora. Predvsem med študentkami in
bolj izobraženimi mladimi ženskami pa je prisoten tudi trend, da se jim zdi povsem
sprejemljivo, da se odločijo za otroka, četudi nimajo partnerja. Kot glavni prednosti
samskega življenja so udeleženci raziskave navajali svobodo in avtonomijo, ki se jim
zdita pomembna dejavnika kvalitetnega življenja.
Hkrati je bilo v raziskavi ugotovljeno, da so najpomembnejši vzroki za nizko rodnost
ekonomski razlogi (nezadostni in negotovi dohodki kot posledica ekonomske krize in
brezposelnosti, visoki stroški pri oskrbi otrok, slabe možnosti reševanja stanovanjskega
vprašanja, težave pri usklajevanju profesionalnega/kariernega in družinskega življenja),
kvaliteta življenja (težnje po bolj udobnem življenju, želje po neodvisnosti in osebnem
razvoju, karieri, izpolnitvi), nova tveganja in negotovost (strah pred prihodnostjo, nestabilne
partnerske zveze, večja odgovornost in večja zahtevnost pri odraščanju, vzgoji, šolanju otrok,
slabi zgledi iz starševskih družin), velike odgovornosti in velika zahtevnost, ki jo prinaša
starševstvo, velika prizadevanja, ki jih je treba vlagati v otroke – hočejo biti odgovorni starši
in odlašajo z odločitvijo za otroke, dokler ne izpolnijo vseh pogojev za varno starševstvo.
Opravljeni intervjuji z mladimi družinami v okviru raziskovalne naloge so pokazali, da so
mlade družine z otroki v slabšem ekonomskem položaju kot preostale skupine. Starši s
predšolskimi otroki so med vsemi analiziranimi skupinami v najslabšem položaju glede
stanovanjskega standarda in glede povprečnega dohodka na člana gospodinjstva. Vstop v
obdobje starševstva se je tako izkazal za najbolj kritično obdobje z vidika materialnih
možnosti.
Raziskava je izrazito potrdila normo odgovornega starševstva, saj želijo starši otrokom
nameniti obilo pozornosti, visoko kvaliteto življenja in ugodne ekonomske razmere. Ustrezna
vzgoja ter pomoč otrokom pri poklicni in življenjski promociji zahtevata vedno več sredstev
in naporov staršev. Nekatere ženske čutijo močno obveznost do otrok, zato jim usklajevanje
poklicnih in družinskih obveznosti povzroča emocionalni stres. Študenti in visoko izobraženi
27

Najpomembnejši objektivni pogoji so ekonomski pogoji, med katere sodijo zaposlenost, finančna varnost,
osnovni stanovanjski pogoji, možnost uskladitve dela, kariere in družinskega življenja, varstvo otrok. Osnovni
subjektivni pogoji pa so zrelost, kvaliteta osebnega življenja, dober partnerski odnos in odločitev za prevzem
odgovornosti za družino in otroke. Mnogi mladi so odkrito povedali, da se ne čutijo zrele za starševstvo.

44

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
pa so ob tem opozarjali še zlasti na težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja pri mladih.
Spreminjajoč se trg dela in negotovost vplivata tudi na zaskrbljenost mladih glede zmožnosti
usklajevati oboje – delo in družinsko življenje – tudi v prihodnosti. Vprašani so opozarjali na
težave z varstvom otrok in dostopnostjo vrtcev, problem pa so pogosto tudi stroški vrtca.
Nekateri so izrazili željo po večjih možnostih bolj poceni izobraževanja za otroke, na primer
pri učenju tujih jezikov. Mladi se razlikujejo glede na to, ali pričakujejo pomoč države: enim
se zdi, da je država dolžna pomagati družinam, drugi pa se ne zanašajo nanjo. Večinoma so se
strinjali, da so otroci individualna, in ne socialna odgovornost. Opozarjali pa so, da bi država
morala poskrbeti za ugodnejšo stanovanjsko politiko za mlade. Opozorili so tudi na
obdavčitev otroških stvari, zlasti ljudje s podeželja so opozarjali na drage otroške stvari.
Nasploh je kvalitativna študija opozorila na precejšnje razlike v družinskem in rodnostnem
obnašanju med ruralnim in urbanim okoljem, pa tudi med višje in nižje izobraženimi. Zdi se,
da so otroci za bolj ruralne in za manj izobražene ljudi večja vrednota. Ljudje na podeželju in
manj izobraženi imajo tudi drugačne probleme pri odločanju za družino: več je zlasti
ekonomskih problemov (stanovanje, stroški za otroke). Od subjektivnih pogojev pa pride
manj do izraza potreba po samoaktualizaciji in bolj problem partnerstva.
Zaključki študije so pokazali, da je treba družinsko politiko in zakonodajo v prihodnosti
usmeriti k vzpodbujanju zgodnejšega prehoda v samostojno življenje, in sicer predvsem z
ustrezno stanovanjsko politiko in motiviranjem za zgodnejše rojevanje prvega otroka. S
politiko in ustrezno zakonodajo je treba vplivati na možnost, da imajo mladi ljudje otroke,
preden dosežejo katerega od drugih kriterijev (dokončanje študija, kariera). Predvsem pa so
bile dosedanje politike (stanovanjska, zaposlovalna, izobraževalna) preveč usmerjene v
črpanje resursov izvorne družine, s čimer so podpirale pozno odhajanje otrok iz družine
staršev, to pa otežuje osamosvajanje, avtonomijo in odraščanje mladih. S politikami je treba
omogočiti mladim zgodnejše odhajanje od doma in osamosvajanje od staršev, pri družinski
politiki pa sta nujni sistematizacija in dolgoročna strategija. Hkrati pa celotna politična
kultura v družbi vpliva na blaginjo družin28 ( Ekonomsko-socialni položaj mladih družin v
Sloveniji, 2002).
Kar zadeva trg dela, ne bi smelo biti razlik med tveganji, ki se povezujejo z zaposlovanjem
žensk in moških. V zvezi s tem se je med drugim pokazalo, da se nekatere ženske bojijo
porodniške odsotnosti tudi zato, ker bodo v tem času umsko manj aktivne in ker bodo
izgubile stik s tekočim dogajanjem na delovnem mestu.
Na odločanje za rojevanje otrok bi lahko vplivali tudi z zmanjševanjem ekonomskih stroškov
otrok. Eden od pozitivnih pristopov države je priskrbeti finančne transferje tistim, ki imajo
28

Dolgoročni cilj je trajnostno izboljšanje blaginje prebivalcev, in to vsakega posameznika. Da bi dosegli ta cilj,
se moramo osredotočiti ne samo na gospodarska vprašanja, ampak tudi na socialna, zdravstvena, kulturna,
okoljska, politična in pravna razmerja (Strategija razvoja Slovenije, 2005, str. 13).
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otroke, in sicer s sistemi davčnih transferjev, ali pa nuditi brezplačne ali subvencionirane
otroške servise in dodatno izobraževanje. Politike, ki reducirajo stroške otrok, se ne smejo
usmeriti samo v lajšanje finančnih bremen z otroškimi dodatki, olajšavami in subvencijami
varstva, temveč bi se morale osredotočiti tudi na spreminjanje institucij, še posebno delovnih
mest tako, da bi starši imeli več časa za otroke. Tudi splošno sporočilo, da je družba do otrok
prijazna, bi najverjetneje vplivalo na ugodnejšo percepcijo o ugodju, ki ga prinašajo otroci.
Ravno nasprotno je namreč v družbi, kjer so otroci prikazovani negativno.
V najširšem pomenu obsega družbena skrb za otroke in družine naslednje elemente:
– zagotavljanje socialnega minimuma,
– denarno nadomestilo v času porodniškega dopusta,
– enkratno denarno pomoč ali naturalno pomoč ob rojstvu otrok,
– otroške dodatke,
– davčne olajšave za otroke in nižje obdavčenje dobrin, namenjenih otrokom,
– organizirane in subvencionirane programe predšolske vzgoje,
– razne druge oblike družbene pomoči družinam z otroki (subvencioniranje najemnin,
brezplačne zdravstvene storitve za otroke, brezplačno izobraževanje otrok, skrb za
prizadete otroke),
– uresničevanje otrokovih pravic, preprečevanje zanemarjanja otrok.

3.1.5 Različni koncepti stroškov otrok
Stropnikova (1997, str. 38) ugotavlja, da pomeni otrok z vidika razpoložljivega dohodka
družine finančno breme, zato se postavlja vprašanje, kolikšni so stroški otroka, kako si
družina in družba delita stroške otrok, kakšne finančne posledice nosi družina, ki se odloči za
otroka, kateri so ekonomski motivi družbe, da sodeluje pri pokrivanju stroškov otrok, kako
aktivna družbena vloga vpliva na rodnost. Nedvomno je, da se ekonomski položaj družine z
rojstvom prvega in vsakega naslednjega otroka poslabša.
Strošek otroka je eden od dejavnikov, ki vpliva tudi na odločitev zakoncev o številu otrok. Pri
tem govorimo o:
1. direktnih oziroma dejanskih stroških vzdrževanja otroka in
2. indirektnih oziroma oportunitetnih stroških. To so stroški, ki jih merimo z dohodkom,
kateremu se mora mati odpovedati zaradi manjšega udejstvovanja na trgu dela v
primerjavi z ravnijo dohodka, ki bi jo dosegla, če ne bi imela otrok (Stropnik, 1997,
str. 38).
Različni avtorji govorijo o različnih konceptih opredeljevanja stroškov otrok. Tako Cigno
poudarja dvojnost pojmovanja stroškov otrok v ekonomiki. Na eni strani so pri analizi
povpraševanja in blaginje gospodinjstev stroški otrok vključeni v funkcijo izdatkov
gospodinjstva. Ta funkcija pove, koliko naj bi gospodinjstvo z določenim številom članov s
konkretnimi značilnostmi najmanj porabilo, da bi ob danih cenah doseglo določeno raven
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koristnosti. Pri tem gre bolj za ugotavljanje spremembe v blaginji oziroma za ugotavljanje
zneska, ki bi ga bilo treba nadomestiti staršem, da bi obdržali enako raven koristnosti, kot so
jo imeli pred rojstvom otroka. Ker pa mikroekonomska teorija rodnosti predpostavlja, da je
rojevanje otrok prostovoljna aktivnost staršev s ciljem maksimiranja njene koristnosti, bodo v
takem kontekstu stroški otrok enaki ničli ali pa bodo celo negativni, sicer teorija rodnosti ne
drži. Pri pojmovanju stroškov otrok v okviru mikroekonomske analize odločanja o rojstvu
otrok stroške otrok definiramo kot minimalne neto stroške za starše.29 Ti minimalni neto
stroški so oportunitetni stroški v odnosu do alternativne porabe denarja za različne dobrine in
so povsem neodvisni od preferenc staršev ter od vprašanja, ali je rojevanje otrok prostovoljno
ali ne. Zato je takšno pojmovanje stroškov otrok v skladu z vsemi teorijami rodnosti.
Stroški otroka so merilo za to, koliko želijo starši vložiti v otroka, nedvomno pa so odvisni od
značilnosti posamezne družine.30 Stroške otroka lahko definiramo kot časovno spremenljive
vire, potrebne za vzdrževanje in vzgojo otroka določene kvalitete. Časovna spremenljivost se
med drugim kaže v spremembah sprejetega standarda kvalitete otroka in v naraščanju
izobrazbene ravni žensk, zaradi česar se povečujejo stroški materinega časa, namenjenega
otroku. Za protiutež stroškom otroka postavlja Willis zadovoljstvo, ki ga definira z
značilnostmi otroka, ki prispevajo k povečanju koristnosti za člane družine. Družinska
koristnost je funkcija števila in kvalitete otrok31 ter količine drugih dobrin, ki so vir
zadovoljstva.
Ryder očita Willisu, da je s svojim modelom sistematično uničil predstavo o družini. Ne
soglaša z opredeljevanjem staršev kot subjektov in otrok kot objektov, z zanikanjem
možnosti, da najdejo člani družine zadovoljstvo v zadovoljstvu drugih, ter tudi ne z
zedinjenostjo moža in žene v eni funkciji koristnosti individualnega tipa. Ryder vidi Willisovo
rešitev problema ekonomike družine v razpadu družine (Stropnik, 1997, str. 38).
Po Beckerjevem mnenju so izdatki za otroka prav tako določeni z dohodkom in preferencami
staršev, številom otrok in stroškom kvalitete otroka. Stroški otrok se razlikujejo med
družinami zaradi različne cene časa odraslih, ki se ukvarjajo z otroki, in zaradi različnih
produkcijskih funkcij gospodinjstva, ki pa so omejene z višino družinskega proračuna. Torej
starši s svojim dohodkom lahko pokrijejo stroške določenega števila otrok ter kupijo dobrine
in storitve po določenih tržnih cenah. Becker predpostavlja, da želi družina maksimirati svojo
koristnost (Stropnik, 1997, str. 41).
Povpraševanje po otrocih bo odvisno od relativne cene otroka in od celotnega dohodka
gospodinjstva. Ob konstantnem celotnem dohodku bo povečanje cene otroka v primerjavi s
29

Neto stroški otrok so stroški, ki so potrebni za to, da bi starši vzgojili določeno število otrok z določenimi
značilnostmi v konkretnem ekonomskem okolju, ki ga opredeljujejo cene ter sistem davkov in transferjev
(Stropnik, 1997, str. 38).
30
Te značilnosti bolj vplivajo na direktne stroške otrok kot na časovni input staršev.
31
Kvaliteta otroka je torej odvisna od povprečnega časa, namenjenega otroku, in od povprečne količine tržnih
dobrin in storitev, namenjenih otroku.
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cenami tržnih dobrin in storitev imelo za posledico zmanjševanje povpraševanja po otrocih in
povečanje povpraševanja po tržnih dobrinah in storitvah.
Neposredni stroški otrok nas zanimajo v absolutni višini in kot element primerjave stroškov
različno velikih gospodinjstev, sestavljenih iz oseb z različnimi potrebami. Odnosi med
stroški oziroma potrebnimi dohodki za zadovoljevanje potreb različno sestavljenih
gospodinjstev se v ekonomski teoriji imenujejo ekvivalentne lestvice. Ponder za določen tip
gospodinjstva se določi v razmerju do referenčnega tipa gospodinjstva. Enostaven izračun
povprečne porabe na člana gospodinjstva ne daje zadovoljive ocene stroškov otrok, ker ne
upošteva niti različnih potreb posameznih članov niti ekonomije obsega. Tako se stroški otrok
precenijo (Stropnik, 1997, str. 42).
Stroški otroka so merilo za to, koliko želijo starši vložiti v otroka, nedvomno pa so odvisni od
značilnosti posamezne družine. V splošnem velja, da so izdatki za otroka odvisni od:
– socialno-ekonomskega statusa družine,
– materinega zaposlitvenega statusa,
– velikosti družine,
– dejstva, ali živi družina v mestu ali na podeželju,
– v kasnejših letih tudi od značilnost njihovega izobraževanja (Žigon, 2003, str. 25).
Ekonomski vpliv otroka na proračun gospodinjstva je tako sestavljen iz:
– neposrednih oziroma dejanskih stroškov vzdrževanja otroka (izdatki za hrano, oblačila,
izobraževanje),
– posrednih oziroma oportunitetnih stroškov (to so s strani staršev neizkoriščene možnosti
oziroma nerealizirani delovni zaslužki in nerealizirane aktivnosti zaradi rojevanja, nege,
varstva in vzgoje otrok),32
(Espenshade, 1984, str. 11).
Socialno-ekonomski status veliko bolj vpliva na razlike v neposrednih izdatkih na otroka kot
na razlike v oportunitetnih stroških. Pomen materinih dohodkov se jasno kaže v dejstvu, da
družina, v kateri je mati polno zaposlena, porabi na otroka več kot družina, v kateri mati ne
dela ali pa dela s polovičnim delovnim časom. Analiza je tudi pokazala, da ima število otrok
največji vpliv na izdatke za otroka, da pa materina zaposlitev s polnim delovnim časom
praviloma lahko nadomesti finančno obremenitev, ki jo pomeni večje število otrok (Stropnik,
1997, str. 183).33

32

Oportunitetne stroške ponavadi merimo z dohodkom, ki se mu odpove mati zaradi manjšega udejstvovanja na
trgu dela. Ta dohodek je manjši od ravni dohodka, ki bi ga lahko dosegla, če ne bi imela otrok.
33
Rezultati ankete o fleksibilnosti dela v Sloveniji so potrdili, da je delo za določen čas že pomembna kategorija,
delež v zaposlenosti je okoli 12-odstoten, kar je približno enako, kot je povprečje v EU (Sicherl, Remec, 2003,
str. 18).
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3.2 Družinski prejemki
Področje družinskih prejemkov ureja zakon o starševstvu in družinskih prejemkih, ki se
uporablja od leta 2002 dalje. Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:
– starševski dodatek,
– pomoč ob rojstvu otroka,
– otroški dodatek,
– dodatek za veliko družino,
– dodatek za nego otroka,
– delno plačilo za izgubljeni dohodek.

3.2.1 Starševski dodatek
Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, ki po rojstvu otroka niso upravičeni do
starševskega nadomestila34 po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Starševski dodatek v višini 188,90 evra je veljal v drugi polovici leta 2008.35 Mati ima pravico
do starševskega dodatka 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji in če sta mati in otrok državljana Republike Slovenije. Oče ima v obdobju
77 dni od rojstva otroka pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če mati
sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma začne opravljati kmetijsko ali drugo samostojno
dejavnost, če zapusti otroka, če trajno ali začasno ni sposobna za samostojno življenje in delo
ali če umre. V tem primeru se pravica skrajša za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče
pridobi pravico do starševskega dodatka. Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do
starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno
dogovorita že pred uveljavljanjem pravice do starševskega dodatka.36 Druga oseba ima
pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot starša, če dejansko neguje in varuje
otroka.37 Mati mora pravico uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje
pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem otrokovega rojstva, torej v celotnem
trajanju 365 dni.38 Oče mora pravico uveljavljati najkasneje 30 dni po nastanku razloga za
pridobitev pravice. Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v trajanju, kot ga
ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila.39

34

Pravica do starševskega nadomestila obsega:
porodniško nadomestilo,
očetovsko nadomestilo,
nadomestilo za nego in varstvo otroka,
posvojiteljsko nadomestilo.
35
Znesek starševskega dodatka se usklajuje dvakrat na leto z indeksom rasti cen življenjskih stroškov.
36
Če se starša ne moreta dogovoriti, kateri od njiju bo izrabil pravico do starševskega dodatka, ali če je njuna
odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otrok.
37
Druga oseba lahko uveljavlja pravico do starševskega dodatka kadarkoli do 365 dni starosti otroka.
38
Če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge in je
torej sorazmerno krajša.
39
Center za socialno delo upravičenca do starševskega dodatka prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

–
–
–
–
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Pravice do starševskega dodatka nima oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plače
oziroma delno plačilo za izgubljeni dohodek, ter otrokova mati ali oče, katere zakonec
oziroma zunajzakonski partner prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka (Starševski
dodatek, 2008).

3.2.2 Pomoč ob rojstvu otroka
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za
novorojenca, in je znašal v drugi polovici leta 2008 269,90 evra. Namesto denarnega
prejemka je mogoče v enaki vrednosti izbrati opremo za novorojenca v obliki zavitka. Pravico
do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji. Pravico uveljavlja mati ali oče pri centru za socialno delo, ki je krajevno
pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati nima stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, pravico uveljavlja oče pri centru za socialno delo, ki je pristojen po očetovem
stalnem prebivališču. Pravico uveljavlja eden od staršev 60 dni pred predvidenim datumom
poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni več mogoče
uveljaviti (Pomoč ob rojstvu otroka, 2008).

3.2.3 Otroški dodatek
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, kadar
dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda, ki je določen v
odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko
leto pred vložitvijo zahteve.40 Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma
druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji in otrok, starejši od
18 let, ki je brez staršev ali ne živi s starši v skupnem gospodinjstvu, če tako na podlagi
okoliščin odloči center za socialno delo, in sicer če ima prijavljeno prebivališče v Republiki
Sloveniji in izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom. Pravico do otroškega dodatka ima
tudi eden od staršev za otroka, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji, če ima sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem, ki ima sedež v Sloveniji, in če je državljan Republike
Slovenije in nima pravice uveljavljati pravice do otroškega dodatka v državi, v kateri živi, ali
če ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovorjeno z mednarodno pogodbo.
Otroški dodatek je progresiven, kar pomeni, da so do otroškega dodatka upravičene tudi tiste
družine, ki ne morejo izkoristiti davčne olajšave za otroke zaradi prenizkih dohodkov. Z
naraščanjem dohodkov upada višina otroških dodatkov in na določeni ravni družinskih
dohodkov pravica do otroškega dodatka popolnoma ugasne. Na drugi strani narašča davčni
prihranek kot posledica davčne olajšave za otroke. Enostarševske družine so upravičene do
višjega otroškega dodatka. Od 1. januarja 2004 imajo enostarševske družine pravico do 1040

Zgornja meja dohodkovnega razreda je določena v višini 99 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji
v preteklem koledarskem letu oziroma v predpreteklem koledarskem letu, če se otroški dodatek uveljavlja v
mesecu januarju, februarju ali marcu tekočega leta.
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odstotnega povečanja posameznih zneskov otroškega dodatka za vsakega otroka, ki je
upravičen do otroškega dodatka, v skladu z uvrstitvijo družine v dohodkovni razred.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je od marca 2005 tudi pisno obveščalo vse
upravičence do otroškega dodatka o izteku pravice.41
Otroški dodatek se ne šteje v davčno osnovo niti se ne prišteva med družinske dohodke pri
določanju pravice do socialne pomoči, štipendije, subvencionirane cene vrtca.
Otroški dodatek je mesečni denarni prejemek,42 katerega višina se določi glede na uvrstitev
družine v dohodkovni razred.
Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do dopolnjenega 18. leta starosti in tudi
po tej starosti, če se šola, dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na
dodiplomskem študiju, vendar najdlje 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
zaradi teh razlogov podaljšalo šolanje.
Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta, in sicer s prvim dnem naslednjega
meseca po vložitvi vloge.43
Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred se upošteva povprečni mesečni dohodek
na družinskega člana v prejšnjem 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.44 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. Če družina v preteklem
ali predpreteklem koledarskem letu ni imela dohodkov, se upoštevajo skupni dohodki družine
iz tekočega leta.
Skupni dohodek družine je vsota vseh bruto dohodkov vseh družinskih članov. V skupni
dohodek družine pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka se štejejo:

41

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je z aprilom 2010 prenehalo pošiljati obvestila o izteku pravice
do otroškega dodatka. Ministrstvo se je za to odločilo zaradi racionalizacije poslovanja, saj obveščanje o izteku
pravice do otroškega dodatka na leto znese okoli 76.500 evrov (Obvestilo glede obveščanja o izteku pravice do
otroškega dodatka, april 2010).
42
Pridobljeni otroški dodatek se izplačuje le na osebni račun vlagatelja.
43
Novo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka je treba vložiti v mesecu, v katerem se izteče pravica do
otroškega dodatka, kar je razvidno iz izreka odločbe o pravici do otroškega dodatka.
44
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 otroškega dodatka za vsakega otroka.
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– vsi dohodki, ki so vir dohodnine,
– transferni dohodki,45
– drugi dohodki.46
V skupni dohodek družine se ne štejejo:
– pomoč ob rojstvu otroka,
– otroški dodatek,
– dodatek za nego otroka,
– dodatek za veliko družino,
– dodatek za pomoč in postrežbo ter varstveni dodatek,
– dohodki, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški za
rejenko oziroma rejenca),
– dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih ti
pridobivajo zunaj oblik redne zaposlitve,
– solidarnostna pomoč,
– plačilo za delo rejniku,
– dediščina po pokojnem zakoncu.
Izključena je tudi plačana preživnina.
Kot družinski člani pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka se štejejo vsi člani
gospodinjstva, ki so v odnosu do vlagatelja:
– zakonec ali zunajzakonski partner,
– otrok, pastorek, otrok zunajzakonskega partnerja ali posvojenec, 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,
– vnuk, nečak, varovanec, ki nima staršev ali je staršem odvzeta roditeljska pravica, kadar
živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati,
– starši vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če jih je dolžan preživljati v
skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.

45

Sem uvrščamo denarne dajatev po zakonu o socialnem varstvu, nagrade rejnici, nadomestila za brezposelnost,
denarno pomoč za brezposelnost, štipendije, starševski dodatek s prispevki, delno plačilo za izgubljeni dohodek s
prispevki, plačane prispevke za rejnice, plačane prispevke za samostojne ustvarjalce na področju kulture, plačane
prispevke za vrhunske športnike in šahiste, nadomestila preživnin, denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom
in žrtvam vojnega nasilja in druge transferne dohodke.
46
To so nagrade vajencev, prejemki učencev in študentov za delo prek študentskega servisa, preživnine v višini
pravnega izvršilnega naslova, dediščine in darila, dohodki od iger na srečo, rente od zavarovanj, odškodnine pri
nezgodnem zavarovanju in drugi dohodki ali prejemki.
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Tabela 3: Otroški dodatek v letu 2008 (v drugi polovici leta 2008)
Dohodek na družinskega člana
v odst. od povprečne
plače
v Republiki Sloveniji

Znesek otroškega dodatka
za posameznega otroka (v evrih)

v evrih

od

do

od

do

15
25
30
35
45
55
75

15
25
30
35
45
55
75
99

192,72
321,20
385,44
449,68
578,16
706,63
963,59

192,72
321,20
385,44
449,68
578,16
706,63
963,59
1.271,94

1. otrok
166,01
141,93
108,18
85,31
69,76
44,20
33,15
28,87

2. otrok
182,60
156,91
120,90
97,35
81,42
55,33
44,20
39,93

3. in
naslednji
otrok
199,22
171,78
133,59
109,61
92,99
66,38
55,33
50,98

Vir: Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih
transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2008, Uradni list RS, št. 73/08.

Kadar otrok živi v enostarševski družini, se posamezni znesek otroškega dodatka poveča za
10 odstotkov. Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar ta
roditeljsko pravico izvršuje sam. Kot enostarševska družina se ne šteje skupnost, če je tisti od
staršev, ki sam izvršuje roditeljsko pravico in ni drugega roditelja, ki bi bil otroka dolžan
preživljati, osnoval novo življenjsko skupnost.
Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo, se posamezni znesek otroškega dodatka
poveča za 20 odstotkov. Za čas, ko mati, oče ali druga oseba prejema za istega otroka
nadomestilo za nego in varstvo otroka, za čas izrabe dobroimetja ali prenesenega dopusta ali
prejemanja starševskega dodatka vlagatelj nima pravice do izjemne višine otroškega dodatka
za predšolskega otroka, ki ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s predpisi, ki urejajo
vrtce.
Kadar otrok po 18. letu starosti sam uveljavlja pravico do otroškega dodatka, mu pripada
otroški dodatek v višini, ki velja za prvega otroka.
Staršem oziroma drugi osebi otroški dodatek ne pripada, če:
– je otrok v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko oziroma drugo samostojno
dejavnost,
– je otrok zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima celodnevno
brezplačno oskrbo,47

47

Izjemoma se lahko pravica prizna za dobo od treh do šestih mesecev na leto, odvisno od tega, koliko dni je
otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do otroškega dodatka;
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– je otrok oddan v rejništvo,48
– je otrok sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski skupnosti oziroma ima
svojega otroka,
– ima otrok pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne pogodbe,
– otrok ne živi z obema staršema in izvršuje roditeljsko pravico v celoti samo eden od
staršev in preživnina ni dogovorjena na centru za socialno delo ali določena s sodbo
sodišča, razen v primerih, ko očetovstvo ni urejeno.
Pravice do družinskih prejemkov se uveljavljajo v skladu z zakonom o splošnem upravnem
postopku, če zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ne določa drugače.
Otroški dodatek je ena od oblik javnih transferjev in je namenjen lajšanju finančnega
bremena, ki ga za družino predstavljajo otroci. Je posledica zavesti o višini stroškov otrok in
o njihovem vplivu na družinski proračun. Otroški dodatek praviloma ne pokriva dejanskih
stroškov, ki jih imajo starši z otrokom pri vzgoji otroka izven družine. Obravnavani transfer
tudi ne more biti nadomestilo za plačo in ne razlikuje med otrokom zaposlene in nezaposlene
matere. Primarni namen otroškega dodatka je različen v različnih družbah, predvsem pa je
lahko ukrep socialne politike, ukrep družinske politike ali ukrep prebivalstvene politike.
Otroški dodatek, ki opravlja funkcijo socialne pomoči, je bolj ali manj selektivna pravica
družin, katerih dohodki ne presegajo arbitrarno določene meje. Višina otroškega dodatka se
praviloma zmanjšuje s približevanjem mejni višini dohodka. V primeru, ko je otroški dodatek
ukrep družinske politike, je to univerzalna pravica vseh družin z otroki. Njegov osnovni
namen je nadomestiti družinam del stroškov, ki jih imajo z otroki, in s tem delno prispevati k
nekoliko višji življenjski ravni, kot bi jo te družine imele samo z lastnimi dohodki. Ob
uveljavitvi otroškega dodatka kot ukrepa populacijske politike pa želi družba dokazati
nacionalni interes za obnavljanje in večanje naroda oziroma za rojevanje bodočih
produktivnih članov družbe. V tem primeru je pravica do otroškega dodatka usmerjena tako,
da spodbuja čim večjo rodnost (Stropnik, 1997, str. 76−77).
Do otroškega dodatka so bili od 1. januarja do 30. aprila 1994 upravičeni otroci, če dohodek
na družinskega člana ni presegel 43 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, od 1. maja 1994
do 1. maja 1999 pa, če ta dohodek ni presegel 50 odstotkov povprečne plače v Sloveniji. Od
1. maja 1999 je višina otroškega dodatka odvisna od dohodka na družinskega člana, določa pa
se na podlagi osmih dohodkovnih razredov.
Otroški dodatek se v Republiki Sloveniji uveljavlja kot ukrep socialne politike in tudi kot
ukrep populacijske politike. Z vidika ukrepov populacijske politike je mogoče ugotoviti, da se

višina otroškega dodatka se v tem primeru določi sorazmerno glede na število dni, ki jih je otrok preživel v
družini (najmanj 91 dni in največ 183 dni), vendar otroku ne pripada otroški dodatek za več kot 183 dni.
48
Izjemoma se lahko pravica prizna za dobo od treh do šestih mesecev na leto, odvisno od tega, koliko dni je
otrok preživel v družini v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge za uveljavitev pravice do otroškega dodatka.
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v Sloveniji otroški dodatki povišajo za drugega in tretjega otroka, za nadaljnje otroke pa je
višina otroškega dodatka enaka dodatku za tretjega otroka (Pogorelc, 2005, str. 7−8).
Podobno je tudi pri davčnih olajšavah za otroke. Tudi v tem primeru lahko govorimo, da so
davčne olajšave za otroke ukrep populacijske politike, saj se povečujejo za drugega, tretjega,
četrtega, petega otroka, za nadaljnje otroke pa se višina olajšave povečuje za enak znesek
glede na višino olajšave za prejšnjega otroka.
Cilji denarnih transferjev države so različni. Eden izmed pomembnih ciljev pri otroških
dodatkih je prerazdelitev dohodkov v korist družin, ki imajo otroke. Ta prerazdelitev ima dva
pomembna cilja:
– pomagati vsem družinam pri kritju stroškov otrok,
– dodatno pomagati družinam z nizkimi dohodki.
Prvi cilj se mora praviloma uresničevati v okviru družinske politike, drugi pa v okviru
družinske in socialnovarstvene politike. Pomembno je, da država pomaga vsem družinam z
otroki, saj se za starše z rojstvom otroka zniža dohodek na družinskega člana, s tem pa se
zniža tudi njihova življenjska raven. Če življenjsko raven samskih oseb ali parov brez otrok
primerjamo s tisto, ki jo imajo starši z otroki, vidimo, da je ta pri starših z otroki nižja. To nas
pripelje do spoznanja, da je pri vzdrževanju otrok nujna pomoč države.
Iz tega izhajata še dva cilja države, in sicer sta to:
– vplivati na rodnost s tem, da se otroški dodatek povečuje za vsakega naslednjega otroka,
kar ima velik pomen v zadnjih letih, ko je rodnost na nizki ravni,
– pomoč družinam, ki so v posebnem položaju, to pa so družine z zelo nizkimi dohodki, z
invalidnimi otroki ter enoroditeljske družine in mlade družine.
Rojevanje otrok ter njihova vzgoja sta družbeno zaželena. Dejstvo je, da socialno-ekonomsko
razlikovanje družin na podlagi števila otrok ni rezultat dela in ni družbeno zaželeno. Takšno
razlikovanje številnim družinam namreč preprečuje, da bi imele želeno število otrok, ali pa
bistveno znižuje njihovo življenjsko raven oziroma jih potiska pod prag revščine (Stropnik,
1994, str. 267).
V avgustu 2003 so se spremenili nekateri pogoji za uveljavljanje pravice do otroškega
dodatka. Ne velja več pogoj, ki je določal, da mora biti eden od staršev oziroma druga oseba,
ki uveljavlja pravico do otroškega dodatka, državljan Republike Slovenije. Z ukinitvijo
pogoja državljanstva je bil dosežen namen, tj vključiti načelo enake obravnave, oziroma
prepovedana je diskriminacija na podlagi državljanstva.
Selektivni otroški dodatek v Sloveniji pomeni, da je višina otroškega dodatka odvisna od
dohodka na družinskega člana, ki ne sme presegati 99 odstotkov povprečne plače v Republiki
Sloveniji, ter od vrstnega reda otroka, pri čemer višina otroškega dodatka naraste za drugega
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in tretjega otroka, za vsakega nadaljnjega otroka pa je višina otroškega dodatka enaka znesku
za tretjega otroka.
Bolj pravičen bi bil univerzalen otroški dodatek, ki bi omogočal uveljavljanje pravice do
otroškega dodatka za prav vse otroke.
Ugotovljeno je bilo, da davčne olajšave delujejo v korist davčnih zavezancev z višjimi
dohodki, saj davčni zavezanci, ki imajo nižje dohodke, olajšave za otroke ne morejo
izkoristiti v celoti. Pri teh zavezancih je korist od davčnih olajšav zelo majhna ali pa je sploh
ni. To pomanjkljivost selektivni otroški dodatek popravlja, saj deluje v korist tistih, ki imajo
nizke dohodke.49
Starša se morata sama dogovoriti, kateri od njiju bo uveljavljal pravico do otroškega dodatka.
Če se o tem ne moreta dogovoriti sama, odloča o tem center za socialno delo, pri čemer
upošteva otrokove koristi. Če otrok živi le z enim od staršev, uveljavlja pravico tisti od
staršev, pri katerem otrok živi.
Izjemoma se za otroka, ki je upravičen do otroškega dodatka, šteje tudi oseba po 26. letu
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.
Ker je v Sloveniji otroški dodatek selektivne narave, je pri dodeljevanju te pravice
pomembna višina družinskih dohodkov. Višina otroškega dodatka se namreč določa glede na
uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred. Pri tem se upošteva povprečni mesečni
dohodek na posameznega družinskega člana v preteklem koledarskem letu oziroma v
predpreteklem koledarskem letu v primeru, da se pravica do otroškega dodatka uveljavlja v
mesecu januarju, februarju ali marcu (ZSDP, 2003, 71. člen).
Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred se torej skupni dohodek50 tekočega leta
družine za preteklo oziroma predpreteklo koledarsko leto deli s številom vseh družinskih
49

Selektivni otroški dodatki pa za revnejše družine niso vedno ugodnejši od univerzalnih zaradi naslednjih
razlogov:
– selektivne otroške dodatke je mogoče šteti v dohodke pri uveljavljanju drugih socialnih pravic, še posebno,
če želi sistem preprečevati kumuliranje pravic,
– družine, ki prejemajo otroške dodatke, so vedno na neki način marginalizirane,
– nikoli in nikjer vse družine, ki so upravičene, ne oddajo vloge za otroški dodatek, ki je selektiven (zaradi
ponosa, neobveščenosti, nezmožnosti izpeljati postopek za uveljavitev pravice).
50
Velja, da se podatki o dohodkih in prejemkih, ki po zakonu, ki ureja dohodnino, niso obdavčeni oziroma so
obdavčeni le nad določeno višino, vštevajo v skupni dohodek družine v celotnem znesku, ne glede na plačilo
prispevkov za socialno varnost oziroma akontacije dohodnine. V to kategorijo spadajo podatki o prejemkih iz
delovnega razmerja, kot so odpravnine, jubilejne in druge nagrade ter premije prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki jih plačuje delodajalec (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do
družinskih prejemkov, 2003, 26. člen).
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članov in dvanajstimi meseci. Rezultat pomeni povprečni mesečni dohodek na družinskega
člana.
Če mati s statusom učenke, dijakinje, vajenke ali študentke na dodiplomskem študiju
uveljavlja pravico do otroškega dodatka za svojega otroka in z njim živi pri svojih starših, se
šteje za družinskega člana pri svojih starših. V primeru, da taka mati živi skupaj z otrokom in
njegovim očetom pri svojih starših ali starših otrokovega očeta, se ne štejejo za družinske
člane pri svojih starših niti pri starših otrokovega očeta. Če uveljavlja pravico do otroškega
dodatka oče otroka in ima mati status učenke, dijakinje, vajenke ali študentke na
dodiplomskem študiju, se mati ne more hkrati šteti za družinskega člana pri svojih starših in
pri svoji družini, ne glede na to, da s svojo družino živi pri svojih starših ali pri starših
otrokovega očeta (Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov,
2003, 21. člen).
Otroški dodatek in preostali družinski prejemki se v nekaterih primerih ne izplačajo v denarju.
To se lahko zgodi, če v družini obstaja velika verjetnost, da ta denarja ne bo namenila za tiste
namene, ki so predvideni z zakonom, s tem pa bo ogrožena socialno-ekonomska varnost
otroka. V takem primeru center za socialno delo lahko odloči, da se posamezni prejemek
izplača v obliki konkretnih dobrin oziroma da se plačajo posamezni računi in podobno
(ZSDP, 2003, 100. člen).
V Sloveniji so otroški dodatki zelo visoki za otroke v družinah z nizkimi dohodki, tako v
absolutnem znesku kot v primerjavi s plačami in drugimi socialnimi prejemki. V spodnji
tabeli so prikazana razmerja med otroškimi dodatki in minimalnim dohodkom za otroke
različnih zaporedij rojstva. Otroški dodatek je višji od minimalnega dohodka za otroke v
družinah s povprečnim dohodkom na člana od približno 30 do 35 odstotkov povprečne plače.
Celo najnižji otroški dodatek presega četrtino minimalnega dohodka za otroka.
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Tabela 4: Razmerje med otroškimi dodatki in minimalnim dohodkom za otroka
v letu 2008
Otroški dodatek kot odstotek
minimalnega dohodka za
otroka51
3. in
1.
2.
naslednji
otrok
otrok
otrok

Dohodek na družinskega
člana v odst. od povprečne
plače
do 15 %
nad 15 % do 25 %
nad 25 % do 30 %
nad 30 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 75 %
nad 75 % do 99 %

166,01
141,93
108,18
85,31
69,76
44,20
33,15
28,87

182,60
156,91
120,90
97,35
81,42
55,33
44,20
39,93

199,22
171,78
133,59
109,61
92,99
66,38
55,33
50,98

Vir:lastni izračuni.

Otroški dodatek je višji od minimalnega dohodka za otroka v zgornjih treh najnižjih razredih,
določenih za pravico do otroškega dodatka. Ugotovimo lahko, da otroški dodatek ne krije več
kot polovice minimalnih življenjskih stroškov za otroke v spodnjih šestih razredih.
Zaradi dviga otroških dodatkov za otroke v družinah z nizkimi dohodki je bilo treba v
spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu iz leta 2001 minimalni dohodek za
otroke postaviti na nizko raven (0,3 minimalnega dohodka za prvo odraslo osebo v družini).
Strokovnjaki so opozarjali, da ima lahko to negativne posledice za prihodnji razvoj obeh
socialnih prejemkov. Tako bi lahko imelo povišanje otroškega dodatka v družinah z nizkimi
dohodki manjši vpliv na zmanjšanje revščine, kot so pričakovali tisti, ki so predlagali tako
visoke ravni otroških dodatkov, saj bo tega delno nevtralizirala nižja denarna socialna pomoč
za otroke. To stanje tudi zahteva, da se pri ugotavljanju dohodkovnega položaja družin, ki
prejemajo socialno pomoč, otroški dodatek obravnava skupaj z denarno socialno pomočjo, to
pa je podobno ureditvi v osemdesetih letih, ko je bil otroški dodatek samo eden od prejemkov
za zagotavljanje socialnega minimuma.
Če višino otroških dodatkov primerjamo s povprečno mesečno neto plačo v Sloveniji v letu
2008 (otroški dodatek je neto prejemek), ugotovimo, da znaša najvišji otroški dodatek za
prvega otroka skoraj 12,3 odstotka povprečne neto plače, za drugega otroka 13,5 odstotka
povprečne neto plače in za tretjega otroka 14,7 odstotka povprečne neto plače. To pomeni, da
družina, ki ima tri otroke, prejema skupni otroški dodatek v višini 40,5 odstotka povprečne
neto plače. Najnižji otroški dodatek za prvega otroka znaša 2,1 odstotka povprečne neto
plače, medtem ko znaša skupni najnižji otroški dodatek za tri otroke 8,9 odstotka povprečne
51

Višina minimalnega dohodka za otroka je določena v višini 0,3 osnovnega zneska minimalnega dohodka.
Minimalni dohodek je znašal v drugi polovici leta 2008 221,70 evra.
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neto plače. To pomeni, da znaša letni otroški dodatek za enega otroka, ki ga prejemajo
družine z dohodkom na družinskega člana v višini 15 odstotkov povprečne plače v Sloveniji,
približno 12,3 odstotka povprečne letne neto plače v Sloveniji. Letni otroški dodatek za
enega otroka, ki ga prejemajo družine z dohodkom na družinskega člana v višini od 75 do 99
odstotkov povprečne plače v Sloveniji, pa znaša 2,1 odstotka povprečne letne neto plače v
Sloveniji.
Tabela 5: Otroški dodatek kot odstotek povprečne neto plače v letu 200852

Dohodek na
družinskega člana
v odst. od
povprečne plače

Otroški dodatek kot odst.
povprečne neto plače
v Republiki Sloveniji
3. in
1.
2.
naslednji
otrok
otrok
otrok

do 15 %
nad 15 % do 25 %
nad 25 % do 30 %
nad 30 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 75 %
nad 75 % do 99 %

12,27
10,49
8,00
6,31
5,16
3,27
2,45
2,13

13,50
11,60
8,94
7,20
6,02
4,09
3,27
2,95

14,73
12,70
9,87
8,10
6,87
4,91
4,09
3,77

Vir: lastni izračuni.

Tabela 6: Otroški dodatek kot odstotek neto minimalne plače v letu 200853

Dohodek na
družinskega člana
v odst. od
povprečne plače
do 15 %
nad 15 % do 25 %
nad 25 % do 30 %
nad 30 % do 35 %
nad 35 % do 45 %
nad 45 % do 55 %
nad 55 % do 75 %
nad 75 % do 99 %

Otroški dodatek kot odst. neto
minimalne plače
v Republiki Sloveniji
3. in
1.
2.
naslednji
otrok
otrok
otrok
26,71
22,84
17,41
13,73
11,23
7,11
5,33
4,65

29,38
25,25
19,45
15,67
13,10
8,90
7,11
6,43

32,06
27,64
21,50
17,64
14,96
10,68
8,90
8,20

Vir: lastni izračuni.
52

Podatek o povprečni neto plači za leto 2008 je objavil Statistični urad Republike Slovenije (Povprečne
mesečne plače, Slovenija, 2009).
53
Podatek o znesku minimalne plača za leto 2008 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/08. Neto minimalna
plača za leto 2008 je izračunana na sistemu dohodnine 2008, ob upoštevanju splošne olajšave.
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Če višino otroških dodatkov primerjamo s povprečno mesečno minimalno plačo v Sloveniji v
letu 2008, vidimo, da znaša najvišji otroški dodatek za prvega otroka 26,7 odstotka neto
minimalne plače, za drugega otroka 29,4 odstotka neto minimalne plače in za tretjega otroka
32,1 odstotka neto minimalne plače. To pomeni, da družina, ki ima tri otroke, prejema skupni
otroški dodatek v višini 88,2 odstotka neto minimalne plače. Najnižji otroški dodatek za
prvega otroka znaša približno 5 odstotkov neto minimalne plače, medtem ko znaša skupni
najnižji otroški dodatek za tri otroke približno 20 odstotkov neto minimalne plače. To pomeni,
da znaša letni otroški dodatek za enega otroka, ki ga prejemajo družine z dohodkom na
družinskega člana v višini 15 odstotkov povprečne letne minimalne plače v Sloveniji,
približno 27 odstotkov povprečne letne neto plače v Sloveniji. Letni otroški dodatek za enega
otroka, ki ga prejemajo družine z dohodkom na družinskega člana v višini od 75 odstotkov do
99 odstotkov povprečne plače v Sloveniji, pa znaša približno 5 odstotkov povprečne letne
neto minimalne plače v Sloveniji.

3.2.4 Dodatek za veliko družino
Dodatek za veliko družino naj bi nadomestil nekdanje davčne olajšave pri nakupu avtomobila
za velike družine. Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so
mlajši od 18 let oziroma 26 let, če se šolajo in imajo status učenca, dijaka, vajenca ali študenta
na dodiplomskem študiju. Za otroka se izjemoma šteje tudi oseba po 26. letu 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.54
Dodatek za družino s tremi otroki je v drugi polovici leta 2008 znašal 378,26 evra, za družino
s štirimi ali več otroki pa 461,29 evra.55 Dodatek se izplača v enkratnem znesku.
Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če imajo eden od staršev in otroci
skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Velika družina po zakonu o starševstvu in
družinskih prejemkih je družina, ki ima tri ali več otrok. Pravico do dodatka ima tudi eden od
polnoletnih otrok, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev. Za vse vlagatelje
vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini center za
socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti.56 Če se
staršem s tremi otroki v tekočem letu število otrok v družini poveča, so upravičeni do izplačila
razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki, pri čemer morajo vlogo vložiti
najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok. Pomembno je poudariti, da
pri dodeljevanju pravice do dodatka za veliko družino višina dohodka na družinskega člana
nima nikakršnega vpliva na upravičenost (Dodatek za veliko družino, 2008).
54

V tem primeru se status otroka podaljša sorazmerno s številom dni, za kolikor se je šolanje podaljšalo zaradi
navedenih razlogov.
55
Višina dodatka za veliko družino se uskladi dvakrat na leto z rastjo cen življenjskih potrebščin.
56
Tisti starši, ki niso uveljavljali pravice do otroškega dodatka ali jim pravica do otroškega dodatka ne pripada,
morajo vložiti vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v tekočem letu za tekoče leto.
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3.2.5 Dodatek za nego otroka
Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, in
je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva
takega otroka. Dodatek za nego otroka je bil uveden s 1. majem 1996. Mesečna višina
dodatka za nego otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov je bila v drugi polovici leta
2008 97,15 evra, za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju57 in težko gibalno ovirane
otroke58 pa 194,35 evra. Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, če je otrok
državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. Pravica se
uveljavlja na podlagi mnenja zdravniške komisije. Pravice do dodatka za nego otroka nima
eden od staršev za otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu,
v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo. Pravica do dodatka za nego otroka se lahko
prizna enemu do staršev tudi, če se dokaže, da ta tudi v tem času materialno skrbi za otroka.
Center mu v tem primeru lahko prizna pravico do dodatka od treh mesecev do šestih mesecev
na leto. Pravica do dodatka za nego otroka je odvisna od letnega števila dni, ki jih otrok
preživi v družini. Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od staršev za otroka, ki je v
rejništvu. Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku zagotavlja
posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma do 18. leta starosti, po tej starosti pa,
če se otrok šola, in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti
(Dodatek za nego otroka, 2008).
Zaposleni starši težje bolnih otrok in otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju imajo
po preteku porodniškega dopusta še dodatne pravice. Mati, oče ali druga oseba, ki skrbi za
otroka, ki ni zmožen za samostojno življenje in delo, se lahko prostovoljno pokojninsko in
invalidsko zavaruje. Invalidnost otrok se upošteva tudi pri davčnih olajšavah, nakupu
posameznih pripomočkov, namenjenih otrokom, predšolski vzgoji, porodniškem dopustu in
pravici do različnega delovnega časa kot je običajen.

3.2.6 Delno plačilo za izgubljeni dohodek
Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga prejme eden od staršev, kadar
prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s
težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka. Pravico lahko uveljavlja
tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok, ki potrebujejo posebno nego in
varstvo.59 Pravico do delnega izplačila za izgubljeni dohodek ima eden od staršev, če imata
57

Za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju se šteje otrok, ki se lahko usposobi le za sodelovanje pri
aktivnostih; potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje; je omejen v gibanju, prisotne so težke dodatne
motnje, bolezni in obolenja; razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno; orientacijski rezultat na testu
inteligentnosti je pod 20 IQ, mentalna starost do 2 let.
58
Za težko gibalno ovirane otroke se štejejo otroci, ki imajo malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni
možno; v celoti so odvisni od tuje pomoči; otroci so lahko težko moteni v komunikaciji, sporazumevajo se s
pomočjo neverbalne komunikacije oziroma nadomestne komunikacije.
59
To pomeni, da eden od staršev (mati ali oče otroka) bodisi zapusti dotedanjo službo, začne delati samo štiri ure
na dan ali pa se odjavi iz evidence brezposelnih oseb na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za
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otrok in eden od staršev stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike
Slovenije. O pravici do delnega izplačila za izgubljeni dohodek se odloča na podlagi mnenja
zdravniške komisije. Delno plačilo za izgubljeni dohodek lahko uveljavi eden od staršev, če
se odloči, da bo zaradi skrbi za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, zapustil trg dela
oziroma začel delati s krajšim delovnim časom. Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če
prekine sklenjeno delovno razmerje oziroma če zahteva izbris iz registra brezposelnih oseb.
Ne šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prenehala opravljati samostojno oziroma
kmetijsko dejavnost. Šteje se, da oseba dela s krajšim delovnim časom tudi v primeru, če je že
pred uveljavljanjem pravice do delnega izplačila za izgubljeni dohodek delala krajši delovni
čas od polnega. Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna plača,60
od katere upravičenec plačuje prispevke za socialno varnost. Po zakonu pa mu pripada tudi
dodatek za nego otroka in najverjetneje tudi otroški dodatek. Pravica do delnega plačila za
izgubljeni dohodek se priznava od 1. januarja 2003 dalje. Če eden od staršev dela s krajšim
delovnim časom, mu pripada sorazmerni del delnega plačila za izgubljeni dohodek.
Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovani, zavarovani so za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Prispevek
zavarovanca plačuje upravičenec, prispevek delodajalca pa plačuje Republika Slovenija.
Upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek so obvezno zdravstveno zavarovani za
primer bolezni in poškodbe izven dela za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih
stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Prispevek plačuje upravičenec. Prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, prispevki za brezposelnost, prispevki za starševsko varstvo,
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za primer bolezni in poškodbe izven
dela za pravice do zdravstvenih storitev se plačujejo po stopnjah, določenih z zakonom o
prispevkih za socialno varstvo.
Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od staršev, če je otrok zaradi
zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno
oskrbo. Prav tako nima pravice do delnega izplačila za izgubljeni dohodek eden od staršev, če
je otrok v rejništvu.
Pravico do delnega izplačila za izgubljeni dohodek ima eden od staršev najdlje do 18. leta
starosti otroka. Ta pravica je namenjena tudi enemu od staršev, ki doma neguje in varuje dva
ali več otrok z zmerno oziroma težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo
gibalno oviranostjo.61 Če otrok umre, upravičenec obdrži pravico še tri mesece po smrti
otroka. Kadar zdravniška komisija na podlagi mnenja pristojnega centra ugotovi, da
prejemnik plačila za izgubljeni dohodek otroku ne zagotavlja primerne nege in varstva na
domu, mu pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca po ugotovitvi.
zaposlovanje zato, da ostane doma z otrokom, ki potrebuje posebno nego in varstvo, zaradi težke motnje v
duševnem razvoju ali težke gibalne oviranosti, torej najtežje stopnje motnje oziroma oviranosti otroka.
60
V primeru štiriurnega delovnika upravičencu pripada nadomestilo plače v višini polovične minimalne plače.
61
V tem primeru torej mati ali oče otroka dobi pravico tudi, če ima dva ali več otrok, četudi nimata oziroma
nimajo najtežje motnje v razvoju.
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Tabela 7: Pregled družinskih prejemkov glede na višino sredstev in število upravičencev
za obdobje 2003–2009
VRSTA PRAVICE
STARŠEVSKI DODATEK
upravičenci
izplačana sredstva (v tisočih evrov)
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
upravičenci
izplačana sredstva (v tisočih evrov)
OTROŠKI DODATEK
upravičenci
izplačana sredstva (v tisočih evrov)
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
upravičenci
izplačana sredstva (v tisočih evrov)
DODATEK ZA NEGO OTROKA
upravičenci
izplačana sredstva (v tisočih evrov)
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
upravičenci
izplačana sredstva (v tisočih evrov)

2003

2004

2005

LETO
2006

2007

2008

2009

2.498
4.708

2.808
5.349

2.832
5.537

3.014
5.964

3.025
6.116

2.961
6.300

2.791
6.154

16.746
3.765

17.811
4.270

17.784
4.303

19.190
4.664

19.924
5.062

21.111
5.721

19.906
5.582

401.549
230.416

392.538
233.940

379.014
236.219

383.415
241.109

379.108
246.012

376.802
275.828

378.348
287.265

24.363
5.450

24.419
7.993

24.962
8.340

26.505
9.345

28.132
10.054

28.830
10.699

29.287
11.306

5.263
5.832

5.325
5.887

5.422
6.131

5.530
6.449

5.683
6.832

5.957
7.588

6.028
8.062

164
813

322
1.401

326
1.797

429
2.141

438
2.546

488
2.954

529
3.278

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010, Družinski prejemki.

Tabela 8: Primerjalni prikaz zneskov družinskih prejemkov (v tisočih evrov) za obdobje
2003–2009 po vrstah pravic
LETO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
STARŠEVSKI DODATEK
4.708
5.349
5.537
5.964
6.116
6.300
6.154
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
3.765
4.270
4.303
4.664
5.062
5.721
5.582
OTROŠKI DODATEK
230.416 233.940 236.219 241.109 246.012 275.828 287.265
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
5.450
7.993
8.340
9.345
10.054
10.699
11.306
DODATEK ZA NEGO OTROKA
5.832
5.887
6.131
6.449
6.832
7.588
8.062
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
813
1.401
1.797
2.141
2.546
2.954
3.278
SKUPAJ
250.984 258.841 262.328 269.673 276.621 309.091 321.647
STRUKTURA SREDSTEV, NAMENJENIH POSAMEZNI PRAVICI V SKUPNEM ZNESKU IZPLAČANIH SREDSTEV ZA
DRUŽINSKE PREJEMKE
SKUPAJ
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
STARŠEVSKI DODATEK
1,88
2,07
2,11
2,21
2,21
2,04
1,91
1,50
1,65
1,64
1,73
1,83
1,85
1,74
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
OTROŠKI DODATEK
91,81
90,38
90,05
89,41
88,93
89,24
89,31
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
2,17
3,09
3,18
3,47
3,63
3,46
3,52
DODATEK ZA NEGO OTROKA
2,32
2,27
2,34
2,39
2,47
2,46
2,51
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK
0,32
0,54
0,69
0,79
0,92
0,96
1,02

VRSTA PRAVICE

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2010, Družinski prejemki. Lastni izračuni.
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Slika 5: Grafični prikaz povprečnega mesečnega števila upravičencev do družinskih
prejemkov za obdobje 2003–2009
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Vir: lastni prikaz.

Iz zgornjih tabel je razvidno, da se sredstva, namenjena za izplačilo upravičencem
posameznih pravic iz družinskih prejemkov, v obravnavanem obdobju povečujejo. Struktura
sredstev, namenjena posameznim pravicam, kaže, da največji delež v družinskih prejemkih
sestavljajo sredstva, namenjena izplačilu otroških dodatkov, in sicer so ta v letu 2009 znašala
287 milijonov evrov. Na drugi strani se zmanjšuje število upravičencev do otroškega
dodatka, kar lahko pomeni, da se povečuje dohodek na družinskega člana, prav tako pa se
zmanjšuje tudi število otrok. Drugi po obsegu največji delež v družinskih prejemkih ima
dodatek za veliko družino, ki je v letu 2009 znašal 11 milijonov evrov. Sledi dodatek za nego
otroka, ki je v istem letu znašal 8 milijonov evrov. Za starševski dodatek je bilo namenjenih 6
milijonov evrov, za pomoči ob rojstvu otroka dobrih 5 milijonov evrov in za delno izplačilo
za izgubljeni dohodek 3 milijone evrov.
Povprečno mesečno število upravičencev do otroškega dodatka se je od leta 2003 do leta
2008 zmanjševalo, v letu 2009 pa se je nekoliko povečalo. Tako se je število upravičencev v
letu 2009 v primerjavi z letom prej povečalo za 0,4 odstotka.
Tudi število prejemnikov drugih pravic iz družinskih prejemkov se je v letu 2009 v
primerjavi z letom prej povečalo, razen število upravičencev do starševskega dodatka in
upravičencev do pomoči ob rojstvu otroka. Tako je starševski dodatek v letu 2009 prejemalo
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povprečno 2.791 upravičencev na mesec, kar je 5,7 odstotka manj kot v predhodnem letu.
Tudi povprečno mesečno število upravičenk do pomoči ob rojstvu otroka (19.906) se je v
primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 5,7 odstotka. Dodatek za veliko družino je v letu
2009 v primerjavi z letom prej prejelo za 1,6 odstotka več upravičencev (29.287). Dodatek za
nego otroka so povprečno mesečno prejemali upravičenci za 6.028 otrok, kar je za 1,2
odstotka več otrok kot leta 2008. Delno plačilo za izgubljeni dohodek pa je v letu 2009
prejelo 529 upravičencev, to je za 8,4 odstotka več upravičencev kot v letu 2008.

3.2.7 Preostali transferji, pomembni za družino
Med transferje, ki so še pomembni za družino, sodijo:
– nadomestilo preživnine,
– socialnovarstvena pomoč,
– denarna pomoč kot edini vir preživljanja in
– denarni dodatek (od leta 2001 sta zadnja dva transferja nadomeščena z denarno socialno
pomočjo).
Do izplačila nadomestila preživnine62 je upravičen otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena
preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z
meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
– ki še ni star 18 let,
– katerega izvršba je bila neuspešna oziroma postopek še ni končan, pa so od vložitve
predloga za izvršbo pretekli že več kot trije meseci.
Pravico do nadomestila preživnine ima otrok do dopolnjenega 15. leta oziroma do 18. leta
starosti, če otrok ni v delovnem razmerju. Višina nadomestila preživnine63 je znašala v letu
2008 za otroka do 6. leta starosti 66,88 evra, za otroka od 6. do 14. leta starosti 73,57 evra in
za otroka nad 14. letom starosti 86,94 evra.64
Starostni pogoj za pravico do nadomestila preživnine je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok
dopolni določeno starost. Otrok bo pridobil pravico do nadomestila preživnine po zakonu od
prvega dne naslednjega meseca od vložitve zahtevka.

62

Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
je oddan v rejništvo,
je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen v zavodu, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.
63
Višina nadomestila preživnine se usklajuje s količnikom uskladitve preživnin in nadomestil preživnin.
64
Kadar je preživnina nižja od navedenih zneskov, je višina nadomestila preživnine enaka znesku določene
preživnine.

–
–
–
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Pravica do nadomestila preživnine preneha:
– na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika,
– na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže, da je vplačal vse zapadle preživninske
obveznosti in da je za dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma je
finančna sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je preživninsko
odgovornost prevzel dolžnikov dolžnik,
– če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.
Poudariti je treba, da so cilji delovanja preživninskega sklada mnogo širši, kot je zgolj
neposredno izboljšanje socialnega položaja otroka, ki prejema nadomestilo preživnine. Sklad
se je v slovenskem prostoru zasidral in nenehno dokazuje svoj pomen, še zlasti z aktivnostmi
spodbujanja preživninskih upravičencev oziroma njihovih zakonitih zastopnikov, da skušajo
izterjati neplačano preživnino, saj so v vmesnem času, ko poteka postopek izterjave
preživninskega dolga, deležni izplačila nadomestila preživnine, z ohranjanjem oziroma
okrepitvijo odgovornosti preživninskega zavezanca, čeprav ta ne živi z otrokom, ter prek tega
s povečanjem socialne varnosti otrok, ki so upravičeni do preživnine.
Mnogi preživninski zavezanci redno nakazujejo sredstva skladu. Analize so pokazale, da pri
desetih odstotkih pozitivno odločenih vlog začenjajo preživninski zavezanci redno plačevati
preživnino, velik pa je tudi delež umika vlog, saj se roditelja sporazumeta o tekočem
poravnavanju obveznosti.
Tabela 9: Število preživnin po razredih, glede na višino preživnine
Višina preživnine Število Struktura
(v evrih)
preživnin v odst.
do 20
416
0,64
od 20 do 40
1.927
2,97
od 40 do 60
5.244
8,07
od 60 do 80
8.443
13,00
od 80 do 120
22.914
35,28
od 120 do 200
20.225
31,14
od 200 do 400
5.427
8,35
nad 400
361
0,56
Skupaj
64.957
100,00

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Preživnine, avgust 2010.

Iz Tabele 9 je razvidno, da je bilo po podatkih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
ki so bili objavljeni avgusta 2010, izplačanih 64.957 preživnin. Največ preživnin je
porazdeljenih v razredu med 80 in 120 evri preživnine, in sicer 35,3 odstotka, kar 66,4
odstotka preživnin je v razredu, v katerem znaša preživnina od 80 do 200 evrov. Povprečna
preživnina je po podatkih znašala 119,02 evra.
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V starostnem razredu otrok do šestega leta starosti je bilo izplačanih 12.404 preživnin, kar
pomeni 20,1 odstotka vseh izplačanih preživnin. V starostnem razredu otrok od šest do
štirinajst let je bilo izplačanih 22.241 preživnin oziroma 36,1 odstotka vseh preživnin, v
starostnem razredu od štirinajst do osemnajst let jih je bilo izplačanih 12.026 oziroma 19,5
odstotka, v starostnem razredu nad osemnajst let pa 15.019 preživnin oziroma 24,3 odstotka
vseh preživnin.
Osnovni transfer, s katerim se prebivalstvu zagotavlja socialna varnost (zagotovljen
minimalni dohodek), je socialnovarstvena pomoč, do katere so upravičeni tisti, ki sami sebi in
svojim družinam iz objektivnih razlogov ne morejo zagotoviti dohodka v določeni minimalni
višini. Z namenskimi transferji se še dodatno krijejo konkretni nujni stroški, ki niso zajeti v
minimalnem dohodku (na primer stroški stanovanja). Minimalni dohodek tudi ne zadostuje za
pokritje specifičnih potreb, ki se najpogosteje nanašajo na zdravstveno stanje posameznika
(Stropnik, 1999, str. 10).
Svet Evrope je leta 1992 sprejel priporočilo, naj države članice priznajo vsem prebivalcem
splošno pravico do minimalnega dohodka. Posamezne države EU določajo raven
zagotavljanja minimalnega dohodka samostojno in zelo različno glede na metodologijo in
višino transferjev. Na tem področju gre zgolj za načelno usklajevanje (Stropnik, 1999,
str. 10).
Ker prejemniki socialnovarstvene pomoči nimajo drugih virov dohodka, je pomembno, da
višina zagotovljenega minimalnega dohodka omogoča zadovoljevanje osnovnih življenjskih
potreb, če že iz objektivnih razlogov ne more vedno zagotoviti dostojne minimalne
življenjske ravni. Med objektivnimi razlogi so najpogostejši ohranjanje stimulativnega
razmerja med minimalnim dohodkom in minimalno plačo, omejitve državnega proračuna ter
družbeni konsenz tako glede višine zagotovljenega minimalnega dohodka kot glede celotne
mase sredstev za ta namen. Visoka raven zagotovljenega minimalnega dohodka je možna le v
razmeroma bogatih državah. Zaradi razmeroma velike brezposelnosti je v Republiki Sloveniji
zagotavljanje minimalnega dohodka postalo pomembna naloga socialnega varstva.
Veljavna zakonodaja in praksa v Sloveniji omogočata kumuliranje pravic do neposrednih in
posrednih socialnih transferjev, ki so usmerjeni k posameznikom in družinam z nizkimi
dohodki. Ob socialnovarstvenih transferjih je treba upoštevati tudi transferje, ki sodijo v širši
okvir družinske politike, saj tudi ti transferji povečujejo socialno varnost družin z otroki.
Zaradi okornih meril upravičenosti do različnih transferjev sta sedanja pravna ureditev in
praksa nepravični do tistih, ki imajo neznatno višje dohodke od vstopnega cenzusa za
pridobitev pravice do nekega transferja ali subvencije. Vsaka ostra meja je že po definiciji
krivična, posledice pa se potencirajo, če gre hkrati za dostop do večjega števila pravic. To je
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vzrok za neutemeljeno in krivično pozitivno razliko med celotnim dohodkom družine, ki
prejema socialnovarstveno pomoč, in družine, ki sama ustvari le nekoliko višji dohodek.
Poleg tega so zaradi različno opredeljenih vstopnih kriterijev pravice med seboj težko
primerljive in zato netransparentne. To je posledica različnih dohodkovnih cenzusov za
pridobitev pravic in upoštevanih dohodkovnih virov, prav tako pa tudi nepovezanosti evidenc
o prejemnikih različnih transferjev. Zato se dosega manjša učinkovitost pri prerazporejanju
dohodka v korist ciljnih skupin.
Za področje socialne varnosti je zelo pomembno zagotoviti konsistentnost in učinkovitost tega
sistema. Številni parcialni ukrepi niso usklajeni in zato včasih neupravičeno pozitivno ali
negativno diskriminirajo nekatere skupine prebivalstva. Tako se dogaja, da tisti, ki si
prizadevajo z lastnim delom zaslužiti višje dohodke, padejo v past revščine. Do tega pride
zaradi hkratnega vpliva davkov in prispevkov na dodatno zasluženi bruto dohodek in izgube
pravice od enega ali več socialnih transferjev. Posledica je nižji razpoložljivi dohodek
posameznika ali družine v primerjavi s tistim pred dodatnim zaslužkom, to pa je nespodbudno
za doseganje dohodkov z lastnim delom. Ta krivičnost se še povečuje s tem, da zakonodaja na
področju socialnih transferjev zanemarja razliko med bruto in neto dohodki, ki so podlaga za
ugotavljanje upravičenosti, prav tako pa tudi razliko med bruto in neto transferji.
Socialnovarstvene dajatve, namenjene zagotavljanju sredstev za preživetje, zagotavlja država.
Aktivnosti za reševanje neugodnega socialnega položaja upravičenca in oblike pomoči, s
katerimi se upravičencu zagotavljajo možnosti, da sam zagotovi varnost sebi in svoji družini,
imajo prednost pred dodeljevanjem socialnovarstvenih dajatev.
Zakon o socialnem varstvu je do leta 2001 zagotavljal upravičencem sredstva za preživetje, in
sicer dve vrsti socialnovarstvenih dajatev:
– denarno pomoč kot edini vir preživljanja in
– denarni dodatek.
Denarna pomoč kot edini vir preživljanja je bila namenjena posameznikom, starim več kot 60
let, ali za delo nesposobnim osebam, ki niso imeli lastnih dohodkov, so bili brez premoženja
in brez zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, in so živeli doma. Taka oseba je bila
upravičena:
– do mesečne denarne pomoči v višini 60 odstotkov zajamčene plače, ki se je lahko
povečala za 30 odstotkov zaradi tuje nege in pomoči in za višino najemnine v neprofitnem
stanovanju,
– do enkratne denarne pomoči vsako leto v funkcionalni obliki, namenjeni za kurjavo,
obleko in podobno, v višini enomesečne pomoči.
Denarni dodatek je bil namenjen osebam in njihovim družinskim članom, ki si začasno niso
zagotovili sredstev za preživetje, iz razlogov, na katere niso mogli vplivati. Denarni dodatek
se je zato dodelil za določen čas, največ za obdobje šestih mesecev, z možnostjo ponovne
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dodelitve, če se okoliščine niso spremenile. Posameznik je bil upravičen do denarnega
dodatka, če mesečni dohodek družinskih članov ni dosegel višine, ki je znašala:
– za otroke do dopolnjenega šestega leta starosti 29 odstotkov zajamčene plače,
– za otroke od sedmega do dopolnjenega 14. leta starosti 34 odstotkov zajamčene plače,
– za otroke od 15. leta starosti do zaključka rednega šolanja 42 odstotkov zajamčene plače,
– za odrasle osebe 52 odstotkov zajamčene plače.
Družina je dobila denarni dodatek v višini razlike med njenimi mesečnimi dohodki v zadnjih
treh mesecih in tako izračunanim cenzusom. V dohodek se niso vštevali otroški dodatki,
štipendije in nekateri drugi socialni prejemki. Denarni dodatek se je lahko povečal za 30
odstotkov zaradi potrebe po tuji negi in pomoči in za višino najemnine v neprofitnem
stanovanju, vendar skupna višina ni smela presegati neto zajamčene plače.
Socialnovarstvene storitve, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav,
zagotavljajo v Republiki Sloveniji država in občine. Storitve se izvajajo v okviru mreže javne
službe v obsegu, ki naj bi ga določil nacionalni program z merili za določitev mreže javne
službe. Zakon o socialnem varstvu določa naslednje storitve, ki so namenjene odpravljanju
socialnih stisk in težav:
– prvo socialno pomoč,
– osebno pomoč,
– pomoč družini, institucionalno varstvo,
– vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
– pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih.
V letu 1998 je Državni zbor RS sprejel predlog Nacionalnega programa socialnega varstva, v
katerem je bilo temeljno izhodišče zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov, družin in
posebnih skupin prebivalstva na področju socialnega standarda in na področju osebnostnega
razvoja. Področje socialnega varstva je opredeljeno kot eden od sklopov socialne varnosti in
temelji na socialni pravičnosti in solidarnosti, na načelih enake dostopnosti, proste izbire
oblik ter aktivne socialne politike.
Po predlogu nacionalnega programa bodo ukrepi države usmerjeni k naslednjim
socialnovarstvenim ciljem:
– izboljšanje kvalitete življenja,
– zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva,
– razvoj strokovnih socialnih mrež pomoči,
– vzpostavitev in razvoj pluralnih dejavnosti,
– oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.
Socialna varnost je sestavljena iz dveh podsistemov, in sicer:
– sistema socialnega zavarovanja, ki je prispevni sistem, katerega cilj je nadomestilo
dohodka, ko se pojavi tveganje (starost, bolezen, brezposelnost in podobno), in
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– sistema socialnih pomoči in drugih socialnih prejemkov, ki zagotavljajo dohodkovno
varnost prebivalcem iz proračuna, njegov cilj pa je varstvo pred absolutno revščino.
V Evropi se pojavljajo nova tveganja, in sicer dolgotrajna brezposelnost, slabotnost v starosti
in enostarševstvo. Te kategorije podpira sistem socialnih pomoči, ki se določajo v odvisnosti
od dohodkovnega položaja upravičencev.
Pri določitvi višine socialnih pomoči je treba zelo preudarno določiti razmerje med
minimalno zagotovljenim dohodkom (socialno pomočjo) in minimalno plačo, in sicer v
smislu, da se spodbuja vključevanje v delo.
Na podlagi ocene izvajanja ukrepov in njihovih učinkov iz Poročila o uresničevanju programa
boja proti revščini in socialni izključenosti iz leta 2002 lahko povzamemo, da so socialni
transferji usmerjeni praviloma k tistim skupinam prebivalstva, ki so v najtežjem položaju.
Število različnih socialnih transferjev je v Sloveniji precejšnje, sredstva za izdatke za te
namene se povečujejo in so približno na ravni povprečja tovrstnih izdatkov v EU, medtem ko
je stopnja revščine pri nas pod povprečjem držav EU. Tudi to potrjuje ustrezno ciljnost
različnih oblik pomoči. Stanovnik in Verbič (2005) sta v prispevku k analizi dohodkovne
neenakosti v Sloveniji ugotovila, da socialni transferji pripomorejo tako k manjšemu tveganju
revščine kot k manjši dohodkovni neenakosti.65 Na dinamiko dohodkovne neenakosti vplivajo
tako zunanji kot notranji faktorji, zato ustvarjata globalizacija in mednarodna produkcija velik
konkurenčni pritisk na slovensko gospodarstvo. Še posebno pa ustrezno usmerjenost socialnih
transferjev ponazarja podatek, da bi bila brez dohodkov prebivalstva iz socialnih transferjev
(prejemkov iz otroških dodatkov, nadomestil bolniškega dopusta, denarne socialne pomoči,
nadomestil za brezposelnost, pravic po vojnih zakonih in štipendij) stopnja revščine
gospodinjstev v Sloveniji po zadnjih podatkih višja za 3,3 odstotne točke, stopnja revščine
oseb pa višja za 4,3 odstotne točke. Vlada RS tudi ocenjuje, da zgolj ustrezna naravnanost
denarnih prejemkov iz socialnih transferjev ne more biti instrument, ki bi odpravil revščino in
socialno izključenost. Ta del socialnih transferjev lahko zgolj zmanjšuje revščino in socialno
izključenost. V Sloveniji socialni transferji uspešno opravljajo to funkcijo, dolgoročnejše
učinke pa je treba dosegati pri odpravljanju vzrokov zanjo66 (Program boja proti revščini in
socialni izključenosti, 2000).
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Čok in Urban (2005) v analizi distribucije dohodkov in davkov v Sloveniji in na Hrvaškem ugotavljata, da je
večja dohodkovna neenakost na Hrvaškem (Čok, Urban, 2005).
66
Za izvajanje strategije socialnega vključevanja je treba posebno pozornost nameniti naslednjim ciljem:
– širitvi možnosti za dvig izobrazbene ravni in izboljšanju možnosti in vzpodbud za šolanje,
– širitvi možnosti za vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, zlasti v tiste,
ki jim izboljšujejo zaposljivost skozi nova znanja in usposobljenost,
– hitrejšemu reševanju možnosti izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in neodvisnega življenja oseb z
invalidnostjo,
– zagotavljanju boljših možnosti za dostop do socialnih in neprofitnih stanovanj in uvedbi ustreznejšega
sistema pomoči pri plačevanju najemnin.
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4 VPLIV DAVČNIH OLAJŠAV IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV NA
RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK DRUŽINE
Pri sprejemanju davčne politike je nujno in smotrno simulirati smer in obseg vplivov
predlogov in sprememb davčne politike ter reakcije prebivalstva, da bi preprečili nezaželene
ali nasprotne posledice. V ta namen je Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani
pripravil mikrosimulacijski model, o katerem smo že govorili v poglavju 2.1.
Cilj prerazdelitve dohodkov je bolj enakomerna razdelitev razpoložljivih dohodkov družinam,
kot je razdelitev izhodiščnega dohodka, pri čemer se upoštevata načeli horizontalne in
vertikalne enakosti. Prerazdelitve, ki teh načel ne upoštevajo, veljajo za diskriminatorne.
Sintetična podlaga za ugotavljanje morebitne diskriminacije posameznih tipov družin in
dohodkovnih skupin je razmerje med razpoložljivimi in izhodiščnimi dohodki.
Kritje določenega dela življenjskih stroškov za starše je ena od najpomembnejših nalog
družinske politike. Pri tem lahko izhajamo s predpostavke, da so minimalni življenjski stroški
otrok približno enaki ter da bi bilo zato treba vsem staršem nadomestiti absolutno enak znesek
teh stroškov. Če se odločimo za otroški dodatek kot ukrep prebivalstvene politike, bomo za
vsakega nadaljnjega otroka v družini staršem pokrili večji delež življenjskih stroškov.
Nasprotno temu pa lahko upoštevamo dejstvo, da so mejni (dodatni) življenjski stroški
vsakega naslednjega otroka praviloma nižji kot tisti za prejšnjega otroka, torej bi bilo iz
zornega kota ekonomike upravičeno absolutni znesek transferja družinam za vsakega
nadaljnjega otroka znižati. Tudi starost otroka vpliva na višino življenjskih stroškov, saj ti z
odraščanjem otroka naraščajo (Stropnik, b. l., str. 1).
Otroški dodatek naj bi bil praviloma univerzalen ukrep, ki ne upošteva različnega
dohodkovnega položaja družin in prerazdeljuje dohodek od parov brez otrok oziroma družin z
manjšim številom otrok v korist tistih, ki imajo več vzdrževanih otrok. Prerazdeljevanje
dohodka od bogatih k revnim je naloga tako davčne kot tudi socialnovarstvene politike
(Stropnik, b. l., str. 1).
Če univerzalni otroški dodatek dopolnjuje drug ukrep družinske politike, to je zmanjšanje
davčne osnove na račun vzdrževanih otrok, je končni izid transferjev izrazito v korist družin z
višjimi dohodki, ker te na račun takšne davčne olajšave več pridobijo. Kombinacija davčnih
olajšav s selektivnimi otroškimi dodatki, kot jih imamo v Sloveniji, pa ima bolj enakomeren
vpliv na razpoložljive dohodke družin. Z naraščanjem dohodkov upada višina otroških
dodatkov in na določeni ravni družinskih dohodkov ta pravica popolnoma ugasne. Na drugi
strani pa narašča davčni prihranek kot posledica davčne olajšave. Absolutne razlike med
davčnimi prihranki so še zlasti izrazite pri večjem številu otrok v družini (Stropnik, 1997, str.
199–200).
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Ker so davčne olajšave odvisne od dohodka zavezanca, otroški dodatek pa od dohodka na
družinskega člana, je skupen učinek obeh mehanizmov zelo odvisen od strukture družinskih
dohodkov (Merše, 1998, str. 9).
Bolj kot znesek znižanja davčne osnove pa je za davčnega zavezanca pomemben davčni
prihranek – znižanje davčne obveznosti, saj to pomeni posredni transfer za družine z otroki.
Zaradi progresivnosti davčnih lestvic velja, da je znesek prihranka absolutno višji za
zavezance z višjimi dohodki. Njim se namreč z olajšavo zmanjšuje dohodek, ki bi bil
obdavčen z najvišjo mejno stopnjo. Tisti, ki davkov ne plačujejo, nimajo od olajšav nobene
koristi, tisti z zelo nizkimi dohodki pa lahko izkoristijo le del olajšave. Te nezaželene
posledice znižanja davčne osnove so v številnih državah spodbudile k odločitvi za
alternativno rešitev, to je k pavšalnemu znižanju davka, ki ugodneje obravnava nižje
dohodkovne skupine (Stropnik, b. l., str. 3).
Učinkov otroških dodatkov in davčnih olajšav v Sloveniji ni mogoče preprosto seštevati na
podlagi zakonskih določil, ker družine niso razvrščene v skupine na podlagi enakih meril.
Tako so v primeru otroškega dodatka družine uvrščene glede na povprečni dohodek na
družinskega člana, v primeru davčnih olajšav pa so davčni zavezanci razvrščeni glede na svoj
dohodek.
Posledica progresivnosti davčnih stopenj je prerazdelitveni učinek davčnih olajšav v korist
družin z višjimi dohodki, družine z nižjimi dohodki pa imajo več koristi od otroških dodatkov,
še zlasti, dokler so ti selektivni (Stropnik, b. l., str. 1).

4.1 Vpliv davčnih olajšav na dohodek družine
Vpliv davčnih olajšav za otroke na družinski proračun se kaže v deležu davčnega prihranka v
razpoložljivem dohodku. Davčni prihranek pomeni manj plačani davek zaradi neobdavčitve
določenega dela dohodka in hkrati posredni transfer družinam. Zaradi progresivnosti davčnih
stopenj se davčni prihranek z višanjem dohodkov tudi povečuje.
V primerjalnih tabelah so prikazani vsi v nalogi obravnavani sistemi dohodnine, torej sistem
2004, sistem 2005 oziroma 2006 ter sistem dohodnine 2007. Zaradi primerljivosti različnih
sistemov dohodnine je skupno leto vseh izračunov v različnih sistemih dohodnine leto 2008.
Spodnja tabela prikazuje letne zneske davčnega prihranka različnih tipov družin v različnih
sistemih dohodnine. Gre za primerjavo dohodnine samske osebe z dohodnino enostarševske
družine z otroki, dohodnine para brez otrok (v tem primeru je zaposlena ena oseba, druga
oseba je vzdrževani družinski član) z dohodnino para z enim otrokom in dohodnine para brez
otrok (v tem primeru sta zaposlena oba in oba prejemata enako višino dohodka) z dohodnino
para z enim, dvema in tremi otroki.
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Tabela 10: Primerjalni prikaz davčnega prihranka ob sistemih dohodnine 2004, 2005
oziroma 2006 in 2007
zneski v evrih
Višina
dohodka

Tip družine

samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
minimalna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
0,7
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
1 povprečna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
1,2
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
1,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
2 povprečni
1 zaposlen
plači
2 zaposlena
2,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
3 povprečne
1 zaposlen
plače
2 zaposlena
minimalni
dohodek

SISTEM 2004

SISTEM 2005 oz. 2006

1 otrok 2 otroka 3 otroci
30
30
30
0
0
0
0
0
0
284
568
568
285
285
285
128
128
128
284
710
1.189
284
710
905
284
438
438
584
1.280
1.848
554
980
1.547
284
710
760
584
1.461
2.302
584
1.434
2.001
284
710
975
618
1.498
2.667
588
1.465
2.634
287
712
1.280
635
1.561
2.797
618
1.544
2.760
584
1.280
1.848
668
1.670
2.986
668
1.670
2.936
584
1.461
2.416
751
1.878
3.284
751
1.865
3.201
618
1.498
2.667

1 otrok
0
0
0
350
68
3
407
350
298
722
681
350
772
722
808
831
831
515
831
831
722
919
919
804
919
919
831

2 otroka 3 otroci
0
0
0
0
0
0
421
421
68
68
3
3
787
1.068
658
658
298
298
1.437
1.945
1.062
1.569
604
604
1.556
2.428
1.495
2.003
731
808
1.735
2.794
1.637
2.684
896
1.279
1.735
2.940
1.735
2.940
1.437
1.945
1.918
3.164
1.870
3.075
1.588
2.568
1.918
3.250
1.918
3.250
1.735
2.794

SISTEM 2007
1 otrok
0
0
0
349
32
0
349
349
255
590
424
349
590
590
349
894
590
349
895
895
590
895
895
590
895
895
894

2 otroka 3 otroci
0
0
0
0
0
0
381
381
32
32
0
0
729
983
634
634
255
255
1.044
1.677
804
1.333
567
567
1.231
1.964
1.090
1.723
729
775
1.535
2.604
1.231
2.153
729
1.087
1.869
3.492
1.869
3.209
1.044
1.677
1.869
3.492
1.869
3.492
1.231
2.035
1.869
3.492
1.869
3.492
1.535
2.604

Vir: lastni izračuni.

Tabela 11: Primerjalni prikaz deleža davčnega prihranka v razpoložljivem dohodku ob
sistemih dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007
zneski v evrih
Višina
dohodka

Tip družine

samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
minimalna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
0,7
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
1 povprečna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
1,2
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
1,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
2 povprečni
1 zaposlen
plači
2 zaposlena
2,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
3 povprečne
1 zaposlen
plače
2 zaposlena
minimalni
dohodek

SISTEM 2004

SISTEM 2005 oz. 2006

1 otrok 2 otroka 3 otroci
1,42
1,42
1,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,61
10,64
10,64
5,33
5,33
5,33
2,46
2,46
2,46
3,46
8,23
13,06
3,35
7,97
9,94
3,33
5,06
5,06
5,22
10,77
14,84
4,72
8,05
12,15
2,41
5,82
6,21
4,53
10,60
15,74
4,33
10,00
13,43
2,04
4,94
6,66
3,99
9,16
15,22
3,66
8,65
14,54
1,67
4,04
7,04
3,23
7,59
12,82
3,05
7,29
12,32
2,68
5,69
8,01
2,82
6,77
11,49
2,75
6,59
11,04
2,24
5,42
8,65
2,74
6,57
10,95
2,66
6,36
10,44
2,04
4,80
8,23

1 otrok 2 otroka 3 otroci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,47
7,89
7,89
1,02
1,27
1,27
0,04
0,05
0,05
4,52
8,92
11,73
3,62
7,23
7,23
3,25
3,38
3,38
6,14
11,87
15,41
5,39
8,52
12,09
2,82
4,87
4,87
5,75
11,16
16,39
5,00
10,20
13,20
5,54
4,96
5,46
5,23
10,47
15,85
4,93
9,46
14,62
2,95
5,02
7,01
4,21
8,40
13,45
3,99
8,07
12,95
3,27
6,31
8,35
3,88
7,77
12,20
3,70
7,31
11,48
3,04
5,84
9,12
3,34
6,72
10,89
3,23
6,51
10,56
2,73
5,52
8,61

Vir: lastni izračuni.
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SISTEM 2007
1 otrok 2 otroka 3 otroci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,58
7,13
7,13
0,59
0,59
0,59
0,00
0,00
0,00
4,12
8,24
10,80
3,96
6,96
6,96
2,88
2,88
2,88
5,05
8,61
13,14
3,50
6,44
10,24
2,86
4,56
4,56
4,34
8,66
13,14
4,16
7,43
11,27
2,43
4,93
5,23
5,45
9,00
14,36
3,47
6,97
11,59
1,98
4,04
5,90
4,42
8,80
15,28
4,23
8,44
13,67
2,59
4,50
7,03
3,72
7,45
13,08
3,58
7,20
12,66
2,14
4,37
7,03
3,21
6,46
11,44
3,11
6,27
11,11
2,80
4,71
7,74

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
Na splošno lahko ugotovimo, da se z višanjem dohodkov absolutni znesek davčnega
prihranka v vseh sistemih povečuje, medtem ko se delež davčnega prihranka v razpoložljivem
dohodku pri nižjih dohodkih povečuje, potem pa se z višanjem dohodkov začne zmanjševati.
Podatki o davčnem prihranku v sistemu dohodnine 2004 pokažejo, da je prihranek znašal pri
enostarševski družini z enim otrokom med 30 in 751 evri, ob predpostavki, da so se dohodki
enostarševske družine gibali med minimalnim dohodkom in tremi povprečnimi plačami.
Davčni prihranek enostarševske družine z dvema otrokoma se je gibal med 30 in 1.878 evri
ter v primeru enostarševske družine s tremi otroki med 30 in 3.284 evri, odvisno od zaslužka
enostarševske družine. V primeru dvostarševske družine z enim otrokom, v kateri je zaposlen
eden od staršev in je ta zaslužil dohodke v višini med minimalno plačo in tremi povprečnimi
plačami, je davčni prihranek znašal od 285 do 751 evrov. Davčni prihranek dvostarševske
družine z dvema otrokoma je znašal od 285 do 1.865 evrov ter v dvostarševski družini s tremi
otroki od 285 do 3.201 evrov (dohodki zaposlenih so se gibali med minimalno plačo in tremi
povprečnimi plačami). V primeru dvostarševske družine z enim otrokom, v kateri sta oba
starša zaposlena in oba prejemata enako višino dohodka, se je davčni prihranek gibal med 128
in 618 evri, če so dohodki staršev znašali med minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami.
Davčni prihranek dvostarševske družine z dvema otrokoma se je gibal med 128 in 1.498 evri
ter v primeru dvostarševske družine s tremi otroki med 128 in 2.667 evri (ob dohodkih med
minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami).
Podatki sistema dohodnine 2005 oziroma 2006 kažejo, da se je davčni prihranek pri
enostarševski družini z enim otrokom gibal med 350 in 919 evri, če so se dohodki gibali med
minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami. Davčni prihranek enostarševske družine z
dvema otrokoma se je gibal med 421 in 1.918 evri ter v primeru enostarševske družine s tremi
otroki med 421 in 3.250 evri, odvisno od zaslužka starša (ob dohodkih med minimalno plačo
in tremi povprečnimi plačami). V primeru dvostarševske družine z enim otrokom, v kateri je
zaposlen eden od staršev, je davčni prihranek znašal od 68 do 919 evrov, če se je gibal
dohodek zaposlenega starša med minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami. Davčni
prihranek dvostarševske družine z dvema otrokoma je znašal med 68 in 1.918 evri ter v
primeru dvostarševske družine s tremi otroki med 68 in 3.250 evri (pri dohodkih, ki so se
gibali med minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami). V dvostarševski družini z enim
otrokom, v kateri sta zaposlena oba starša in oba prejemata enako višino dohodka, se je
davčni prihranek gibal med 298 in 831 evri, če so dohodki staršev znašali med 0,7 povprečne
plače in tremi povprečnimi plačami. Davčni prihranek dvostarševske družine z dvema
otrokoma se je gibal med 298 in 1.735 evri ter v primeru dvostarševske družine s tremi otroki
med 298 in 2.794 evri (dohodki so se gibali med 0,7 in tremi povprečnimi plačami).
Podatki sistema dohodnine 2007 kažejo, da se je davčni prihranek pri enostarševski družini z
enim otrokom gibal med 349 in 895 evri, če so se dohodki gibali med minimalno plačo in
tremi povprečnimi plačami. Davčni prihranek enostarševske družine z dvema otrokoma se je
gibal med 381 in 1.869 evri ter v enostarševski družini s tremi otroki med 381 in 3.492 evri,
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odvisno od zaslužka. V dvostarševski družini z enim otrokom, v kateri je zaposlen eden od
staršev, je davčni prihranek znašal od 32 do 895 evrov, če je znašal dohodek zaposlenega
starša med minimalno plačo in tremi povprečnimi plačami. Davčni prihranek dvostarševske
družine z dvema otrokoma je znašal od 32 do 1.869 evrov ter v dvostarševski družini s tremi
otroki od 32 do 3.492 evrov. V dvostarševski družini z enim otrokom, v kateri sta zaposlena
oba starša in oba prejemata enako višino dohodka, se je davčni prihranek gibal med 255 in
894 evri, če so dohodki staršev znašali med 0,7 povprečne plače in tremi povprečnimi
plačami. Davčni prihranek dvostarševske družine z dvema otrokoma se je gibal med 255 in
1.535 evri ter v dvostarševski družini s tremi otroki med 255 in 2.604 evri.
Delež davčnega prihranka v razpoložljivem dohodku67 se pri nižjih dohodkih povečuje, nato
se začne zmanjševati. Pri sistemu dohodnine 2004 se delež davčnega prihranka povečuje do
višine 1,2 povprečne plače v družini z enim otrokom, nato se začne zmanjševati. V družini z
dvema in tremi otroki se delež davčnega prihranka povečuje do višine 1,5 povprečne plače,
nato se začne zmanjševati. V sistemu dohodnine 2005 oziroma 2006 se delež davčnega
prihranka začne zmanjševati pri višini 1,2 povprečne plače v primeru družine z enim in dvema
otrokoma oziroma pri višini 1,5 povprečne plače. Primerjava vseh treh sistemov pokaže, da je
davčni prihranek najvišji v sistemu dohodnine 2005 oziroma 2006, sledi sistem dohodnine
2007, najnižji davčni prihranek pa prinaša sistem dohodnine 2004. Višji davčni prihranek je
tudi posledica povečanja davčnih olajšav za otroke.

4.2 Vpliv družinskih prejemkov na dohodek družine
Ker pomenijo otroški dodatki največji delež družinskih prejemkov v proračunu, smo se v tem
delu naloge osredotočili na vpliv otroškega dodatka na proračun družine.
V tabeli prikazujemo delež otroškega dodatka v razpoložljivem dohodku68 ter delež otroškega
dodatka v izhodiščnem dohodku.

67

Razpoložljivi dohodek v tem primeru definiramo kot neto dohodek (bruto dohodek, zmanjšan za prispevke za
socialno varnost delojemalca in dohodnino).
68
V obravnavanem primeru razpoložljivi dohodek opredelimo kot seštevek neto dohodka (bruto dohodek,
zmanjšan za prispevke za socialno varnost in dohodnino) in otroških dodatkov.
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Tabela 12: Primerjalni prikaz deleža otroškega dodatka v razpoložljivem dohodku ob
sistemih dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007
zneski v evrih
Višina
dohodka

Tip družine

samohranilec
minimalni
1 zaposlen
dohodek
2 zaposlena
samohranilec
minimalna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
0,7
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
1 povprečna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
1,2
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
1,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
2 povprečni
1 zaposlen
plači
2 zaposlena
2,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
3 povprečne
1 zaposlen
plače
2 zaposlena

SISTEM 2004

SISTEM 2005 oz. 2006

1 otrok 2 otroka 3 otroci
39,87
57,92
64,92
39,00
57,31
64,49
39,00
57,31
64,49
22,89
41,25
49,23
24,15
37,76
46,42
16,32
33,08
41,85
9,60
31,29
37,56
12,27
27,40
35,42
7,18
16,66
24,59
8,12
19,00
30,33
9,03
20,06
31,60
4,56
11,58
18,78
6,45
17,80
26,89
8,12
22,59
27,08
3,63
8,86
14,24
5,40
13,36
23,39
5,73
14,72
23,98
1,67
6,94
10,03
3,23
10,28
17,64
4,30
10,64
19,15
2,68
5,69
11,61
2,82
8,80
14,85
3,66
8,81
15,15
2,24
5,42
8,63
2,74
6,57
13,91
2,66
8,08
13,36
2,04
4,80
8,22

1 otrok 2 otroka 3 otroci
39,00
57,31
69,63
39,00
57,31
69,63
39,00
57,31
69,63
17,69
34,25
47,08
19,88
34,25
47,08
13,92
30,88
43,65
6,19
24,70
31,23
8,94
20,76
31,23
3,85
12,05
23,53
3,00
9,06
20,59
4,40
12,79
24,16
2,13
6,02
15,80
1,97
7,96
15,47
3,85
13,73
17,75
1,58
4,02
10,32
1,45
4,57
11,66
2,09
6,52
12,87
0,00
2,98
5,18
0,00
2,90
7,23
1,27
3,56
9,30
0,00
0,00
5,42
0,00
2,90
5,25
0,93
3,56
5,98
0,00
0,00
1,33
0,00
0,00
4,59
0,00
1,83
4,46
0,00
0,00
1,15

SISTEM 2007
1 otrok 2 otroka 3 otroci
39,00
57,31
67,85
39,00
57,31
67,85
39,00
57,31
67,85
23,01
38,94
48,94
20,35
34,64
45,34
13,92
30,87
41,29
10,04
30,85
36,85
12,52
26,27
34,13
6,60
14,53
23,13
14,93
16,88
29,20
17,80
18,40
30,36
9,16
10,29
17,48
6,17
15,80
24,86
7,79
20,14
25,38
3,96
8,74
12,99
6,75
13,05
22,67
5,43
12,92
21,45
1,98
6,87
8,95
4,42
11,38
19,92
5,42
11,62
20,29
2,59
4,50
10,62
4,42
11,06
18,82
5,26
10,85
18,95
2,59
5,30
8,20
3,21
6,46
14,41
3,11
7,97
14,01
2,80
4,71
7,74

Vir: lastni izračuni.

Tabela 13: Primerjalni prikaz delež otroškega dodatka v bruto dohodku ob sistemih
dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007
zneski v evrih
Višina
dohodka

Tip družine

samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
minimalna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
0,7
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
1 povprečna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
1,2
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
1,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
2 povprečni
1 zaposlen
plači
2 zaposlena
2,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
3 povprečne
1 zaposlen
plače
2 zaposlena
minimalni
dohodek

SISTEM 2004

SISTEM 2005 oz. 2006

1 otrok 2 otroka 3 otroci
49,80
104,58
178,57
49,80
104,58
178,57
49,80
104,58
178,57
16,52
40,58
69,29
19,33
40,58
69,29
12,59
34,79
60,31
4,76
24,77
35,37
7,39
20,41
35,37
3,02
10,32
23,19
2,11
7,23
19,60
3,33
10,95
24,76
1,58
4,76
13,94
1,32
6,02
13,53
2,78
11,64
16,33
1,15
3,08
8,50
0,92
3,17
9,29
1,41
4,82
10,82
0,00
2,19
3,98
0,00
1,85
5,10
0,79
2,38
6,97
0,00
0,00
4,00
0,00
1,32
3,44
0,55
1,48
4,08
0,00
0,00
0,91
0,00
0,00
2,87
0,00
1,10
2,87
0,00
0,00
0,76

1 otrok 2 otroka 3 otroci
49,80
104,58
178,57
49,80
104,58
178,57
49,80
104,58
178,57
16,52
40,58
69,29
19,33
40,58
69,29
12,59
34,79
60,31
4,76
24,76
35,37
7,39
20,41
35,37
3,02
10,32
23,19
2,11
7,23
19,60
3,33
10,95
24,76
1,58
4,76
13,94
1,32
6,02
13,53
2,78
11,64
16,33
1,15
3,08
8,50
0,92
3,17
9,29
1,41
4,82
10,82
0,00
2,19
3,98
0,00
1,85
5,10
0,79
2,38
6,97
0,00
0,00
4,00
0,00
1,32
3,44
0,55
1,48
4,08
0,00
0,00
0,91
0,00
0,00
2,87
0,00
1,10
2,87
0,00
0,00
0,76

Vir: lastni izračuni.
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SISTEM 2007
1 otrok 2 otroka 3 otroci
49,81
104,60
178,59
49,81
104,60
178,59
49,81
104,60
178,59
16,52
40,58
69,29
19,32
40,58
69,29
12,59
34,79
60,30
4,76
24,76
35,37
7,39
20,41
35,37
3,02
10,32
23,19
3,02
10,32
28,00
4,76
15,64
35,37
2,26
6,80
19,91
1,58
7,23
16,23
3,33
13,97
19,60
1,38
3,70
10,20
1,15
3,96
11,61
1,76
6,02
13,53
0,00
2,74
4,97
0,00
2,47
6,80
1,06
3,17
9,29
0,00
0,00
5,33
0,00
1,64
4,30
0,69
1,85
5,10
0,00
0,00
1,13
0,00
0,00
3,44
0,00
1,32
3,44
0,00
0,00
0,91
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Iz zgornjih tabel je razvidno, da so bile enostarševske družine upravičene do otroškega
dodatka z izhodiščnimi dohodki do vključno 1,5 povprečne plače. V dvostarševskih družinah,
v katerih je zaposlen eden od staršev,69 so upravičene do otroških dodatkov družine z dohodki
do vključno 2,5 povprečne plače. V dvostarševskih družinah, v katerih sta zaposlena oba
starša,70 pa so upravičene do otroških dodatkov družine s skupnim dohodkom do višine 1,2
povprečne plače.
Delež otroškega dodatka v izhodiščnem dohodku enostarševske družine se je gibal med 49,8
in 179 odstotki (odvisno od števila otrok) pri višini minimalnega dohodka ter med 2,1 in 28
odstotki pri višini povprečne plače.
V primeru dvostarševske družine, v kateri je zaposlen eden od staršev, se je delež otroškega
dodatka v bruto dohodku gibal med 3,3 in 35 odstotki pri višini dohodka povprečne plače.
Pri dvostarševski družini, v kateri sta zaposlena oba starša, se je delež otroškega dodatka v
bruto dohodku gibal med 1,6 in 20 odstotki pri izhodiščnem dohodku povprečne plače.

4.3 Vpliv davčnih olajšav in družinskih prejemkov na razpoložljivi dohodek
družine v različnih tipih družin
Davčni sistem in sistem družinske politike se v večini držav razvijata vzporedno, vendar
ločeno, vsak s svojo administracijo in cilji. Kljub temu lahko ugotovimo naslednje skupne
cilje:
– zagotavljanje minimalnega dohodka,
– zagotavljanje bolj enakomernih in stabilnih družinskih dohodkov skozi življenjski cikel,
– zmanjšanje horizontalne neizenačenosti,71
– zmanjšanje razlik v dohodkih s pomočjo progresivne razporeditve vseh transfernih plačil
in davkov (Stropnik, 1997, str. 199).
Davčni sistem in sistem blaginje imata na iste subjekte istočasno lahko nasprotne vplive, in to
predvsem zato, ker gre za dva različna vladna resorja. Pri tem je nerazumno, če obdavčitev
izniči ukrepe socialne in družinske politike.72 Devalvacija davčnih olajšav namreč bolj
prispeva k povečanju davčne obveznosti kot progresivnost davčnega sistema. Zaradi tega
najbolj trpijo tisti, ki so upravičeni do največje višine olajšav (družine z več otroki), tisti, ki
zaradi inflacije prestopijo v višje obdavčen davčni razred, in tisti, ki morajo začeti plačevati
69

V dvostarševski družini, v kateri je zaposlen samo eden od staršev, je druga odrasla oseba vzdrževani
družinski član.
70
V primeru dvostarševske družine, v kateri sta zaposlena oba starša, so izračuni narejeni ob predpostavki, da
oba starša zaslužita enako višino plače.
71
Pomeni upoštevanje velikosti in strukture družine.
72
To se lahko zgodi, če se davčne olajšave ne povečujejo skladno z inflacijo ali s povprečnimi zaslužki ali pa če
se davčni razredi ne prilagajajo stopnji inflacije. Z novim zakonom o dohodnini, ki se je začel uporabljati s 1.
januarjem 2005, se davčne olajšave in lestvica za odmero dohodnine enkrat na leto valorizirajo s koeficientom
rasti cen življenjskih potrebščin. Pred 1. januarjem 2005 so se zneski olajšav in lestvica za odmero dohodnine
enkrat na leto valorizirali s koeficientom rasti povprečne plače v Republiki Sloveniji.
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davke, čeprav imajo realno enake ali celo manjše dohodke kot prej. To velja predvsem za
davčne sisteme, ki imajo ničelno davčno stopnjo za prvi dohodkovni razred (Stropnik, 1997,
str. 199).
Delno prekrivanje sistema obdavčevanja in dodeljevanja socialnih pomoči lahko povzroči t. i.
»past revščine«. To pomeni, da nekdo, ki je zaradi nizkih dohodkov prejemnik
socialnovarstvene pomoči, lahko utrpi neto škodo zaradi povečanja lastnih dohodkov.
Zmanjša se mu znesek pomoči in najverjetneje postane tudi davkoplačevalec. Človek se lahko
obravnava kot tako reven, da prejema dodatek k družinskemu dohodku, istočasno pa kot
dovolj bogat, da plačuje davek na dohodek. Skupni vpliv neposrednega in posrednega davka
lahko 100-odstotno preseže višino dodatnega dohodka. Tako davčni ukrepi lahko izničijo ali
zmanjšajo vpliv prizadevanja socialne politike, to pa nikakor ni sprejemljivo, saj revnim
onemogoča, da bi se izkopali iz revščine. Sistem na eni strani daje, na drugi strani pa jemlje.
Poleg tega to tudi nespodbudno vpliva na delovno aktivnost nižjih dohodkovnih skupin
prebivalstva.
Bistvo povezanosti med vsebino in vplivi davčne in socialne politike lahko poenostavimo na
naslednji način: davčna obremenitev znižuje neto dohodke, in če je previsoka, po eni strani
destimulira zaposlovanje in ekonomsko aktivnost prebivalstva nasploh, zaradi česar se
socialni problemi zaostrujejo, po drugi strani pa s spodbujanjem črne in sive ekonomije še
dodatno sama sebi spodkopava osnovo. Posledica so nižji davčni prihodki, ki pa niso kos
povečanim socialnim problemom. Zato je primerna tista davčna politika, ki še spodbuja
zaposlovanje, zagotavlja pa tudi zadostna sredstva za financiranje javne porabe. Njeno
določanje je seveda izredno zapleten in tvegan postopek, ki se, realno gledano, lahko le bolj
ali manj približa želenemu učinku.
Vsaka politika prerazdeljevanja dohodkov s pomočjo davčnega in socialnovarstvenega
sistema ter sistema družinskih prejemkov izhaja iz odgovorov na nekaj bistvenih vprašanj:
koliko prerazdeljevati, od koga in koliko vzeti, komu in koliko dati ter v kakšni obliki jemati
oziroma dajati. Pri tem pa ni objektivnega merila za oceno, ali je opravljena prerazdelitev za
družbo v nekem času optimalna. Če vnaprej opredelimo ciljne učinke, pa vendarle lahko
ugotovimo, s katerimi ukrepi jih je mogoče doseči oziroma ali smo jih dosegli. Določanje
ciljnih učinkov mora vključiti pričakovanja za celotno populacijo, da ne bi morebitni
nepredvideni negativni učinki za premožnejše sloje delno izničili doseženih pozitivnih
učinkov za revnejše prebivalstvo. Želene učinke moramo opredeliti za vsak posamezni ukrep
in za ciljne podskupine prebivalstva, pri čemer mora tudi skupni učinek ustrezati splošnim
pričakovanjem.
Cilj prerazdelitve dohodkov je bolj enakomerna razdelitev razpoložljivih dohodkov družin,
kot je razdelitev izhodiščnega dohodka, pri čemer se upoštevata načeli horizontalne in
vertikalne enakosti. Prerazdelitve, ki teh načel ne upoštevajo, veljajo za diskriminatorne.
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Sintetična podlaga za ugotavljanje morebitne diskriminacije posameznih tipov družin in
dohodkovnih skupin je razmerje med razpoložljivimi in izhodiščnimi dohodki.
Posledica progresivnosti davčnih stopenj je prerazdelitveni učinek davčnih olajšav v korist
družin z višjimi dohodki, medtem ko imajo družine z nižjimi dohodki več koristi od otroških
dodatkov. To pomeni, da davčnih olajšav ne morejo izkoristiti vsi zavezanci (ne morejo jih
izkoristiti zavezanci oziroma družine z nizkimi dohodki in tisti, ki ne plačujejo dohodnine),
medtem ko so do otroškega dodatka upravičeni vsi, katerih dohodek na družinskega člana ne
presega 99 odstotkov povprečne plače.
Tabela 14 podaja primerjalni prikaz izkoristka davčne olajšave za otroke med sistemi
dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007. Zaradi primerljivosti sistemov so vsi izračuni
prikazani na letu 2008. Kot primer lahko povemo, da je lahko posamezni zavezanec izkoristil
davčno olajšavo za enega otroka v celoti (poleg splošne olajšave), če je njegov dohodek
znašal 4.646 evrov oziroma okoli 28 odstotkov povprečne plače v sistemu dohodnine 2004 in
okoli 38 odstotkov oziroma 40 odstotkov v sistemu dohodnine 2005 oziroma 2007. Da je
zavezanec izkoristil celotno olajšavo za dva otroka, je moral zaslužiti 7.959 evrov oziroma 48
odstotkov povprečne plače v sistemu dohodnine 2004 ter dobrih 56 odstotkov v sistemu
dohodnine 2005 in skoraj 58 odstotkov v sistemu dohodnine 2007. Za celoten izkoristek
davčne olajšave za tri otroke je bilo treba zaslužiti skoraj 12.382 evrov, kar je približno 74
odstotkov povprečne plače v sistemu dohodnine 2004, 81 odstotkov povprečne plače v
sistemu dohodnine 2005 in 88 odstotkov povprečne plače v sistemu dohodnine 2007. Davčne
olajšave so se sicer povečale, vendar tisti davčni zavezanci, ki že v sistemu dohodnine 2004
zaradi prenizkih dohodkov niso mogli izkoristiti davčnih olajšav za otroke, jih tudi v sistemih
dohodnine 2005 oziroma 2006 in 2007 niso mogli izkoristiti, ob predpostavki, da se njihova
plača ni spremenila.
Tabela 14: Primerjalni prikaz izkoristka davčne olajšave73 za otroke med sistemi
dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007

SISTEM DOHODNINE 2004
SISTEM DOHODNINE 2005 oz. 2006
SISTEM DOHODNINE 2007

V absolutnih zneskih (v evrih) V odst. od povprečne plače
1 otrok 2 otroka 3 otroci 1 otrok 2 otroka 3 otroci
4.646
7.959
12.382
27,8
47,7
74,2
6.280
9.395
13.549
37,6
56,3
81,1
6.611
9.658
14.741
39,6
57,8
88,3

Vir: lastni izračuni.

V nadaljevanju prikazujemo delež davčnega prihranka v davčnih olajšavah za otroke za vse tri
obravnavane sisteme dohodnine. Davkoplačevalci z najnižjimi dohodki v nekaterih primerih
73

Izkoristek davčne olajšave pomeni višino dohodka, pri katerem je davčna olajšava za otroka (poleg splošne
olajšave in olajšave za različne namene v primeru sistema dohodnine 2004 in 2005 oziroma 2006) še lahko
izkoriščena.

79

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
nimajo nobenega davčnega prihranka ali pa lahko izkoristijo le del pravice. Za druge
zavezance, ki razpolagajo z izhodiščnimi dohodki, ki jih obravnavamo v tabeli, dosega davčni
prihranek od 16 do 45 odstotkov davčne olajšave. V vseh obravnavanih sistemih je davčni
prihranek večji v družinah z enim in dvema otrokoma kot v družinah s tremi otroki.
Tabela 15: Primerjalni prikaz deleža davčnega prihranka v znesku davčnih olajšav za otroke
med sistemi dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007
Višina
dohodka
minimalni
dohodek
minimalna
plača
0,7
povprečne
plače
1
povprečna
plača
1,2
povprečne
plače
1,5
povprečne
plače
2 povprečni
plači
2,5
povprečne
plače
3
povprečne
plače

Tip družine
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena

SISTEM 2004
1 otrok 2 otroka 3 otroci
1,77
0,71
0,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
13,62
7,57
17,04
6,82
3,79
7,67
3,07
1,70
17,00
17,00
15,83
17,00
17,00
12,05
17,00
10,50
5,84
35,00
30,67
24,59
33,17
23,47
20,59
17,00
17,00
10,12
35,00
35,00
30,64
35,00
34,35
26,64
17,00
17,00
12,97
37,00
35,89
35,50
35,24
35,09
35,05
17,17
17,07
17,04
38,02
37,41
37,23
37,00
37,00
36,73
35,00
30,67
24,59
40,00
40,00
39,74
40,00
40,00
39,08
35,00
35,00
32,15
45,00
45,00
43,71
45,00
44,67
42,60
37,00
35,89
35,50

SISTEM 2005 oz. 2006
1 otrok 2 otroka 3 otroci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
9,23
5,45
3,10
1,49
0,88
0,12
0,06
0,03
18,59
17,24
13,81
16,00
14,41
8,51
13,61
6,52
3,85
33,00
31,48
25,14
31,14
23,25
20,28
16,00
13,22
7,80
35,27
34,09
31,38
33,00
32,75
25,88
36,92
16,00
10,44
38,00
38,00
36,11
38,00
35,86
34,69
23,54
19,61
16,53
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
33,00
31,48
25,14
42,00
42,00
40,89
42,00
40,96
39,75
36,73
34,79
33,19
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
38,00
38,00
36,11

SISTEM 2007
1 otrok 2 otroka 3 otroci
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,00
8,36
4,47
1,45
0,69
0,37
0,00
0,00
0,00
16,00
16,00
11,54
16,00
13,91
7,44
11,67
5,59
2,99
27,00
22,90
19,69
19,41
17,63
15,65
16,00
12,44
6,66
27,00
27,00
23,05
27,00
23,91
20,23
16,00
16,00
9,10
40,95
33,68
30,58
27,00
27,00
25,27
16,00
16,00
12,77
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
37,68
27,00
22,90
19,69
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
27,00
27,00
23,89
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
41,00
40,95
33,68
30,58

Vir: lastni izračuni.

Posledica progresivnosti davčnih stopenj je prerazdelitveni učinek davčnih olajšav v korist
družin z višjimi dohodki, družine z nižjimi dohodki pa imajo več koristi od otroških dodatkov.
Pri višjih dohodkih družin je delež davčnega prihranka v znesku davčnih olajšav za otroke
višji.
Razmerje med razpoložljivim in izhodiščnim dohodkom pokaže, da dohodnina in oba
transferja delujejo v smeri doseganja horizontalne in vertikalne enakosti družin. Ugotavljamo
namreč, da imajo družine z več otroki in nižjimi dohodki višje razmerje med razpoložljivim in
izhodiščnim dohodkom. Družine z vrednostjo indeksa nad 100 so po končanem
prerazdelitvenem procesu neto prejemniki denarnih sredstev. Primerjalni prikaz različnih
sistemov dohodnine pokaže, da je razmerje med razpoložljivim in izhodiščnim dohodkom pri
višini minimalnega dohodka in minimalne plače enako v vseh treh obravnavanih sistemih,
medtem ko je pri višjih dohodkih razmerje najvišje v sistemu dohodnine 2007.
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V enostarševski družini z enim otrokom, ki razpolaga s povprečno plačo, je razmerje med
obravnavanima dohodkoma v sistemu dohodnine 2004 doseglo dobrih 69 odstotkov, v
sistemu dohodnine 2005 oziroma 2006 70 odstotkov, v sistemu dohodnine 2007 pa 72
odstotkov.
V dvostarševski družini z enim otrokom, v kateri je zaposlen eden od staršev in ki razpolaga s
povprečno plačo, se razmerje med razpoložljivim in izhodiščnim dohodkom giblje med
dobrimi 73 odstotki v sistemu dohodnine 2004 in 83 odstotki v sistemu dohodnine 2007.
V dvostarševski družini z enim otrokom, v kateri sta zaposlena oba starša in oba zaslužita
povprečno plačo, se razmerje med razpoložljivim in izhodiščnim dohodkom giblje med 72
odstotki v sistemu dohodnine 2004 in 79 odstotki v sistemu dohodnine 2007.
Tabela 16: Primerjalni prikaz razmerja med razpoložljivim in izhodiščnim dohodkom v
sistemih dohodnine 2004, 2005 oziroma 2006 in 2007
Višina
dohodka
minimalni
dohodek
minimalna
plača
0,7
povprečne
plače
1
povprečna
plača
1,2
povprečne
plače
1,5
povprečne
plače
2 povprečni
plači
2,5
povprečne
plače
3
povprečne
plače

Tip družine
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena

SISTEM 2004
1 otrok 2 otroka 3 otroci
127,70
182,48
256,47
127,70
182,48
256,47
127,70
182,48
256,47
90,27
118,48
147,19
97,23
118,48
147,19
88,63
110,82
136,34
74,92
98,56
113,27
79,97
96,63
113,27
75,84
84,47
97,34
69,12
78,40
94,18
73,66
83,82
101,04
72,08
77,80
87,28
65,74
74,81
86,51
70,11
83,21
90,74
70,74
74,79
81,53
62,73
68,49
79,28
65,56
72,47
83,15
68,67
72,56
76,61
58,84
63,46
70,41
61,48
65,84
74,07
65,26
67,34
73,04
56,69
60,40
65,68
58,84
62,17
67,80
62,50
64,60
67,79
54,80
57,05
62,72
56,30
59,61
64,05
60,57
62,33
65,42

SISTEM 2005 oz. 2006
1 otrok 2 otroka 3 otroci
127,70
182,48
256,47
127,70
182,48
256,47
127,70
182,48
256,47
93,38
118,48
147,19
97,23
118,48
147,19
90,45
112,65
138,17
77,00
100,26
113,27
82,65
98,31
113,27
78,37
85,68
98,54
70,38
79,78
95,19
75,73
85,62
102,47
74,35
79,04
88,22
66,99
75,61
87,47
72,09
84,81
92,04
72,73
76,57
82,37
63,48
69,34
79,68
67,32
73,94
84,13
69,75
73,46
76,77
59,14
63,69
70,55
62,45
66,74
74,94
66,11
68,25
73,76
56,76
60,47
65,58
59,54
62,74
68,23
63,23
65,11
68,36
54,94
56,94
62,46
56,79
59,89
64,32
60,90
62,70
65,57

Vir: lastni izračuni.
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SISTEM 2007
1 otrok 2 otroka 3 otroci
127,71
182,50
242,27
127,71
182,50
242,27
127,71
182,50
242,27
93,96
118,48
141,67
97,22
118,48
141,67
90,49
112,69
132,69
77,24
100,49
110,04
97,22
98,31
110,04
90,49
86,04
95,67
72,03
79,87
93,77
82,85
85,68
100,40
78,74
79,26
86,18
69,06
76,96
86,24
73,47
84,82
90,79
73,06
76,88
80,64
66,49
71,30
80,18
69,33
75,30
83,48
70,61
74,32
76,02
60,67
65,43
72,41
64,14
68,64
76,12
68,15
69,51
74,27
57,73
61,38
66,49
60,42
63,68
69,27
65,90
67,43
69,36
55,77
57,71
63,07
57,55
60,59
64,85
63,78
65,06
67,20

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________

4.4 Primerjalni prikaz vpliva davčnih olajšav in družinskih prejemkov na
dohodek družine pred davčno reformo v letu 2005 in po njej za različne tipe
družin
Pri primerjalnem prikazu, kako so vplivali davčne olajšave in družinski prejemki na dohodek
družine pred davčno reformo, sprejeto v letu 2004, in kako po njej, izhajamo s predpostavke,
da se višina otroških dodatkov in dodatka za veliko družino ni spremenila, medtem ko se je
višina davčnih olajšav za otroke spremenila. Pri primerjavi dveh sistemov dohodnine smo
izhajali iz skupnega leta, to je leta 2008. Tako so zneski davčnih olajšav in lestvica za odmero
dohodnine valorizirani na leto 2008. V izračunih primerjamo zneske dohodnine in zneske neto
dohodkov različnih vrst družin, in sicer v enostarševski družini, dvostarševski družini, v kateri
je zaposlen eden od staršev, drugi pa je vzdrževani družinski član, ter dvostarševski družini, v
kateri sta zaposlena oba starša, ki prejemata enako višino dohodka (vsak zasluži polovico
dohodka). Predpostavljamo, da olajšavo za otroke uveljavlja eden od staršev. Pri vseh
izračunih za sistem dohodnine 2005 je upoštevana 2-odstotna olajšava za različne namene.
Spodnja tabela prikazuje primerjavo splošne olajšave in davčnih olajšav za otroke
(uporabljenih pri izračunih) pred reformo zakona o dohodnini, ki se je začel uporabljati s 1.
januarjem 2005, in po njej.
Tabela 17: Primerjalni prikaz splošne olajšave in davčnih olajšav za otroke med sistemom
dohodnine 2004 in sistemom dohodnine 2005 74
zneski v evrih
Sistem
Sistem
dohodnine dohodnine
2004
2005
1.837
2.600
1.670
2.184
4.174
4.558
7.514
7.737

Vrsta olajšave
Splošna olajšava
Olajšava za enega otroka
Olajšava za dva otroka
Olajšava za tri otroke

Vir: Zakon o dohodnini – ZDoh-1.75

V nadaljevanju prikazujemo grafično predstavitev davčne obremenitve enostarševske družine
pri različnih višinah izhodiščnih dohodkov in ob uveljavljanju davčne olajšave za enega, dva
ali tri otroke.

74

Višina prikazanih davčnih olajšav za sistem dohodnine 2004 in sistem dohodnine 2005 je valorizirana s
koeficientom rasti plač na leto 2008.
75
Zneski olajšav so preračunani v evre po tečaju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT (Banka Slovenije, 2008).
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Slika 6: Prikaz davčne obremenitve enostarševske družine na sistemu dohodnine 2004
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Slika 7: Prikaz davčne obremenitve enostarševske družine na sistemu dohodnine 2005
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83

2 otroka

3 otroci

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
Spodnja tabela podaja primerjalni prikaz višine davčnih olajšav za otroke med sistemoma
dohodnine 2004 in 2005.76 Ugotovimo lahko, da se je davčna olajšava za prvega otroka
povečala za približno 31 odstotkov, olajšava za dva otroka se je povečala za 9 odstotkov, za
tri otroke za 3 odstotke, za štiri otroke je ostala približno na enaki ravni, medtem ko se je
olajšava za pet otrok v sistemu dohodnine 2005 nekoliko znižala.
Tabela 18: Primerjalni prikaz davčnih olajšav za otroke med sistemom dohodnine 2005 in
sistemom dohodnine 2004
zneski v evrih

Sistem dohodnine 2004
Sistem dohodnine 2005
Indeks

1 otrok
1.670
2.184
131

Število otrok
2 otroka
3 otroci
4.174
7.514
4.558
7.737
109
103

4 otroci
11.688
11.701
100

5 otrok
16.697
16.619
100

Vir: lastni prikaz.

4.4.1 Enostarševska družina
V spodnji tabeli bomo primerjali znesek dohodnine sistema 2005 z dohodnino sistema 2004
za zavezanca brez otrok in za enostarševsko družino, ki uveljavlja davčne olajšave za enega,
dva ali tri otroke.
Tabela 19: Primerjalni prikaz dohodnine zavezanca brez otrok in enostarševske družine med
sistemom dohodnine 2005 in sistemom dohodnine 2004
zneski v evrih
Višina bruto dohodka
minimalni dohodek
minimalna plača
0,7 povprečne plače
1 povprečna plača
1,2 povprečne plače
1,5 povprečne plače
2 povprečni plači
2,5 povprečne plače
3 povprečne plače

Zavezanec
brez otrok
–30
–147
–121
–73
–65
26
97
219
94

1 otrok
0
–213
–243
–209
–251
–186
–98
–30
–72

Samohranilec
2 otroka
3 otroci
0
0
0
0
–197
0
–229
–170
–158
–191
–208
–101
–74
–46
–26
42
58
128

Vir: lastni izračuni.

76

Zneske davčnih olajšav za otroke za sistem dohodnine 2004 smo izračunali v določenem odstotku od
povprečne bruto plače v letu 2008, odvisno od števila otrok (kot je to veljalo v sistemu dohodnine 2004, več o
tem na strani 31-32). Povprečna mesečna bruto plača za leto 2008 je bila po statističnih podatkih Republike
Slovenije 1.391,43 evra, to pomeni 16.697 evrov na letni ravni (Povprečne mesečne plače, Slovenija, december
2008, 2009). Davčne olajšave za otroke po sistemu dohodnine 2005 smo valorizirali s koeficientom rasti cen
življenjskih potrebščin na leto 2008.
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Iz tabele je razvidno, da v primeru, ko je izhodiščni dohodek enostarševske družine enak
minimalnemu dohodku, zavezanec v obeh primerjanih sistemih zaradi prenizkih dohodkov ne
more izkoristiti olajšave za otroke. Pri uveljavljanju olajšave za dva otroka tudi v primeru
izhodiščnega dohodka v višini minimalne plače zavezanec ne more izkoristiti davčne
olajšave. Pri uveljavljanju davčne olajšave za tri otroke pa davčni zavezanec tudi pri višini 0,7
izhodiščnega dohodka ne more uveljaviti davčne olajšave za otroke.
Primerjava, kako vplivajo spremembe sistema dohodnine na obdavčitev enostarševske
družine z otroki in obdavčitev zavezanca brez otrok, pokaže, da z novim sistemom dohodnine
zaradi povečanja davčnih olajšav za otroke več pridobi enostarševska družina, kot pa pridobi
posamezni zavezanec brez otrok.
Spodaj prikazani grafi kažejo primerjavo neto dohodka (bruto dohodek, zmanjšan za
prispevke za socialno varnost delojemalca in dohodnino) med sistemom dohodnine 2005 in
sistemom dohodnine 2004 ob predpostavki uveljavljanja davčne olajšave za enega, dva in tri
otroke za enostarševsko družino.
Slika 8: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za enostarševsko družino, ki ima enega otroka
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Slika 9: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za enostarševsko družino, ki ima dva otroka
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Vir: lastni prikaz.

Slika 10: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za enostarševsko družino, ki ima tri otroke
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Primerjalni sistem neto dohodka pokaže, da zavezanec z enim, dvema ali tremi otroki pridobi
z izhodiščnimi dohodki do vključno dveh povprečnih plač.
Enostarševske družine z višjimi izhodiščnimi dohodki v sistemu dohodnine 2005 v primerjavi
s sistemom 2004 nekoliko izgubijo in pridobijo manj kot enostarševske družine z nižjimi
dohodki.

4.4.2 Dvostarševska družina, v kateri je zaposlen eden od staršev
Spodnja tabela prikazuje primerjavo med zneskom dohodnine v sistemu 2005 in dohodnino v
sistemu 2004 za par brez otrok in za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od
staršev, drugi pa je njegov vzdrževani družinski član. Dvostarševska družina uveljavlja
davčno olajšavo za enega, dva ali tri otroke.

Tabela 20: Primerjalni prikaz dohodnine para brez otrok in dvostarševske družine, v kateri je
zaposlen eden od staršev, med sistemom dohodnine 2005 in sistemom dohodnine 2004
zneski v evrih
Višina bruto dohodka
minimalni dohodek
minimalna plača
0,7 povprečne plače
1 povprečna plača
1,2 povprečne plače
1,5 povprečne plače
2 povprečne plače
2,5 povprečne plače
3 povprečne plače

Par brez
otrok
0
–217
–247
–218
–259
–196
–108
–41
–83

Dvostarševska družina, v
kateri je zaposlen
eden od staršev
1 otrok
0
0
–313
–344
–396
–437
–320
–290
–249

2 otroka
0
0
–196
–298
–319
–365
–295
–238
–132

3 otroci
0
0
0
–239
–260
–246
–288
–180
–132

Vir: lastni izračuni.

Osenčeni del tabele pomeni, da dvostarševska družina ne more izkoristiti olajšav za otroke
zaradi prenizkih dohodkov. Primerjava dvostarševske družine z otroki in para brez otrok
pokaže, da dvostarševska družina z izhodiščnimi dohodki nad višino povprečne plače z novim
sistemom dohodnine pridobi več, kot pridobi par brez otrok. Iz tabele je razvidno, da z novim
sistemom dohodnine največ pridobi dvostarševska družina z enim otrokom.
Spodaj prikazani grafi pokažejo primerjavo neto dohodka (bruto dohodek, zmanjšan za
prispevke za socialno varnost delojemalca in dohodnino) med sistemom dohodnine 2005 in
sistemom dohodnine 2004 ob predpostavki uveljavljanja davčne olajšave za enega, dva in tri
otroke za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev.
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Slika 11: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ob uveljavljanju olajšave za enega otroka
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Vir: lastni prikaz.

Slika 12: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ob uveljavljanju olajšave za dva otroka
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Slika 13: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ob uveljavljanju olajšave za tri otroke
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Vir: lastni prikaz.

Primerjalni sistem neto dohodka pokaže, da pri dvostarševski družini z otroki, v kateri je
zaposlen eden od staršev, pridobijo vsi s prikazanimi izhodiščnimi dohodki.
Neto dohodek, ki ga dvostarševska družina z otroki pridobi s sistemom dohodnine 2005, se do
višine dveh povprečnih plač povečuje, nato se začne zmanjševati.

4.4.3 Dvostarševska družina, v kateri sta zaposlena oba starša
Spodnja tabela prikazuje primerjalni znesek dohodnine v sistemu 2005 z dohodnino sistema
2004 za par brez otrok in za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša, ki
prejemata vsak polovico dohodka. Dvostarševska družina uveljavlja davčno olajšavo za
enega, dva ali tri otroke.
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Tabela 21: Primerjalni prikaz dohodnine para brez otrok in dvostarševske družine, v kateri
sta zaposlena oba starša, med sistemom dohodnine 2005 in sistemom dohodnine 2004

Višina bruto dohodka
minimalni dohodek
minimalna plača
0,7 povprečne plače
1 povprečna plača
1,2 povprečne plače
2,5 povprečne plače
2 povprečni plači
2,5 povprečne plače
3 povprečne plače

Par brez
otrok
0
–251
–281
–313
–334
–41
–146
–87
52

zneski v evrih
Dvostarševska družina,
v kateri sta zaposlena
oba starša
1 otrok
0
–125
–295
–379
–858
–269
–282
–305
–160

2 otroka
0
–125
–141
–207
–354
–223
–302
–212
–182

3 otroci
0
–125
–141
–156
–167
–40
–243
–240
–75

Vir: lastni izračuni.

Osenčeni del tabele pomeni, da dvostarševska družina ne more izkoristiti olajšav za otroke
zaradi prenizkih dohodkov. Primerjava dvostarševske družine z otroki in para brez otrok
pokaže, da par brez otrok, ki ima izhodiščni dohodek do višine minimalne plače, pridobi več
kot dvostarševska družina z otroki. Pri višjih izhodiščnih dohodkih pridobijo več
dvostarševske družine z otroki v primerjavi s pari brez otrok. Iz tabele je razvidno, da z novim
sistemom dohodnine največ pridobi dvostarševska družina z enim in dvema otrokoma. Če
primerjamo dohodnino parov z otroki, ugotovimo, da najmanj pridobi dvostarševska družina s
tremi otroki.
Spodaj prikazani grafi pokažejo primerjavo neto dohodka (bruto dohodek, zmanjšan za
prispevke za socialno varnost delojemalca in dohodnino) med sistemom dohodnine 2005 in
sistemom dohodnine 2004 ob predpostavki uveljavljanja davčne olajšave za enega, dva in tri
otroke za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša.
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Slika 14: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša, ob uveljavljanju
olajšave za enega otroka
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Slika 15: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša,
ob uveljavljanju olajšave za dva otroka
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Slika 16: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2005 in sistemom
dohodnine 2004 za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša,
ob uveljavljanju olajšave za tri otroke
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Primerjalni sistem neto dohodka pokaže, da v primeru dvostarševske družine z otroki, v kateri
sta zaposlena oba starša, pridobijo vsi s prikazanimi izhodiščnimi dohodki.
V nadaljevanju bomo primerjali razpoložljivi dohodek različnih tipov družin med sistemom
dohodnine 2004 in sistemom dohodnine 2005. V razpoložljivi dohodek bomo vključili tudi
otroški dodatek in dodatek za veliko družino.
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Tabela 22: Indeksna primerjava razpoložljivega dohodka med sistemom dohodnine 2005 in
sistemom dohodnine 2004

Višina dohodka

minimalni dohodek

minimalna plača

0,7 povprečne plače

1 povprečna plača

1,2 povprečne plače

1,5 povprečne plače

2 povprečni plači

2,5 povprečne plače

3 povprečne plače

Tip družine

PRIMERJAVA
RAZPOLOŽLJIVEGA DOHODKA
(V INDEKSU)
1 otrok
100,0
100,0
100,0
103,4
100,0
102,1
102,8
103,4
103,3
101,8
102,8
103,2
101,9
102,8
102,8
101,2
102,7
101,6
100,5
101,6
101,3
100,1
101,2
101,2
100,3
100,9
100,5

samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena

2 otroka
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,7
101,7
101,7
101,4
101,8
102,1
101,6
101,1
101,9
102,4
101,2
102,0
101,2
100,4
101,4
101,3
100,1
100,9
100,8
99,8
100,5
100,6

3 otroci
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,3
100,0
100,0
101,2
101,1
101,4
101,1
101,1
101,4
101,0
100,5
101,2
100,2
100,2
101,2
101,0
99,8
100,6
100,8
99,6
100,4
100,2

Vir: lastni izračuni.

Iz tabele je razvidno, da je razpoložljivi dohodek ob izhodiščnem dohodku v višini
minimalnega dohodka nespremenjen, da ostaja na isti ravni za vse tipe družin kot v sistemu
dohodnine 2004, kar pomeni, da se kljub povečanju olajšave za otroke s sistemom dohodnine
2005 razpoložljivi dohodek enostarševske družine z minimalnim dohodkom ni spremenil.
V enostarševski družini, v kateri ima zavezanec enega otroka, se razpoložljivi dohodek
poveča za 3,4 odstotka pri višini minimalne plače, medtem ko se pri višini dveh povprečnih
plač razpoložljivi dohodek poveča za 0,5 odstotka. Zavezanec s tremi otroki bi ob izhodiščni
plači v višini povprečne plače razpolagal za 1,1 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom.
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Dvostarševska družina, v kateri je zaposlen eden od staršev, bi pri višini povprečne plače
razpolagala z 2,8 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom v primeru enega otroka oziroma z
2,1 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom v družini z dvema otrokoma in 1,4 odstotka
višjim razpoložljivim dohodkom v družini s tremi otroki.
Dvostarševska družina, v kateri sta zaposlena oba starša, bi v primeru izhodiščnega dohodka v
višini povprečne plače razpolagala s 3,2 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom, če bi
imela enega otroka. Če ima dvostarševska družina dva otroka, je njen razpoložljivi dohodek
ob izhodiščnem dohodku v višini ene povprečne plače višji za 1,6 odstotka. Dvostarševska
družina s tremi otroki pa bi imela za 1,1 odstotka višji razpoložljivi dohodek.
Iz zgoraj navedenih ugotovitev lahko sklepamo, da kljub otroškemu dodatku in dodatku za
velike družine predvsem pri nižjih izhodiščnih dohodkih relativno bolj pridobivajo z novim
sistemom dohodnine družine z enim otrokom in manj družine z dvema ali tremi otroki. Za
družine, ki imajo zelo nizke dohodke (vključno z minimalnim dohodkom), velja, da tudi z
novim zakonom o dohodnini ne morejo v celoti izkoristiti davčnih olajšav, zato ostaja
razpoložljivi dohodek nespremenjen.

4.5 Primerjalni prikaz vpliva davčnih olajšav, uvedenih z reformo
dohodnine v letu 2006, na razpoložljivi dohodek družine za različne tipe
družin
V tem delu naloge želimo podati primerjavo, kako je vplivala davčna reforma dohodnine,
sprejeta v letu 2006, na razpoložljivi dohodek družin. Novi sistem dohodnine bomo primerjali
s sistemom dohodnine 2005 oziroma 2006.
Izračuni so narejeni ob predpostavki primerjave davčnih olajšav in lestvice za sistem
dohodnine 2007 z davčnimi olajšavami in lestvico za sistem dohodnine 2005 oziroma 2006.
Primerjali smo vpliv novega sistema dohodnine na razpoložljivi dohodek družine v različnih
tipih družin, in sicer v enostarševski družini, v dvostarševski družini, v kateri je zaposlen eden
od staršev, drugi pa je vzdrževani družinski član, ter v dvostarševski družini, v kateri sta
zaposlena oba starša in prejemata enako višino dohodka (starša zaslužita vsak polovico
dohodka). Predpostavljamo, da olajšavo za otroke uveljavlja eden od staršev. Za vse izračune
smo uporabili kot izhodiščno leto leto 2008.
Spodnja tabela prikazuje višino splošne olajšave in davčnih olajšav za otroke, ki so veljale za
sistem dohodnine 2005 oziroma 2006, in višino splošne olajšave in davčnih olajšav za otroke
v sistemu dohodnine 2007.
Da bi bili sistemi primerljivi, bomo prikazali davčne olajšave v evrih. Čeprav se je v letu 2006
sistem dohodnine nekoliko spremenil ravno v delu davčnih olajšav in davčne lestvice, smo v
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vseh izračunih uporabili sistem dohodnine 2005.77 S sistemom dohodnine 2007 se odpravlja
tudi olajšava za različne namene.

Tabela 23: Primerjalni prikaz splošne olajšave in davčnih olajšav za otroke med sistemom
dohodnine 2005 oziroma 2006 in sistemom dohodnine 2007

Vrsta olajšave
Splošna olajšava
Olajšava za enega otroka
Olajšava za dva otroka
Olajšava za tri otroke

zneski v evrih
Sistem
Sistem
Sistem
dohodnine dohodnine dohodnine
2005
2007
2006
2.600
2.727
2.960
2.184
2.184
2.184
4.558
4.558
4.558
7.737
7.737
8.517

Vir: ZDoh-1, ZDoh-2 – zneski so valorizirani na leto 2008.

Slika 17 prikazuje davčno obremenitev pri različnih višinah izhodiščnih dohodkov in
uveljavljanju davčne olajšave za enega, dva ali tri otroke.
Slika 17: Prikaz davčne obremenitve na sistemu dohodnine 2006
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Vir: lastni prikaz.
77

S sistemom dohodnine 2006 se spremenita višina splošne olajšave in višina davčnih stopenj v tretjem in
četrtem davčnem razredu. Splošna olajšava se je v letu 2006 v primerjavi s sistemom dohodnine 2005 povečala
za 7,1 odstotka. Davčni stopnji v tretjem in četrtem davčnem razredu sta se v letu 2006 v primerjavi z letom
2005 znižali za eno odstotno točko.
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Slika 18: Prikaz davčne obremenitve na sistemu dohodnine 2007
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Vir: lastni prikaz.

Tabela 24 podaja primerjalni prikaz davčnih olajšav za otroke v letu 2005 in 2007. Z novim
sistemom dohodnine se davčna olajšava za prvega in drugega otroka ni spremenila, medtem
ko so se davčne olajšave od tretjega otroka naprej povečale.

Tabela 24: Primerjalni prikaz davčnih olajšav za otroke v letu 2005 in 2007
zneski v evrih

Sistem dohodnine 2005
Sistem dohodnine 2007
Indeks

1 otrok
2.184
2.184
100

Število otrok
2 otroka
3 otroci
4.558
7.737
4.558
8.517
100
110

Vir: lastni prikaz.
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120

5 otrok
16.619
21.193
128

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
Tabela 25: Prikaz davčnega prihranka zaradi davčnih olajšav za otroke v letu 2007

Višina
dohodka

Tip družine

samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
minimalna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
0,7
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
1 povprečna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
1,2
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
1,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
2 povprečni
1 zaposlen
plači
2 zaposlena
2,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
3 povprečne
1 zaposlen
plače
2 zaposlena
minimalni
dohodek

Davčni prihranek in otroški
dodatek
1 otrok 2 otroka 3 otroci
1.325
2.782
4.751
1.325
2.782
4.751
1.325
2.782
4.751
1.482
3.163
5.132
1.357
2.814
4.782
863
2.385
4.134
906
3.624
5.118
1.213
3.019
4.768
608
1.461
2.965
942
2.250
4.950
981
2.632
5.467
614
1.361
2.894
854
2.437
4.674
1.146
3.422
4.996
580
1.347
2.478
1.125
2.330
4.931
942
2.437
4.863
349
1.278
2.083
895
2.486
5.195
1.160
2.663
5.536
590
1.044
3.012
895
2.418
4.929
1.126
2.486
5.195
590
1.231
2.413
895
1.869
4.929
895
2.418
4.929
894
1.535
2.983

zneski v evrih,
delež v odst.
Delež davčnega prihranka in
otroškega dodatka v
razpoložljivem dohodku
1 otrok 2 otroka 3 otroci
39,00
57,31
69,63
39,00
57,31
69,63
39,00
57,31
69,63
23,01
38,94
50,85
20,35
34,64
47,39
13,92
30,87
43,63
10,04
30,85
38,65
12,52
26,27
36,02
6,60
14,53
25,65
7,84
16,88
30,87
7,75
18,40
31,89
4,92
10,29
19,60
6,17
15,80
26,47
7,79
20,14
26,90
3,96
8,74
14,98
6,75
13,05
24,10
5,43
12,92
22,85
1,98
6,87
10,73
4,42
11,38
21,15
5,42
11,62
21,46
2,59
4,50
11,96
3,72
9,44
17,52
4,46
9,35
17,73
2,14
4,37
8,23
3,21
6,46
15,42
3,11
7,97
15,00
2,80
4,71
8,76

Vir: lastni izračuni.

Iz tabele je razvidno, da se davčni prihranek z višanjem izhodiščnih dohodkov znižuje, poleg
tega pa je davčni prihranek višji v družinah z več otroki. Davčni prihranek enostarševske
družine z izhodiščnim dohodkom v višini povprečne plače z enim otrokom bi v letu 2008
znašal 942 evrov, z dvema otrokoma 2.250 evrov, v družini s tremi otroki pa bi davčni
prihranek znašal 4.950 evrov.
Davčni prihranek dvostarševske družine z enim otrokom, v kateri je zaposlen eden od staršev,
se je v letu 2008 v skupini z izhodiščnim dohodkom med minimalnim dohodkom in tremi
povprečnimi plačami gibal med 1.325 in 895 evri. V dvostarševski družini z dvema otrokoma
se je davčni prihranek gibal med 2.782 in 2.418 evri oziroma v družini s tremi otroki ter z
izhodiščnimi dohodki med minimalnim dohodkom in tremi povprečnimi plačami med 4.751
in 4.929 evri.
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Dvostarševska družina, v kateri sta zaposlena oba starša, z izhodiščnimi dohodki med
minimalnim dohodkom in tremi povprečnimi plačami bi z enim otrokom v letu 2008
prihranila od 1.325 do 894 evrov.
Delež davčnega prihranka v višini davčnih olajšav kaže, da se ta delež povečuje z
naraščanjem izhodiščnega dohodka in zmanjšuje s številom otrok.

4.5.1 Enostarševska družina
V Tabeli 26 smo primerjali znesek dohodnine sistema 2007 z dohodnino sistema 2005 za
zavezanca brez otrok in za enostarševske družine, ki uveljavljajo davčne olajšave za enega,
dva ali tri otroke.
Tabela 26: Primerjalni prikaz dohodnine zavezanca brez otrok in enostarševske družine med
sistemom dohodnine 2007 in sistemom dohodnine 2005

Višina bruto dohodka
minimalni dohodek
minimalna plača
0,7 povprečne plače
1 povprečna plača
1,2 povprečne plače
1,5 povprečne plače
2 povprečni plači
2,5 povprečne plače
3 povprečne plače

Zavezanec
brez otrok
0
–40
–85
–408
–597
–692
–447
–426
–437

zneski v evrih
Samohranilec
1 otrok 2 otroka
3 otroci
0
0
0
–40
0
0
–8
–28
0
–277
–16
–141
–416
–273
–132
–756
–495
–502
–513
–584
–999
–404
–380
–755
–415
–391
–679

Vir: lastni izračuni.

Iz zgornje tabele je razvidno, da v primeru, ko je izhodiščni dohodek enostarševske družine
enak minimalnemu dohodku, v obeh primerjanih sistemih zaradi prenizkih dohodkov ni
mogoče izkoristiti olajšave za otroke. Pri uveljavljanju olajšave za dva otroka tudi pri
izhodiščnem dohodku v višini minimalne plače zavezanec ni mogel izkoristiti davčne
olajšave. Pri uveljavljanju davčne olajšave za tri otroke pa do višine 0,7 izhodiščnega
dohodka zavezanec ni mogel uveljaviti davčne olajšave za otroke.
Primerjava enostarševske družine z otroki in zavezanca brez otrok pokaže, da enostarševska
družina z novim sistemom dohodnine več pridobi kot posamezni zavezanec brez otrok pri
višjih dohodkih, medtem ko zavezanec brez otrok z novim sistemom dohodnine več pridobi
pri nižjih dohodkih.
Spodaj prikazani grafi kažejo primerjavo neto dohodka (bruto dohodek, zmanjšan za
prispevke za socialno varnost delojemalca in dohodnino) med sistemom dohodnine 2007 in
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sistemom dohodnine 2005 ob predpostavki uveljavljanja davčne olajšave za enega, dva in tri
otroke za enostarševsko družino.
Slika 19: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za enostarševsko družino pri uveljvljanju olajšave za enega otroka
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Vir: lastni prikaz.

Slika 20: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za enostarševsko družino pri uveljavljanju olajšave za dva otroka
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Vir: lastni prikaz.
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Slika 21: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za enostarševsko družino pri uveljavljanju olajšave za tri otroke
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Primerjalni sistem neto dohodka pokaže, da v primeru enostarševske družine z otroki
pridobijo vsi s prikazanimi izhodiščnimi dohodki.
Enostarševske družine z višjimi izhodiščnimi dohodki pridobijo manj kot enostarševske
družine z nižjimi dohodki.

4.5.2 Dvostarševska družina, v kateri je zaposlen eden od staršev
V spodnji tabeli prikazujem primerjali znesek dohodnine po sistemu 2007 z dohodnino po
sistemu 2005 za par brez otrok in za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od
staršev, drugi pa je njegov vzdrževani družinski član. Dvostarševska družina uveljavlja
davčno olajšavo za enega, dva ali tri otroke.
Tabela 27: Primerjalni prikaz dohodnine para brez otrok in dvostarševske družine, v kateri je
zaposlen eden od staršev, med sistemom dohodnine 2007 in sistemom dohodnine 2005

Višina bruto dohodka
minimalni dohodek
minimalna plača

Par brez
otrok
0
–36

100

zneski v evrih
Dvostarševska družina,
v kateri je zaposlen eden
od staršev
1 otrok 2 otroka
3 otroci
0
0
0
0
0
0
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Višina bruto dohodka
0,7 povprečne plače
1 povprečna plača
1,2 povprečne plače
1,5 povprečne plače
2 povprečni plači
2,5 povprečne plače
3 povprečne plače

Par brez
otrok
–24
–269
–408
–746
–503
–394
–404

Dvostarševska družina,
v kateri je zaposlen eden
od staršev
1 otrok 2 otroka
3 otroci
–24
0
0
–12
–12
–32
–276
–3
–128
–506
–342
–215
–568
–640
–772
–372
–395
–810
–382
–358
–647

Vir: lastni izračuni.

Osenčeni del tabele pomeni, da dvostarševska družina ne more izkoristiti olajšav za otroke
zaradi prenizkih dohodkov. Primerjava dvostarševske družine z otroki in para brez otrok
pokaže, da dvostarševska družina z nižjimi izhodiščnimi dohodki z novim sistemom
dohodnine pridobi manj kot par brez otrok. Iz tabele je razvidno, da z novim sistemom
dohodnine z izhodiščnimi dohodki nad dvema povprečnima plačama največ pridobi
dvostarševska družina s tremi otroki.
Spodaj prikazani grafi pokažejo primerjavo neto dohodka (bruto dohodek, zmanjšan za
prispevke za socialno varnost delojemalca in dohodnino) med sistemom dohodnine 2007 in
sistemom dohodnine 2005 ob predpostavki uveljavljanja davčne olajšave za enega, dva in tri
otroke za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev.
Slika 22: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ob uveljavljanju olajšave za enega otroka
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Slika 23: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ob uveljavljanju olajšave za dva otroka
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Slika 24: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ob uveljavljanju olajšave za tri otroke
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Primerjalni sistem neto dohodka pokaže, da pri dvostarševski družini z otroki, v kateri je
zaposlen eden od staršev, pridobijo vsi s prikazanimi izhodiščnimi dohodki.
Neto dohodek dvostarševske družine z otroki narašča do dveh in pol povprečnih plač, nato
narašča počasneje.

4.5.3 Dvostarševska družina, v kateri sta zaposlena oba starša
V spodnji tabeli so prikazani primerjalni zneski dohodnine sistema 2007 z dohodnino sistema
2005 za par brez otrok in za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša, ki
prejemata vsak polovico dohodka. Dvostarševska družina uveljavlja davčno olajšavo za
enega, dva ali tri otroke.
Tabela 28: Primerjalni prikaz dohodnine para brez otrok in dvostarševske družine, v kateri
sta zaposlena oba starša, med sistemom dohodnine 2007 in sistemom dohodnine 2005

Višina bruto dohodka
minimalni dohodek
minimalna plača
0,7 povprečne plače
1 povprečna plača
1,2 povprečne plače
2,5 povprečne plače
2 povprečni plači
2,5 povprečni plači
3 povprečne plače

Par brez
otrok
0
–5
–86
–73
–65
–383
–816
–1.327
–1.383

zneski v evrih
Dvostarševska družina, v
kateri sta zaposlena oba
starša
1 otrok 2 otroka
3 otroci
0
0
0
–3
–3
–3
–43
–43
–43
–73
–37
–37
–65
–65
–33
–218
–218
–191
–685
–424
–549
–1.114
–972
–794
–1.448
–1.187
–1.194

Vir: lastni izračuni.

Osenčeni del tabele pomeni, da dvostarševska družina ne more izkoristiti olajšav za otroke
zaradi prenizkih dohodkov. Primerjava dvostarševske družine z otroki in para brez otrok
pokaže, da par brez otrok skoraj pri vseh višinah prikazanih dohodkov pridobi več kot
dvostarševska družina z otroki. Iz tabele je tudi razvidno, da z novim sistemom dohodnine
največ pridobi dvostarševska družina z enim otrokom. Če primerjamo dohodnino parov z
otroki, ugotovimo, da najmanj pridobi dvostarševska družina s tremi otroki.78
Spodaj prikazani grafi kažejo primerjavo neto dohodka (bruto dohodek, zmanjšan za
prispevke za socialno varnost delojemalca in dohodnino) med sistemom dohodnine 2005 in
sistemom dohodnine 2004 ob predpostavki uveljavljanja davčne olajšave za enega, dva in tri
otroke za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša.
78

Merše (2004) v svojem članku poudarja, da bi novi sistem dohodnine mnogim družinam s tremi in več otroki
povzročil povečanje davčne obremenitve.
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Slika 25: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša,
ob uveljavljanju olajšave za enega otroka
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Slika 26: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša,
ob uveljavljanju olajšave za dva otroka
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Slika 27: Primerjalni prikaz neto dohodka med sistemom dohodnine 2007 in sistemom
dohodnine 2005 za dvostarševsko družino, v kateri sta zaposlena oba starša,
ob uveljavljanju olajšave za tri otroke
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Primerjalni sistem neto dohodka pokaže, da v primeru dvostarševske družine z otroki, v kateri
sta zaposlena oba starša, pridobijo vsi s prikazanimi izhodiščnimi dohodki.
Dvostarševska družina z večanjem izhodiščnih dohodkov pridobiva več neto dohodka.
V nadaljevanju bomo primerjali razpoložljivi dohodek različnih tipov družin po sistemu
dohodnine 2007 in sistemu dohodnine 2005. V razpoložljivi dohodek sta vključena tudi
otroški dodatek in dodatek za veliko družino.
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Tabela 29: Indeksna primerjava razpoložljivega dohodka med sistemom dohodnine 2007 in
sistemom dohodnine 2005

Višina
dohodka

PRIMERJAVA
RAZPOLOŽLJIVEGA
DOHODKA (V INDEKSU)
1 otrok 2 otroka 3 otroci
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,3
100,2
100,0
100,3
100,0
100,0
100,5
100,4
100,4
102,4
100,1
100,9
100,1
100,1
100,2
100,6
100,3
100,2
103,1
101,8
100,8
101,9
100,0
100,7
100,4
100,4
100,2
104,8
102,9
102,5
103,0
101,8
101,0
101,2
101,2
101,0
102,6
102,7
104,2
102,7
102,9
103,1
103,1
101,9
102,2
101,7
101,5
102,8
101,5
101,5
102,8
104,2
103,6
102,8
101,5
101,4
102,2
101,3
101,2
102,0
104,7
103,8
103,6

Tip družine

samohranilec
1 zaposlen
2 zaposlena
samohranilec
minimalna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
0,7
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
1 povprečna
1 zaposlen
plača
2 zaposlena
1,2
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
1,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
2 povprečni
1 zaposlen
plači
2 zaposlena
2,5
samohranilec
povprečne 1 zaposlen
2 zaposlena
plače
samohranilec
3 povprečne
1 zaposlen
plače
2 zaposlena
minimalni
dohodek

Vir: lastni izračuni.

Iz tabele je razvidno, da je razpoložljivi dohodek ob izhodiščnem dohodku v višini
minimalnega dohodka nespremenjen, da ostaja na isti ravni za vse tipe družin kot v sistemu
dohodnine 2004.
V primeru enostarševske družine z enim otrokom se pri višini minimalne plače razpoložljivi
dohodek poveča za 0,6 odstotka, medtem ko se pri višini dveh povprečnih plač poveča za 2,6
odstotka. Enostarševska družina s tremi otroki bi ob izhodiščni plači v višini povprečne plače
razpolagala z za 0,9 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom.
Dvostarševska družina, v kateri je zaposlen eden od staršev, bi pri višini povprečne plače
razpolagala z 0,1 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom v primeru enega in dveh otrok in
z 0,2 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom, če bi imela tri otroke.
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Dvostarševska družina, v kateri sta zaposlena oba starša, bi ob izhodiščnem dohodku v višini
povprečne plače, razpolagala z 0,6 odstotka višjim razpoložljivim dohodkom v primeru enega
otroka. Če ima dvostarševska družina dva otroka, je njen razpoložljivi dohodek ob
izhodiščnem dohodku v višini povprečne plače višji za 0,3 odstotka, dvostarševska družina s
tremi otroki pa bi imela za 0,2 odstotka višji razpoložljivi dohodek.
Iz zgornjih ugotovitev lahko sklepamo, da kljub otroškemu dodatku in dodatku za velike
družine predvsem pri družinah z višjimi dohodki relativno bolj pridobivajo z novim sistemom
dohodnine družine z enim otrokom kot pa družine z dvema ali tremi otroki.

5 REVŠČINA IN SOCIALNA IZKLJUČENOST
Socialna izključenost je eden novejših konceptov, ki so se porodili v okviru analiziranja
socialne politike in njenih učinkov v družbi, primarno pa se veže na koncept državljanstva in
socialnih pravic posameznika. Uporabo tega koncepta je v poznih osemdesetih letih močno
spodbudila Evropska skupnost, ki ga od tedaj poudarja v svojih dokumentih kot enega
temeljnih sodobnih problemov. V tem okviru se socialna izključenost razume kot
institucionalen problem oziroma problem pomanjkljive ali neustrezne socialnopolitične
regulacije. To pomeni, da je socialna izključenost znamenje nepopolnega zagotavljanja
oziroma neuresničevanja socialnih pravic državljank in državljanov. V širšem smislu je
mogoče razumeti pojem socialne izključenosti kot neuspešno sodelovanje v enem od
sistemov, ki zagotavljajo vključenost državljanov v družbo.79
Zaradi različnega pojmovanja revščine in socialne izključenosti je tudi opredelitev njunega
medsebojnega razmerja težavna. Ker je revščina izraz pomanjkanja dobrin za zagotovitev
družbeno sprejemljive dostojne življenjske ravni, so ukrepi socialne politike usmerjeni v
prerazdeljevanje materialnih virov (nadomestila, dodatki, pomoči). Po drugi strani pa je
socialna izključenost izraz omejenega ali neuspešnega sodelovanja v ključnih virih,
institucijah in integracijskih mehanizmih, zato so ukrepi socialne politike usmerjeni v
zagotavljanje tega dostopa ali pa v kompenzacijo izključenosti iz pomembnih virov.
Revščina in socialna izključenost sta multidimenzionalen problem, ki ga je mogoče in ga je
tudi treba osvetliti na različne načine oziroma uporabljati je treba različne metode merjenja

79

Sem sodijo:
sistem zakonodaje, ki omogoča civilno vključenost – enakopravnost vseh državljanov v demokratični
družbi,
– sistem države blaginje, ki omogoča socialno vključenost v ožjem smislu – imeti dostop do socialnih
storitev,
– družina in sistem neformalnih – prijateljskih, sosedskih mrež, ki omogoča medosebno vključenost,
zagotavlja varnost, družabnost in moralno podporo.

–
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revščine.80 Pri tem je za posameznika najbolj pomembno, kako sam ocenjuje svoj položaj in
kako sam dojema revščino in socialno izključenost.
Pravna podlaga za delovanje Evropske skupnosti na področju boja proti revščini in socialni
izključenosti sta 136. in 137. člen Amsterdamske pogodbe,81 ki vsebuje posebno poglavje o
socialni politiki. V Evropi se je na podlagi obvez iz amsterdamske pogodbe za boj proti
revščini in socialni izključenosti zvrstilo več političnih srečanj. Med aktivnostmi Evropske
skupnosti in njenih organov na tem področju so najpomembnejši zaključki srečanj v Lizboni
marca 2000, v Nici decembra 2000 in v Stockholmu junija 2001. Na teh srečanjih so se
države članice obvezale postati najbolj konkurenčno in dinamično gospodarstvo, ki temelji na
znanju in je sposobno zagotavljati trajnostno gospodarsko rast z več in boljšimi delovnimi
mesti ter z večjo socialno kohezijo. V okviru strateškega cilja EU za naslednje desetletje so
bili postavljeni štirje glavni cilji:
– pospešiti zaposlovanje in omogočiti boljši dostop vseh ljudi do dohodkov, pravic,
sredstev in storitev,
– poskrbeti za zaščito pred tveganji izključenosti,
– pomagati najbolj ranljivim,
– mobilizirati vse pristojne dejavnike,
(Aktivnosti Slovenije in Evropske skupnosti za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti,
2002).
Za uresničitev zastavljenih ciljev naj bi posodobili Evropski socialni model, vlagali v človeški
kapital in zmanjšali socialno izključenost. Izkoreninjenje revščine ter spodbujanje socialne
vključenosti in sodelovanja vseh v gospodarskem in socialnem življenju naj bi EU dosegla
predvsem z naslednjimi ukrepi:
– pripravo nacionalnih akcijskih načrtov boja proti socialni izključenosti,
– razvijanjem metode odprte koordinacije,
– izboljšanjem zaposlitvenih možnosti neprednostnih skupin posameznikov,
– pripravo letnega poročila o socialni vključenosti.
Države članice so se leta 2001 zavezale k pripravi dveletnih nacionalnih akcijskih načrtov za
boj proti revščini in socialni izključenosti, sprejele pa so tudi novo odprto metodo
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Razmerje med pojmom revščina in pojmom socialna izključenost lahko opredelimo glede na definicijo pojma
in usmerjenost ukrepov socialne politike pri enem ali drugem pojavu. Pri revščini so ukrepi socialne politike
usmerjeni v prerazdeljevanje materialnih virov, pri socialni izključenosti pa v zagotavljanje dostopa do ključnih
sistemov, institucij in integracijskih mehanizmov oziroma v kompenzacijo izključenosti iz pomembnih virov
(Ogrin, 2004, str. 7).
81
Amsterdamska pogodba spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in
nekatere z njimi povezane akte. 136. člen Amsterdamske pogodbe določa, da si Skupnost in države članice ob
upoštevanju temeljnih socialnih pravic, kakor so določene v Evropski socialni listini, podpisani v Torinu 18.
oktobra 1961, in v Listini Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989, prizadevajo za
naslednje cilje: spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev, tako da se ob
ohranjanju izboljšav omogočijo njihova uskladitev, ustrezna socialna zaščita, dialog med socialnimi partnerji,
razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti. Določbe 137. člena pa določajo
dejavnosti za dosego navedenih ciljev v 136. členu Amsterdamske pogodbe.
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koordinacije, s katero bi spodbudili politike socialnega vključevanja na področjih socialne
zaščite, zaposlovanja, zdravstva, stanovanjske politike in izobraževanja. Bistvo nove metode
je v skupnih ciljih, nacionalnih akcijskih načrtih in v skupnem poročilu Evropske komisije in
Sveta Evrope, kar bi pripomoglo k izmenjavi izkušenj, dobrih praks in politik med državami.
Na srečanju v Laeknu decembra 2001 je Evropska skupnost sprejela prvi politični dokument
o revščini in socialni vključenosti, to je Skupno poročilo o socialni vključenosti, ki na podlagi
dejstev in analiz določa ključne izzive v prihodnosti in prispeva h krepitvi Evropskega
socialnega modela. Skupno poročilo predstavlja dejavnike tveganja, ki povečujejo nevarnost
revščine, mednje pa sodijo: dolgotrajna brezposelnost, dolgotrajno življenje z nizkimi
dohodki, slabe delovne razmere, nizka izobrazba in nedokončano šolanje, odraščanje v
družini, izpostavljeni socialni izključenosti, invalidnost, slabo zdravje, odvisnost od drog in
alkohola, življenje na bolj ogroženih območjih, brezdomstvo in slabe stanovanjske razmere,
imigracije, etnična zapostavljenost in rasna diskriminacija (Sporočilo komisije svetu,
evropskemu parlamentu, evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij:
Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialni vključenosti, 2005).
V skupnem poročilu so povzete in analizirane prve ugotovitve in dosežki nacionalnih
akcijskih načrtov o socialnem vključevanju na podlagi enotnega sistema socialnih
indikatorjev, ki jih je 15 držav članic sprejelo v letu 2001. Iz poročila izhaja, da 18 odstotkov
oziroma več kot 60 milijonov ljudi v EU živi na robu revščine, polovica med njimi že dalj
časa. Otroci in mladina, stari, brezposelni in enostarševske družine so revščini najbolj
izpostavljeni. Relativna stopnja revščine ljudi, ki živijo pod mejo revščine, določene s 60odstotnim prerezom mediane denarnega dohodka, se od države do države spreminja in znaša
od 8 odstotkov na Danskem do 23 odstotkov na Portugalskem. Primerljiv podatek za
Slovenijo je 12 odstotkov, kar našo državo uvršča približno na sredino lestvice evropskih
držav.
V prvem četrtletju leta 2002 je Evropska komisija izvedla pogajanja s posameznimi državami
kandidatkami glede njihovega sodelovanja v akcijskem programu skupnosti in od leta 2002 v
programu (Aktivnosti Slovenije in Evropske skupnosti za zmanjšanje revščine in socialne
izključenosti, 2002) sodeluje tudi Slovenija.
Vlada Republike Slovenije je politiko socialnega vključevanja že leta 2000 opredelila kot
enega izmed svojih pomembnejših ciljev, 18. decembra 2003 pa je z Evropsko komisijo
podpisala skupni memorandum o socialnem vključevanju, kar pomeni še okrepljeno
uresničevanje te politike in neposredno povezanost s politiko socialnega vključevanja na
ravni EU. Podpisan je bil tudi Socialni sporazum za obdobje 2003–2005, katerega cilj sta
uravnotežen socialno-ekonomski razvoj ter doseganje skupnih parcialnih ciljev na področju
visoke zaposlenosti in ustrezne politike plač, aktivne socialne politike, družinske politike in
stanovanjske politike. S temi cilji se skuša doseči trajnostno povečanje blaginje prebivalstva.
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Zadnji socialni sporazum je bil podpisan za obdobje 2007–2009. Njegov namen je doseči
blaginjo vseh posameznic in posameznikov, ki bo merljiva s kazalniki človekovega razvoja,
zdravja, socialnega tveganja, družbene povezanosti, vključenosti in zaupanja. Z
zagotavljanjem višje gospodarske rasti, zaposlenosti in dohodkov bi izboljšali kakovost
življenja ter dvignili raven materialne in socialne varnosti. Podpisniki sporazuma si bodo s
skupnimi in posameznimi dejavnostmi prizadevali za ekonomsko, socialno in okoljsko
uravnotežen razvoj z naslednjimi cilji:
– hitrejši gospodarski razvoj in dinamična gospodarska rast, ki bo omogočila odpiranje
delovnih mest in hitrejši napredek manj razvitih okolij ter stabilne gospodarske razmere,
temelječe na censki stabilnosti, uravnoteženih dohodkovnih razmerjih, zniževanju
javnofinančnega primanjkljaja in javne porabe in dolgoročno zdržnih javnih financah;
– izboljšanje blaginje in kakovosti življenja prebivalcev ter izboljšanje materialnega
položaja zaposlenih, ki bo temeljilo na spodbudni, družbeno pravični in ekonomsko
utemeljeni dohodkovni politiki;
– povečana konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki zahteva spodbudnejše in do
podjetništva prijaznejše poslovno okolje, naložbe v raziskave in razvoj, izdelke in storitve
z visoko dodano vrednostjo ter ustreznejše vrednotenje znanja, podjetništva in
inovativnosti;
– uravnotežen socialni razvoj, izboljšanje socialne varnosti in zmanjšanje socialnega
tveganja za najranljivejše skupine (Socialni sporazum 2007–2009, 2007).
Socialna vključenost in nacionalne strategije za boj proti revščini in socialni izključenosti
imajo posebno mesto v tem poročilu, ki temelji na dveh stopnjah odprte metode usklajevanja
o socialni vključenosti na ravni EU-15 ter na uspešni razširitvi te metode na 10 novih držav
članic v letu 2004.82
Visoka stopnja socialne zaščite je sredstvo družbe za soočenje s stisko in za preprečevanje
perečih in nečloveških oblik revščine (Sporočilo komisije svetu, evropskemu parlamentu,
evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: Skupno poročilo o socialni
zaščiti in socialni vključenosti, 2005, str. 5). Dobro zasnovani sistemi socialne zaščite
prispevajo tudi h gospodarskemu razvoju, in sicer z vzpostavitvijo ugodnega okolja za
gospodarsko rast, v katerem ljudje in podjetja z zaupanjem kupujejo in vlagajo.
Za uspešno vključevanje sistemov socialne zaščite v evropsko družbo in evropsko
gospodarstvo se morajo ti sistemi odzivati na širša družbena gibanja. Številni dejavniki, ki
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Namen skupnega poročila in Skupnega poročila o zaposlovanju ter Poročila o izvajanju Širokih smernic
gospodarske politike je tako prispevati k uravnoteženi in celoviti obravnavi glavnih izzivov, s katerimi se morajo
spoprijeti države članice, če želijo doseči visoko zastavljene lizbonske cilje. Ključni pomen Lizbonske strategije
je v tem, da spodbuja dobro sodelovanje med gospodarsko politiko, politiko zaposlovanja in socialno politiko.
Njen cilj je spodbujati model trajnostnega razvoja v Evropski uniji, ki bo zviševal življenjsko raven vseh
evropskih državljanov, na podlagi povezovanja gospodarske rasti z močno poudarjenima socialno kohezijo in
ohranjanjem okolja.
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povzročajo in bodo še naprej povzročali strukturne spremembe v vsej EU (demografski,
gospodarski, družbeni), silijo sisteme socialne zaščite v prilagajanje in posodobitev.
Socialne potrebe postajajo vse bolj zapletene in raznovrstne, vse večji je poudarek na
kakovosti življenja in uravnoteženosti dela in prostega časa. Izbiri posameznika se pripisuje
vse večji pomen. Prihaja tudi do občutnih sprememb v družinskih strukturah, in sicer tako v
smislu zmanjševanja velikosti gospodinjstev kakor v smislu vse večje raznovrstnosti, ki je
posledica številnih novih partnerstev in njihovega večjega razpada. Posledica tega je, da
družinske vezi slabijo in da se mora po potrebi večje število ljudi zatekati k drugim oblikam
podpore. Nenazadnje tudi delovno okolje postaja nestanovitno in raznovrstno.
V teh spreminjajočih se okoljih morajo biti sistemi socialne zaščite oblikovani tako, da se
odzivajo na gospodarske in socialne potrebe prihodnosti. Politike socialnega vključevanja na
primer niso pomembne samo za preprečevanje revščine in za boj proti njej, temveč lahko
pripomorejo tudi k povečevanju ponudbe delovne sile, in sicer z razvojem zmožnosti ljudi za
delo in aktivnosti, da se bo delo izplačalo.
Boj proti revščini in socialni izključenosti je še naprej eden od poglavitnih izzivov, s katerimi
se srečujejo Evropska unija in njene države članice. Ljudi, ki v Evropski uniji trpijo zaradi
revščine in socialne izključenosti, je zelo veliko, saj je leta 2002 več kot 68 milijonom ljudi
ali 15 odstotkom celotnega prebivalstva EU grozila revščina.83
Nevarnost, da bodo zdrsnili pod prag revščine, običajno znatno bolj ogroža brezposelne,
enostarševska gospodinjstva (večinoma ženske), starejše ljudi, ki živijo sami, in družine z več
vzdrževanimi člani. Revščini so tudi bolj izpostavljeni otroci. Tisti otroci, ki odraščajo v
revščini, pogosteje trpijo zaradi slabšega zdravja, slabši so v šoli, v prihodnosti pa jih lahko
veliko bolj prizadeneta brezposelnost in antisocialno vedenje.
Merilo tveganja revščine razkriva samo del slike, saj najnovejši podatki dodatno razkrivajo
obseg materialnega pomanjkanja, zlasti v državah z znatno nižjimi stopnjami nacionalnega
praga revščine.
Zaposlitev je ključni dejavnik za socialno vključenost posameznika ne le zato, ker ustvarja
prihodke, temveč tudi zato, ker lahko spodbuja socialno udeležbo in osebni razvoj ter
83

Delež teh ljudi se giblje do 10 odstotkov na Češkem, Švedskem, Danskem, Madžarskem in v Sloveniji ter do
20 odstotkov ali več na Irskem, Slovaškem, v Grčiji in na Portugalskem. Ti deleži temeljijo na najnovejših
razpoložljivih podatkih iz različnih virov, to je na podatkih držav članic in tudi podatkih iz anket o potrošnji
gospodinjstev v EU. Kljub velikim prizadevanjem za čim večjo skladnost pa teh podatkov vendarle ni mogoče
šteti za medsebojno popolnoma primerljive, saj ne prihajajo iz skupnega vira. Drugi dejavnik, ki vpliva na
primerljivost podatkov, je dejstvo, da se podatki nanašajo na različna obdobja (leto 2000 v primeru ankete in leto
2002 za večino držav članic). Temeljni problem pa je, da trenutno razpoložljivi podatki o dohodku ne izražajo
količine denarja, ki jo posameznik prihrani na račun najemnine s tem, da živi v lastnem bivališču, kar lahko oteži
primerjavo med državami, če se delež lastnikov stanovalcev v celotnem številu ljudi, ki jim grozi revščina, zelo
razlikuje.
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pripomore k ohranjanju primerne življenjske ravni v starosti. Prehod iz brezposelnosti v
zaposlenost zmanjša verjetnost, da bo posameznik izpostavljen nevarnosti zdrsa pod prag
revščine.
V Sloveniji so se aktivnosti v zvezi z zmanjšanjem revščine in socialne izključenosti začele
sredi devetdesetih let. S pojavom revščine so se najprej začeli ukvarjati raziskovalci. V
večjem obsegu se je revščina začela kazati v začetku devetdesetih let, predvsem kot posledica
in spremljevalka naraščajoče brezposelnosti, ki se je začela povečevati po začetku
devetdesetih let, dosegla vrh leta 1993 in ostala na visoki ravni vse do leta 1998, ko je
postopno začela upadati.84 Leta 1995 je prvo obsežno analizo na podlagi ankete, izvedene
leta 1993, opravil Statistični urad RS in tedaj prvič objavil podatke o stopnji revščine v
Sloveniji. Različna ministrstva in službe so se v okviru svojih pristojnosti odzivali na
problematiko s svojega področja ter sprejemali različne ukrepe. Večinoma so v zakonodajo
vgradili mehanizme, ki so ljudem v različnih situacijah pomagali pri izhodu iz težav in pri
zagotavljanju temeljne socialne varnosti. Vendar pa ti ukrepi niso bili dovolj učinkoviti, tako
da so zaradi medsebojne neusklajenosti puščali bele lise, marsikdaj pa tudi ustvarjali past
revščine. V letu 1999 je bil tako ustanovljen nacionalni odbor in začel se je pripravljati
Program boja proti revščini in socialni izključenosti. Vlada je ta program sprejela februarja
2000.
Najbolj trdno socialno varnost lahko zagotavlja dobra gospodarska politika, vendar država
vedno potrebuje tudi konsistentno socialno politiko. Program je zajel različna področja
socialne politike, kot so socialno zavarovanje, izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvo,
družinska politika, stanovanjska politika, socialno varstvo, poleg tega pa tudi plačno politiko,
davčno politiko in področje brezplačne pravne pomoči.
V okviru programa boja proti revščini in socialni izključenosti je urejeno tudi dvoje področij s
stanovanjskega področja, to sta pridobivanje in dodeljevanje socialnih stanovanj ter pomoč pri
uporabi stanovanja. Stanovanjski zakon je stanovanja kategoriziral, pri čemer je med
kategorijami najemnih stanovanj tudi kategorija socialnih stanovanj, namenjenih za oddajanje
socialnim upravičencem. Določba stanovanjskega zakona določa, da so državljani RS, katerih
skupni prihodek na člana družine ne presega višine, ki jo za upravičenost do denarnega
dodatka določajo predpisi s področja socialnega varstva, upravičeni do dodelitve socialnega
stanovanja v najem.
Med merili, ki vplivajo na obseg in časovno prednost pri pridobitvi socialnega stanovanja v
najem, je posebej izpostavljeno premoženjsko stanje prosilca in njegove družine. Prednostne
kategorije so med drugim tudi družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih,
mlade družine ter invalidi in družine z invalidnim članom.

84

Na to kažejo tako podatki o registrirani brezposelnosti kot podatki o anketni brezposelnosti.

112

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
Če je upravičenec do denarne pomoči kot edinega vira preživljanja dolžan plačevati
najemnino za stanovanje, se mu denarna pomoč kot edini vir preživljanja poveča največ za
višino najemnine za socialno oziroma neprofitno stanovanje. Upravičencu do denarnega
dodatka, ki je dolžan plačevati najemnino za stanovanje, se denarni dodatek poveča za višino
najemnine, ki bi jo plačeval v socialnem oziroma neprofitnem stanovanju, vendar skupna
višina denarnega prejemka ne sme presegati višine zajamčene plače, zmanjšane za davke in
prispevke. Tega socialnega korektiva ni mogoče šteti za vzpostavljen sistem subvencioniranja
najemnin, ampak gre le za povečano socialno pomoč, ki jo prejema zelo ozek krog
upravičencev.
Stanovanjski zakon pa izrecno določa, da najemniku stanovanja ni mogoče odpovedati
najemne pogodbe, če ni plačal najemnine in poravnal drugih obveznosti v zvezi s
stanovanjem zaradi socialne stiske, v kateri so se znašli on sam in osebe, ki poleg njega
uporabljajo stanovanje. Če center za socialno delo ugotovi, da najemnik in osebe, ki z njim
uporabljajo stanovanje, niso zmožni v celoti poravnati najemnine in drugih obveznosti,
zagotovi lastniku stanovanja razliko do pogodbeno določene najemnine in za poravnavo
preostalih stroškov občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve.
Najpomembnejši programski dokument na stanovanjskem področju je Nacionalni
stanovanjski program, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike države in
občin do leta 2009. V programu je določeno, da bo v predvidenem roku treba prednostno
obravnavati neprofitne najemnine stanovanjskega sektorja in zagotavljati dovolj socialnih
stanovanj, hkrati pa zagotoviti tudi ugodne kredite za nakup ali gradnjo lastnega stanovanja. V
programu je poseben poudarek dan socialnim stanovanjem.
Vsesplošno zmanjšanje gradnje javnih stanovanj iz javnih sredstev je trend povsod v Evropi,
vendar je ta problem dosti bolj pereč v tranzicijskih državah, tudi v Sloveniji.
Odbor za ekonomsko politiko izvaja letna poročila o strukturnih reformah, v katerih analizira
vsa področja v posameznih državah članicah, pomembna za razvoj unije. Tako tudi v poročilu
2005 odbor opozarja na področja, na katerih je potreben nadaljnji napredek (Annual report on
structural reforms 2005, 2005).

5.1 Pojem revščine
Revščina pomeni pomanjkanje dobrin posameznikov in družin, da bi si zagotovili družbeno
sprejemljivo minimalno življenjsko raven. Pomeni predvsem pomanjkanje materialnih virov.
Dolgotrajno materialno pomanjkanje pa povzroča, da so revni ljudje izključeni iz družbenega
dogajanja in postanejo socialno, kulturno in politično marginalizirani, povzroča torej njihovo
socialno izključenost. Pojem socialne izključenosti je širši od pojma revščine, saj pomeni
pomanjkanje na materialni in nematerialni ravni. V evropski socialni politiki se pojma
revščina in socialna izključenost uporabljata sočasno.
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Pri preučevanju revščine prevladujejo trije pristopi:
a) absolutna revščina,
b) relativna revščina,
c) subjektivna revščina.
Absolutna revščina pomeni pomanjkanje osnovnih dobrin in storitev, ki so nujno potrebne za
zadovoljitev minimalnih potreb (hrana, stanovanje, obleka in podobno) oziroma za preživetje.
Osnovna ideja je v izbiri košare blaga in storitev, ki je spoznana kot nujna. Celotni stroški te
košare v tržnih cenah predstavljajo absolutno mejo revščine, ki ni odvisna od ravni dohodka
in distribucije dohodka prebivalstva. Absolutna meja revščine je torej fiksirana in se ne
spreminja zaradi sprememb dohodkovne ravni prebivalcev oziroma gospodinjstev.
Relativna revščina je stanje relativnega pomanjkanja (v primerjavi z določeno ravnijo blaginje
v določeni skupnosti). Gospodinjstvo, ki ima dovolj visok dohodek, da zadovolji vse osnovne
potrebe, je še vedno lahko revno po relativnih merilih, če si ne more privoščiti dobrin in
storitev, ki sicer niso nujno potrebne, so pa običajne v skupnosti, v kateri gospodinjstvo živi.
Relativna meja revščine je določena na osnovi distribucije dohodka populacije in se spreminja
zaradi sprememb distribucije dohodka. Zato relativna meja revščine ne meri toliko revščine,
ampak predvsem neenakost znotraj populacije. Najbolj razširjena metoda določitve relativne
meje revščine, ki se uporablja tudi za mednarodne primerjave, je določen odstotek (50
odstotkov) od povprečja ali mediane dohodka vseh gospodinjstev. Osebe ali skupine oseb,
katerih sredstva ne dosegajo te meje, živijo v relativni revščini. Relativna revščina85 oziroma
stanje relativnega pomanjkanja se opredeljuje na različne načine. V mednarodnih primerjavah
predstavlja pojem relativne revščine delež ljudi v državi, ki živi pod določeno ravnijo
dohodkov ali izdatkov. Gospodinjstvo, ki ima dovolj visok dohodek, da zadovolji vse
osnovne potrebe, je po relativnih merilih lahko revno, če si ne more privoščiti proizvodov in
storitev, ki so običajni v skupnosti, v kateri člani gospodinjstva živijo, pa sicer niso nujno
potrebni. Potrebe, ki jih posameznik ali družina mora zadovoljevati, da je lahko enakovreden
član moderne družbe, so torej določene bolj v socialnem kot fizičnem smislu (Ogrin, 2004,
str. 3). Podatki o relativni revščini prikazujejo dohodkovno neenakost v družbi, saj
prikazujejo, koliko odstotkov ljudi živi pod določeno mejo dohodkov. Vrzel revščine
pojasnjuje globino revščine, kako revna so revna gospodinjstva oziroma kako daleč so od
praga revščine (Izvajanje strategije socialnega vključevanja s poročilom o uresničevanju
programa boja proti revščini in socialni izključenosti, 2002, str. 8).
O objektivno izmerjeni revščini govorimo, če jo merimo kot absolutno ali relativno revščino.
Definiciji absolutne in relativne revščine temeljita na preučevanju načina življenja različnih
skupin prebivalstva, ki ga izvajajo raziskovalci javnega mnenja, kar zagotavlja objektivnost.

85

Relativna revščina je definirana kot življenjska raven, ki je pod tisto, ki jo ima večina prebivalstva v določeni
državi, oziroma kot stanje relativnega pomanjkanja.
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Vendar pa to lahko pomeni, da je na ta način meja revščine postavljena nerealno, saj je možen
vpliv človeškega dejavnika na oblikovanje košarice dobrin.
Zato obstajajo tudi raziskave subjektivnega doživljanja revščine, ki povečajo demokratičnost
in pravilnost odločitve o tem, kaj se pojmuje kot revščina.86 Anketa Eurobarometra, ki se
izvaja v vseh državah članicah EU, pomembno pripomore k ugotavljanju, kakšno je splošno
dojemanje in doživljanje prebivalcev posameznih držav članic. Hkrati pa omogoča, da je
mogoče preverjati učinkovitost delovanja politik v boju za zniževanje revščine. Z vidika
posameznika je najbolj pomembno, kako sam ocenjuje svoj položaj oziroma kako sam dojema
revščino in socialno izključenost. Prav zaradi te subjektivne informacije ima ta metoda
določeno prednost pred drugimi, ki izhajajo iz objektivnih kazalcev (Ogrin, 2004, str. 4).
Pojem revščine lahko opredelimo tudi kot individualno ali gospodinjsko87 ter kot vidno in
nevidno revščino.88

5.2 Razmere v Sloveniji
Stopnja tveganja revščine se v Sloveniji zmanjšuje že od leta 1997, hkrati pa se od leta 1999
zmanjšuje tudi relativna vrzel tveganja revščine (Poročilo o razvoju, 2005).
Tudi Slovenija je šla na poti osamosvajanja skozi proces tranzicije v 90. letih.89 V tem
procesu se je spremenil socialni položaj prebivalstva, pri čemer je verjetno najmočneje
vplivala naraščajoča brezposelnost. Naraščanje brezposelnosti se je pokazalo v zmanjšanju
prihodkov gospodinjstev in s tem v večjem tveganju revščine.
Statistični urad RS po enotni metodologiji, ki se uporablja v EU in jo predpisuje Eurostat,
izračunava stopnjo tveganja revščine in druge indikatorje socialne povezanosti v Sloveniji.
Podatki za obdobje 2000–200390 so bili pridobljeni na podlagi Ankete o porabi gospodinjstev,
ki je namenjena predvsem merjenju izdatkov v gospodinjstvih.91 Od leta 1997 je anketa
86

Pri tem se uporabljajo različne metode, ki vsaka na svoj način oblikuje določena vprašanja, na katere
odgovarjajo gospodinjstva prek anketiranja, ki temelji na odgovorih ali mnenjih gospodinjstev o njihovem
dohodkovnem položaju ali njihovih potrebah (na primer, »katere dobrine so za vas nujne« ali »kolikšen dohodek
bi potrebovali za normalno življenje«). Treba pa je upoštevati, da je stopnja zadovoljstva oziroma ocena
anketiranca odvisna od njegovih subjektivnih pričakovanj.
87
Pri individualni in gospodinjski revščini je enota preučevanja lahko posameznik ali gospodinjstvo.
88
Obstaja značilna skupina »skrito revnih«, ki zaradi različnih vzrokov (strahu, sramu, nevednosti) niso
vključeni v sistem socialne pomoči.
89
Stanovnik in Verbič (2003) v svojem članku analizirata zadovoljstvo prebivalstva z dohodkom in njihovo
zadovoljstvo s kvaliteto življenja. Ugotavljata, da tako dohodek kot velikost družine močno vplivata na
dohodkovno zadovoljstvo in na zadovoljstvo v zvezi s kakovostjo življenja.
90
Podatki za obdobje od leta 2000 do leta 2003 so prikazani v tabeli številka 30 (Kazalniki socialne povezanosti
1997–2003, 2005).
91
Podatki o stopnji tveganja revščine imajo veliko pomanjkljivosti, saj kažejo samo tekočo porazdelitev dohodka
med posamezne družbene sloje, nič pa ne povedo o dejanskem premoženjskem stanju prebivalstva, ki se kaže v
posedovanju nepremičnega in premičnega premoženja. Prav premoženjsko stanje sestavlja pomemben del
ekonomske in tudi davčne moči določenega sloja prebivalstva, ki ni nujno povezana tudi z višino prejetih
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vsebinsko in po načinu prilagojena priporočilom Eurostata. Njen namen je spoznati raven in
sestavo zasebne potrošnje gospodinjstev za celotno populacijo ali po posameznih socialnoekonomskih kategorijah (Tršelič, 2001, str. 9).
Podatki iz Tabele 30 kažejo, da se je stopnja tveganja revščine v obdobju 2000–2003
zmanjševala. Gre za trend upadanja revščine v naši državi, pri čemer je bil ta trend v teh letih
bolj izrazit. Tako se je stopnja revščine v letu 2003 znižala za 0,2 odstotne točke v primerjavi
s predhodnim letom, upoštevaje le dohodke v denarju, oziroma za 0,1 odstotne točke, če
poleg denarnih dohodkov upoštevamo tudi dohodke v naravi. Upadanje tveganja revščine
pomeni, da pod mejo tveganja revščine dejansko živi manj ljudi. Število ljudi, ki živijo pod
mejo revščine, se ujema s podatkom o zmanjševanju števila brezposelnih. Stopnja anketne
brezposelnosti se je v letu 2004 v primerjavi z letom 2000 zmanjšala za 0,6 odstotne točke,
stopnja registrirane brezposelnosti pa se je v letu 2004 v primerjavi z letom 2000 zmanjšala
za 1,4 odstotne točke. To ujemanje nam potrjuje, da je glavni generator revščine prav
brezposelnost.92 Bistveno je, da v Sloveniji do zmanjšanja revščine ni prišlo zgolj zaradi
večjih socialnih transferjev, čeprav so bili ti pri zmanjševanju revščine zelo pomembni in so
se številni socialni prejemki v tem obdobju precej povečali. Tako so se povečale socialne
pomoči, otroški dodatki, transferji za enostarševske družine, uveden je bil dodatek za veliko
družino (Kazalci socialne povezanosti, 2004).
Tveganje revščine je v Sloveniji razmeroma nizko. Tako je pod pragom tveganja revščine v
Sloveniji leta 2003 živelo 10 odstotkov slovenskega prebivalstva, vse od leta 1997 pa se je ta
stopnja zniževala. Slovenija ima nasploh eno najnižjih stopenj tveganja revščine med
državami EU-25 in EU-15, saj so imele leta 2003 nižji delež revnih le Češka, Slovaška,
Nizozemska in Švedska.93
Tveganje revščine se podobno kot v drugih državah tudi v Sloveniji najbolj povečuje z
brezposelnostjo, saj so bili med neaktivnimi v letu 2004 najbolj ogroženi prav brezposelni (25
odstotkov). Še posebno pa je pri tem problematična dolgotrajna brezposelnost. Zniževanje
stopnje dolgotrajne brezposelnosti je zato eden pomembnih vzrokov za izboljšanje slike
ogroženosti z revščino v Sloveniji. V letu 2004 je bilo 3,1 odstotka vseh aktivnih prebivalcev
Slovenije brezposelnih več kot eno leto. Vse od leta 2000 stopnja dolgotrajne brezposelnosti
upada in je nižja od stopnje v EU-25 in EU-15. Dolgotrajni brezposelnosti so praviloma bolj
izpostavljeni starejši in manj izobraženi ljudje ter invalidi. K zmanjševanju tveganja revščine
je pripomoglo tudi zmanjšanje deleža odraslih, ki živijo v gospodinjstvih, v katerih ni nihče
delovno aktiven; to je obenem tudi strukturni kazalnik socialne izključenosti. V Sloveniji v
takšnih gospodinjstvih živi 6,7 odstotka odraslih prebivalcev. Do leta 2000 se je ta delež
dohodkov. To velja predvsem za države v tranziciji, v katerih sta bili privatizacija in denacionalizacija prej
državnega premoženja opravljeni večinoma po netržni poti globoko pod tržno vrednostjo (Kovač, 2003, str. 1).
92
MDDSZ: Kazalci socialne povezanosti, tiskovna konferenca, 9. septembra 2004.
93
Pragi tveganja revščine so bili preračunani v pariteto kupne moči (da bi lahko primerjali med seboj življenjske
pogoje revnih v državah), ki je pokazala, da so revni v Sloveniji živeli na nižji življenjski ravni kot na
Nizozemskem in Švedskem, vendar na višji ravni kot na Češkem.
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nekoliko povečal, od tedaj naprej pa upada in je znatno nižji kot v EU-25 in EU-15 (Poročilo
o razvoju, 2006).
Velika večina slovenskih gospodinjstev živi v lastnih stanovanjih, za pokrivanje stanovanjskih
stroškov pa namenjajo približno petino svojih dohodkov. Leta 2002 je 84,6 odstotka ljudi
živelo v lastnem stanovanju, 3,3 odstotka ljudi je bilo najemnikov v neprofitnem stanovanju,
0,6 odstotka najemnikov v socialnem stanovanju, drugi pa so bili najemniki v profitnih ali
službenih stanovanjih, podnajemniki ali uporabniki stanovanj staršev ali drugih sorodnikov. V
gospodinjstvih z dohodki pod mejo revščine je delež lastnikov sicer nekoliko nižji, a je še
vedno visok in znaša 80,4 odstotka. Primerjave z državami EU-15 kažejo, da v teh državah
višina dohodkov bolj vpliva na razmerje med lastništvom in najemom stanovanja. Razlika pa
je opazna tudi med južnoevropskimi in drugimi državami EU-15, saj je v južnoevropskih
državah tudi med gospodinjstvi z nizkimi dohodki zelo visok delež lastnikov, ponekod višji
kot v Sloveniji (v Grčiji 91-odstoten, v Španiji 84,4-odstoten), najnižji pa je v Nemčiji (27odstoten) in na Švedskem (34-odstoten). Različne študije, opravljene v razvitih državah,
kažejo, da se z lastništvom stanovanja zmanjšuje nagnjenost lastnikov k selitvam, s tem pa se
zmanjšuje tudi njihova mobilnost na trgu dela. Čeprav v Sloveniji analiz, kako vpliva
lastništvo stanovanja na mobilnost na trgu dela, nimamo, pa zaradi geografske majhnosti in
velikih dnevnih migracij lahko sklepamo, da se selitvena mobilnost v veliki meri nadomešča z
množičnimi dnevnimi migracijami. Za pokrivanje stanovanjskih stroškov so v letu 2004
slovenska gospodinjstva namenjala 19,3 odstotka svojih dohodkov in so bila obremenjena
nekoliko manj od evropskega povprečja94 (Poročilo o razvoju, str. 44–45).
Prag tveganja revščine je tudi v Sloveniji vsako leto izražen z realno višjo vrednostjo
dohodkov, kar pomeni, da se torej standard izboljšuje, in sicer tudi pri tistih ljudeh, ki se še
vedno uvrščajo pod prag revščine.
Podatki, ki jih objavlja Statistični urad RS, kažejo na objektivno merjenje revščine. Moramo
pa poudariti, da je pomembno tudi subjektivno merjenje revščine, ki se opravi na podlagi
anket med ljudmi. Tudi podatki iz javnomnenjskih raziskav kažejo na upadanje odstotka
ljudi, ki menijo, da živijo v revščini.

94

Evropsko povprečje za EU-25 je 21,4 odstotka, za EU-15 pa 21,3 odstotka.
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Tabela 30: Kazalniki socialne povezanosti za obdobje 2000–2003

Dohodek brez dohodka v naravi
Prag tveganja revščine (v evrih)
Stopnja tveganja revščine (v odst.)
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi
transferji (pokojnine so vključene v dohodek)
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi
transferji (pokojnine so odštete od dohodka)
Relativna vrzel tveganja revščine (v odst.)
V dohodek je vključen tudi dohodek v naravi
Prag tveganja revščine (v evrih)
Stopnja tveganja revščine (v odst.)
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi
transferji (pokojnine so vključene v dohodek)
Stopnja tveganja revščine pred socialnimi
transferji (pokojnine so odštete od dohodka)
Relativna vrzel tveganja revščine (v odst.)

2000

2001

2002

2003

3.759
13,0

3.978
12,9

4.204
11,9

4.359
11,7

20,2

20,2

18,8

18,9

40,8
21,8

41,5
21,6

40,2
20,1

40,8
19,9

4.148
11,3

4.359
10,6

4.582
9,9

4.742
10,0

17,5

17,3

16,3

16,2

37,2
18,5

37,6
18,7

36,1
18,9

36,9
19,7

Vir: SURS: Kazalniki socialne povezanosti 1997–2003, 14. oktober 2005.

Z anketo o življenjskih pogojih države ugotavljajo relativno revščino, ki ne pove, koliko
prebivalcev je dejansko revnih, ampak koliko prebivalcev ima nižji dohodek, kot je srednja
vrednost dohodka v državi. Relativna revščina je izražena s stopnjo tveganja revščine. Tudi
Slovenija od leta 2004 izračunava stopnjo tveganja revščine na podlagi ankete o porabi
gospodinjstev. Zato podatki za leti 2004 in 2005 niso neposredno primerljivi s podatki za
obdobje 2000–2003, ki jih prikazuje zgornja tabela.
Tabela 31: Stopnja tveganja revščine za obdobje 2004–200895

Dohodek brez dohodka v naravi
Dohodek z dohodkom v naravi
Prag tveganja revščine (brez dohodka
v naravi), v evrih

2004

2005

2006

2007

2008

12,10 %
11,40 %

12,10 %
11,40 %

11,70 %
11,10 %

11,50 %
11,00 %

12,30 %
11,90 %

5.278

5.589

5.592

5.944

6.535

Vir: SURS: Kazalniki dohodka in revščine, Slovenija, 2008, 15. oktober 2009.

95

Vir za izračun stopnje tveganja revščine in drugih kazalnikov za leto 2008 so bili podatki iz Raziskovanja o
dohodkih in življenjskih pogojih (SILC) za leto 2008, ki je bilo izvedeno na podlagi podatkov, pridobljenih z
Anketo o življenjskih pogojih v letu 2008 (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za
leto 2007 (referenčno leto za dohodek). Vir za izračun stopnje tveganja revščine in drugih kazalnikov za leto
2007 so bili podatki iz raziskovanja SILC za leto 2007, ki je bilo izvedeno na podlagi podatkov, pridobljenih z
Anketo o življenjskih pogojih v letu 2007, in administrativnih ter registrskih podatkov za leto 2006 (referenčno
leto za dohodek). V letu 2008 se je spremenil način objavljanja kazalnikov, ki izhajajo iz SILC, s čimer se je
poenotil način objavljanja z Eurostatom. Pred letom 2008 so se podatki objavljali glede na referenčno leto za
dohodek, od leta 2008 pa se celotna časovna vrsta objavlja glede na leto izvedbe SILC (Kazalniki dohodka in
revščine, 2008).
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Po podatkih Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (v nadaljevanju: SILC) za leto
2008 izhaja, da je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 12,3-odstotna. To pomeni, da je v
omenjenem letu v Sloveniji pod pragom revščine živelo 12,3 odstotka oseb oziroma 11,9
odstotka oseb (če upoštevamo tudi dohodek v naravi). Letni prag tveganja revščine za
enočlansko gospodinjstvo je znašal 6.535 evrov, razpoložljivi neto dohodek oseb, ki so živele
pod pragom revščine, je bil torej nižji od 545 evrov na ekvivalentno odraslo osebo na mesec.
Štiričlanska družina z dvema odraslima in dvema otrokoma, mlajšima od 14 let, je morala
imeti v letu 2008 vsaj 1.144 evrov razpoložljivega neto dohodka na mesec, da je živela nad
pragom revščine, dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa je moralo imeti vsaj 817 evrov na
mesec (Kazalniki dohodka in revščine, 2008).
Podatki o stopnjah tveganja revščine glede na delovno intenzivnost gospodinjstva so
pričakovani in kažejo, da so bila v najslabšem položaju gospodinjstva brez delovno aktivnih
članov. Pod pragom tveganja revščine je živelo 57 odstotkov oseb iz gospodinjstev brez
delovno aktivnih članov in z vzdrževanimi otroki in 39,1 odstotka oseb iz gospodinjstev brez
delovno aktivnih članov in brez vzdrževanih otrok. Med najbolj ogroženimi so bile tudi vse
neaktivne osebe, med katerimi so najbolj izstopale brezposelne osebe. 37,6 odstotka teh ljudi
je živelo pod pragom revščine.
Stopnja tveganja revščine je bila najnižja v delovno intenzivnih gospodinjstvih, v katerih so
bili vsi odrasli člani zaposleni ali samozaposleni (3,6 odstotka), in pri delovno aktivnih osebah
(5,1 odstotka).
Podatki iz leta 2007 o stopnji tveganja revščine po tipu gospodinjstva kažejo, da so bila v
najslabšem položaju enočlanska gospodinjstva. Pod pragom revščine je živelo 39,4 odstotka
oseb iz enočlanskih gospodinjstev, med katerimi so s 47,1-odstotno stopnjo tveganja revščine
še posebej izstopale starejše ženske. Pod pragom je živelo tudi 28,6 odstotka oseb iz
enostarševskih gospodinjstev, 15,5 odstotka oseb iz dvostarševskih gospodinjstev z vsaj tremi
vzdrževanimi otroki ter približno 12 odstotkov parov brez vzdrževanih otrok.
Glede na stanovanjske razmere gospodinjstva je v letu 2007 živelo pod pragom tveganja
revščine 25,7 odstotka oseb, ki so živele v najemniških stanovanjih, stopnja tveganja revščine
med osebami, ki so živele v lastnem stanovanju, pa je bila nižja od povprečja.
Glede na leto 2006 so se stopnje tveganja revščine pri skoraj vseh skupinah prebivalstva
znižale. Izjema so bile brezposelne osebe, saj se je njihov položaj poslabšal skoraj za tri
odstotne točke. Stopnja tveganja revščine se je pri enostarševskih gospodinjstvih z vsaj enim
vzdrževanim otrokom povečala za šest odstotnih točk. Tudi pri najemnikih stanovanj se je
stopnja tveganja revščine zvišala za štiri odstotne točke.
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Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi se
stopnja tveganja revščine skoraj podvojila in bi znašala 23 odstotkov, pri starejših osebah pa
bi presegala 30 odstotkov in bi znašala 32,9 odstotka.96
Ti podatki kažejo, da so vse oblike socialnih transferjev v Sloveniji še vedno pomemben
dejavnik zniževanja revščine in da ugodno vplivajo na zmanjševanje stopnje tveganja revščine
(17. oktober 2007 – Dan boja proti revščini).
Ginijev količnik pokaže, kako je dohodek porazdeljen med prebivalce. V letu 2008 je bila
njegova vrednost 23,4 odstotka (leta 2007 23,2 odstotka), kar kaže, da je bil dohodek dokaj
enakomerno porazdeljen. Kazalnik porazdelitve dohodka med prebivalci je tudi razmerje
kvintilnih razredov, ki je v letu 2008 znašalo 3,4. Ta vrednost pove, da je imelo 20 odstotkov
najbogatejših oseb v Sloveniji 3,4-krat več dohodka od 20 odstotkov najrevnejših oseb.
Iz raziskav Inštituta za ekonomska raziskovanja je razvidno, da je brezposelnost vedno
temeljni vzrok revščine ter da so socialni transferji vse bolj selektivno usmerjeni k skupinam z
najnižjimi dohodki in pomembno znižujejo stopnjo revščine v Sloveniji. Pristojni ugotavljajo,
da sedanji sistem dodeljevanja socialnih transferjev učinkovito preprečuje še večjo revščino,
vzrokov zanjo in za socialno izključenost pa ne odpravlja.
Indikator prebivalstvo v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov97 sodi med strukturne
kazalnike socialne povezanosti in posredno meri ogroženost z revščino ter socialno
izključenostjo. Brezposelnost poleg slabe izobrazbe najpomembneje povečuje tveganje
revščine in socialne izključenosti. Poleg tega pa predstavlja gospodinjstvo, v katerem ni nihče
delovno aktiven, nestimulativno okolje, v katerem njegovi člani izgubljajo stik s svetom dela.
Gospodinjstva brez delovno aktivnih članov imajo zaradi pomanjkanja materialnih virov tudi
omejen dostop do sredstev, potrebnih za primerno življenje.
Po podatkih iz popisa prebivalstva 2002 je v Sloveniji leta 2002 v gospodinjstvih, v katerih ni
bil nihče delovno aktiven, živelo 8,1 odstotka oseb, starih od 18 do 64 let. Ta delež je bil v
Sloveniji v obdobju 1996–2002 v povprečju za 2,5 odstotne točke nižji kot v EU-15, kjer je
bilo tudi upadanje precej počasnejše kot v Sloveniji. Ob popisu 2002 je v Sloveniji skoraj 80
odstotkov prebivalcev živelo v družinah, in sicer je v 556.000 družinah98 živelo 1,7 milijona
prebivalcev Slovenije. Podatki o številu in tipih družin se v Sloveniji zbirajo večinoma samo s
96

V primeru, da bi od dohodka odšteli še pokojnine, bi se stopnja tveganja revščine zvišala na 38,6 odstotka.
Višja bi bila pri vseh starostnih skupinah, najvišja pa pri osebah, starejših od 64 let, pri katerih bi se povzpela na
85,3 odstotka.
97
V to skupino sodijo osebe, stare od 18 do 64 let, ki živijo v potencialno aktivnem gospodinjstvu, vendar so
delovno neaktivne.
98
Po definiciji družine, ki jo v Sloveniji uporabljamo v statistiki, je družina opredeljena kot življenjska skupnost
staršev (enega ali obeh) in otrok, ki živijo v istem gospodinjstvu. Starost otrok ni omejena, če ti nimajo svoje
družine ali če ne živijo v zunajzakonski skupnosti. Družina sta tudi samo mož in žena brez otrok oziroma
partnerja brez otrok, ki živita v zunajzakonski skupnosti. Statistično pa niso štete za družino skupnosti enega
izmed staršev z odraslim otrokom, ki že ima svojo družino. Prav tako statistično ni družina skupnost enega
izmed starih staršev in vnuka ali brata in sestre, ki živita skupaj brez staršev (Mednarodni dan družin, 2009).
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popisi prebivalstva. Glede na položaj posameznih članov v družini pa v statistiki razlikujemo
naslednje tipe družin: zakonski par brez otrok, zakonski par z otroki, mati z otroki, oče z
otroki, zunajzakonska partnerja brez otrok in zunajzakonska partnerja z otroki. Največ družin,
in sicer 208.018 oziroma 37 odstotkov, je imelo enega otroka, 32 odstotkov družin dva otroka,
23 odstotkov družin je bilo brez otrok,99 7 odstotkov družin je imelo tri ali več otrok
(Mednarodni dan družin, 2009).
Definiciji absolutno revnega prebivalstva se najbolj približajo tisti prebivalci, ki so upravičeni
do denarne socialne pomoči. Ta zagotavlja neki minimalni življenjski standard, do nje pa so
upravičene osebe, katerih dohodki ne dosegajo minimalnega dohodka.
V Sloveniji je visoko tveganje revščine značilno za naslednja gospodinjstva:
– gospodinjstva brez delovno aktivnih oseb,
– gospodinjstva z nizko izobrazbo referenčne osebe,
– gospodinjstva s pokojninami in socialnimi prejemki kot glavnim virom prihodka,
– najemnike neprofitnih in socialnih stanovanj,
– enočlanska gospodinjstva, predvsem starejše osebe in pare,
– družine s tremi ali več otroki,100 mlajšimi od 16 let, ter enostarševske družine.101
Med najpomembnejše vzroke za to, da posameznik ali gospodinjstvo postaneta revna, sodita
predvsem brezposelnost in nizka izobrazba, zlasti kombinacija obeh vzrokov lahko pomeni
nevarnost nastanka »začaranega kroga revščine«.
Velike družine so potencialno izpostavljene večjemu tveganju revščine, to pa želi omiliti
družinska politika. Ta med drugim določa pravico do porodniškega in starševskega dopusta,
določa pa tudi otroški dodatek kot dopolnilni dohodek za družine z otroki. Družinska politika
ureja še dodatke za nego otrok s posebnimi potrebami, pomoč ob rojstvu otroka, starševski
dodatek, dodatek za veliko družino ter delno plačilo za izgubljeni dohodek, če eden od staršev
zaradi otroka prekine zaposlitev.
Socialni prejemki zelo močno vplivajo na zmanjševanje dohodkovne revščine. V obdobju
1998–2002 se je njihov vpliv še povečal, kar je odsev zakonskih sprememb in njihovega
vpliva na višino prejemkov in število prejemnikov. Ob predpostavki, da ne bi bilo socialnih
prejemkov, bi bila stopnja revščine za vse osebe v Sloveniji leta 1998 za 5,8 odstotne točke
višja od stopnje revščine ob upoštevanju vseh dohodkov, leta 2002 pa bi bila višja kar za 6,9
odstotne točke oziroma za 58 odstotkov. S socialnimi prejemki se je pomembno zmanjševala
99

Število družin brez otrok se je v Sloveniji med zadnjima popisoma povečalo za 14.000. Večinoma so to
družine starejših poročenih parov, katerih otroci so si ustvarili svojo družino in/ali so zaživeli v lastnem
gospodinjstvu ter zapustili družino staršev (Mednarodni dan družin, 2009).
100
Velike družine so izpostavljene večjemu tveganju revščine, ki jo želi omiliti družinska politika (Poročilo o
doseganju ciljev za novo tisočletje: Izkoreniniti ekstremno revščino, 2003, str. 16).
101
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Nacionalni program za otroke in mladino v Republiki
Sloveniji 2006–2016, str. 44.
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revščina v družinah z otroki do vključno 21. leta zato, ker se je zelo povečal delež socialnih
prejemkov v skupnih dohodkih teh gospodinjstev: ti so leta 1998 pomenili 7,8 odstotka
dohodka v gospodinjstvih z otroki do vključno 21. leta, leta 2002 pa 8,8 odstotka. V
gospodinjstvih z otroki, ki so ostala pod pragom revščine, pa se je delež socialnih prejemkov
v dohodku povečal s 27,1 odstotka leta 1998 na 30,8 odstotka leta 2002. V prvi decilni
skupini se je delež socialnih prejemkov sicer povečal z 29 odstotkov leta 1998 na 38,6
odstotka v letu 2002, v drugi decilni skupini pa z 18,8 na 20,2 odstotka, toda skupni dohodki
so bili prenizki, da bi se ta gospodinjstva izkopala iz revščine. Revna gospodinjstva so v prvi
decilni skupini in v spodnji polovici druge decilne skupine.102 So pa socialni prejemki
nedvomno preprečili revščino v gospodinjstvih z otroki v zgornji polovici druge decilne
skupine ter v tretji decilni skupini.
V letih 1997–1999 je bil relativni prispevek otroških dodatkov k zmanjševanju revščine večji
kot prispevek kateregakoli drugega socialnega prejemka, saj so otroški dodatki še zlasti za
družine z nizkimi dohodki tako absolutno kot relativno dokaj visoki. Ta visoka raven pa ima
lahko negativne posledice na učinkovitost socialnih pomoči, ki so zagotovljene po zakonu o
socialnem varstvu, poleg tega pa tudi za otroške dodatke same. Zaradi visoke ravni otroških
dodatkov za družine z nižjimi dohodki je po zakonu o socialnem varstvu minimalni dohodek
na otroka, ki zagotavlja socialno pomoč za otroka, komaj na ravni 0,3 minimalnega dohodka
za prvega odraslega družinskega člana. Pri računanju ekvivalentnega dohodka, ki izraža
razmerje med dohodkom gospodinjstva in številom ekvivalentnih družinskih članov, lahko
uporabimo dve lestvici, in sicer:
– OECD ekvivalenčno lestvico, ki predpisuje prvi odrasli osebi v družini utež 1, drugemu
odraslemu članu utež 0,7 in otroku, mlajšemu od 16 let, utež 0,5;
– modificirano OECD lestvico, ki predpisuje prvemu članu družine utež 1, drugemu
odraslemu članu utež 0,5, otroku, mlajšemu od 14 let, pa utež 0,3.103
Tako izrazito ciljanje otroških dodatkov na družine z nizkimi dohodki manj vpliva na
zmanjševanje revščine, kot so pričakovali predlagatelji visokih otroških dodatkov. Nizka
socialna pomoč za otroke delno izničuje pozitiven vpliv otroških dodatkov. Zato bi bilo pri
analizi dohodkovnega položaja revnih družin, še zlasti revnih otrok, nujno treba upoštevati
oba prejemka.
Pomena socialnih prejemkov pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti pa ne bi
smeli precenjevati. Socialni prejemki lahko zmanjšajo neenakost, doseg njihovega vpliva pa
je omejen. Ti prejemki namreč pomenijo pasivne oblike pomoči. Ker so vzroki za to, da
posamezniki ali družine postanejo revni, večplastni, morajo biti tudi ukrepi, s katerimi želimo
zmanjšati revščino, vzpostavljeni na različnih področjih, predvsem pa medsebojno usklajeni.
102

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Nacionalni program za otroke in mladino v Republiki
Sloveniji 2006–2016, str. 44.
103
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve: Nacionalni program za otroke in mladino v Republiki
Sloveniji 2006–2016, str. 44.
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Strategije spopadanja s problemom revščine morajo biti zato zastavljene širše kot v
preteklosti, predvsem pa kot zmanjševanje vseh oblik socialne izključenosti.
Socialni prejemki so s spremembami področnih zakonov po sprejetju nacionalnega programa
v Sloveniji še bolj »ciljni« in usmerjeni k tistim skupinam prebivalstva, ki so v najtežjem
položaju. Število različnih socialnih prejemkov je veliko, sredstva za te namene so se
povečala. Izdatki za socialne prejemke so na ravni povprečja EU, čeprav je BDP v Sloveniji
manjši od povprečja EU-15. Ker socialni prejemki pomembno vplivajo na zmanjševanje
revščine, pomeni, da je politika socialnih prejemkov v Sloveniji ugodnejša in bolj učinkovita
kot v večini evropskih držav. Vendar pa bodo dolgoročnejše učinke pri zmanjševanju
revščine in socialne izključenosti zagotovili predvsem tisti ukrepi, ki bodo odpirali možnosti
za zaposlitev čim večjega dela prebivalcev in povečali število ljudi z ustrezno strokovno
usposobljenostjo, ter ukrepi, ki bodo izboljšali dostop do ustrezne rešitve stanovanjskega
vprašanja.

5.3 Razmere v Evropski uniji
Stopnja revščine se v večini držav članic EU v različnih obdobjih precej spreminja. Na to
vplivajo gospodarske okoliščine, še zlasti pa stopnja brezposelnosti. Tako se države srečujejo
s posebnimi in skupnimi problemi, ki jih skušajo rešiti (Gallie, Paugam, 2002). Za
spremljanje razvoja držav članic EU na socialnem področju oziroma glede socialne
izključenosti in revščine je Evropski svet konec leta 2001 določil 18 statističnih kazalnikov,
na podlagi katerih je Eurostat pripravil metodologijo nove Ankete o življenjskih pogojih
(EU-SILC), ki nadomešča dotedanje nacionalne vire in tako zagotavlja primerljivost virov za
izračun kazalnikov med državami članicami EU. Slovenija je Anketo o življenjskih pogojih
prvič izvedla leta 2005, izračunani kazalniki pa so se nanašali na leto 2004. Kazalniki
zajemajo več področij: dohodek in revščino, trg dela, izobrazbo, izračunani pa so za dve
definiciji dohodka. Po prvi definiciji gre za denarni dohodek po definiciji Statistike dohodkov
in življenjskih pogojev (EU-SILC), v drugem primeru pa je k denarnemu dohodku prištet še
dohodek v naravi, ki zajema lastno proizvodnjo in druge nedenarne oblike dohodka
(Kazalniki socialne povezanosti, 2004).
Z Anketo o življenjskih pogojih države se ugotavlja relativna revščina, ki ne pove, koliko
prebivalcev je dejansko revnih, ampak, koliko prebivalcev ima nižji dohodek, kot je srednja
vrednost dohodka v državi. Relativna revščina je izražena s stopnjo tveganja revščine.
Podatke o stopnji tveganja revščine morajo vse države EU izračunavati po isti Eurostatovi
metodologiji. Nove države članice EU so jih začele na Eurostat pošiljati leta 2002. Eurostat te
podatke kot del Laekenskih kazalnikov socialne povezanosti objavlja v svoji podatkovni bazi.
Za Slovenijo in preostale nove članice EU Eurostat objavlja stopnjo tveganja revščine po
konceptu dohodka, v katerega je poleg denarnega dohodka vključen tudi dohodek v naravi,

123

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
medtem ko za stare članice EU objavlja stopnjo tveganja revščine po konceptu denarnega
dohodka.
Prag tveganja revščine je opredeljen s 60 odstotki mediane ekvivalentnega neto dohodka vseh
gospodinjstev ob upoštevanju OECD-jeve prilagojene ekvivalenčne lestvice.
Za medsebojno primerljivost življenjske ravni gospodinjstev moramo upoštevati njihovo
velikost in sestavo. Vsi člani gospodinjstva nimajo enakih potreb, zato uporabljamo
ekvivalenčne lestvice, ki upoštevajo ekonomijo obsega v gospodinjstvih. Uporabili smo
OECD-jevo prilagojeno ekvivalenčno lestvico in izračunali dohodek na ekvivalentnega
člana.104
Neenakost porazdelitve dohodka prikazujemo z razmerjem kvintilnih razredov105 in z
Ginijevim količnikom.106
Revščina ni pojav, ki bi bil značilen samo za slabše razvite in nerazvite države – v novejšem
času so se problemov revščine in socialne izključenosti začele zavedati tudi vlade evropskih
držav. Vsredini 90. let je okoli 17 odstotkov vsega prebivalstva živelo na meji revščine, v letu
2001 pa se je število revnih znižalo, in sicer za dve odstotni točki – na 15 odstotkov. Podatek
je izračunan kot tehtano povprečje stopenj revščine držav EU, pri katerem je vsaki državi
pripisana utež, ki pomeni delež prebivalstva posamezne države v celotnem prebivalstvu EU.
V letu 2001 so se stopnje revščine na ravni EU pri meji revščine, postavljeni pri 40 in 70
odstotkih mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka, gibale med 5 in 23 odstotki. Pri
meji revščine 50 odstotkov mediane je stopnja revščine znašala 9 odstotkov (Ogrin, 2004, str.
13). Med državami članicami EU-15 se stopnje revščine gibljejo zelo različno. V letu 2001 je
bila najvišja stopnja revščine značilna za Irsko, kjer je znašala 21 odstotkov, najnižjo stopnjo
revščine pa so zaznali na Švedskem, in sicer 10 odstotkov.
Primerjava stopenj revščine za EU-15 in EU-25 kaže, da širitev unije ne pomeni zvišanja
stopnje revščine na ravni EU, ampak ostaja ta enaka, torej 15-odstotna.107
Iz Poročila Eurostata, objavljenega 27. aprila 2005, je izhajalo, da je 7 odstotkov zaposlenega
prebivalstva v EU-25 oziroma 14 milijonov ljudi, ki so živeli v gospodinjstvih, živelo pod
nacionalnim pragom revščine. Pri tem so poudarili, da zaposlitev še ne pomeni, da imajo
ljudje dovolj dohodkov, da bi živeli nad pragom revščine. Ko se osredotočimo na
104

Ekvivalenčna lestvica daje prvemu odraslemu članu utež 1, drugim članom, starim 14 let ali več, utež 0,5,
otrokom, mlajšim od 14 let, pa utež 0,3.
105
Razmerje kvintilnih razredov je razmerje med povprečnim ekvivalentnim dohodkom gospodinjstev v
zgornjem in spodnjem kvintilnem razredu.
106
Ginijev količnik je mera koncentracije dohodka. Kolikor višji je količnik, toliko večja je dohodkovna
neenakost.
107
Pri tem je treba upoštevati, da gre v teh primerih za primerjavo relativne stopnje revščine. Realno so dohodki
v novih članicah precej nižji kot v EU-15.
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posameznika, ki dela in je hkrati reven, se sprašujemo, zakaj njegovi zaslužki niso dovolj
veliki, da bi se on sam in njegovo gospodinjstvo dvignila nad prag revščine. Glavni vzroki za
to so nizke plače, negotove službe, nezmožnost najti službo s polnim delovnim časom.
V obdobju 1998–2002 je prišlo do zelo pozitivnega premika: stopnja revščine se je v
povprečju zmanjšala za 2,1 odstotne točke, tako da je v letu 2002 znašala 11,9 odstotka. Še
bolj kot stopnja revščine v celotni populaciji se je zmanjšala revščina v gospodinjstvih z
otroki, in sicer za 2,4 odstotne točke, med otroki pa se je zmanjšala za 2,8 odstotne točke.
Stopnje revščine za EU-15 in posamezne države članice pred socialnimi transferji in po njih
kažejo, da je največji odstotek revnih po dodelitvi socialnih transferjev značilen za Irsko (21
odstotkov), Grčijo in Portugalsko (20 odstotkov), Italijo in Španijo (19 odstotkov). V letu
2001 je povprečna stopnja revščine v EU po dodelitvi socialnih transferjev znašala 15
odstotkov. Med državami, ki so dosegle stopnjo revščine po dodelitvi socialnih transferjev
pod povprečjem EU, so bili Belgija, Luksemburg, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Danska,
Finska in Švedska.
Primerjava med stopnjo revščine, ko se kot dohodek upošteva celoten dohodek, vključno s
prejetimi socialnimi transferji, in hipotetičnim primerom, ko socialnih transferjev ne bi bilo,
kaže, da imajo socialni transferji pomemben prerazdelitveni učinek. Če transferjev ne bi bilo,
bi bile stopnje revščine precej višje, saj bi bila povprečna stopnja revščine v EU-15 24odstotna. Stopnje revščine se po dodelitvi socialnih transferjev najbolj znižajo v Veliki
Britaniji, in sicer za 12 odstotnih točk, ter v Luksemburgu, za 11 odstotnih točk. Najmanj se
stopnja revščine po dodelitvi socialnih transferjev zniža v Italiji in Grčiji (za tri odstotne
točke) ter v Španiji (za štiri odstotne točke).
Če revščino analiziramo v povezavi s starostnim obdobjem, ugotovimo, da je revščine
najmanj med prebivalstvom v aktivni življenjski dobi (obdobje od 25 do 49 let), medtem ko
so najvišje stopnje značilne za otroke v starosti od 0 do 15 let in mlade, stare od 16 do 24 let,
ki so izpostavljeni večjemu tveganju revščine kot odrasli.
Stopnja revščine glede na vrsto oziroma tip gospodinjstva, v katerem posameznik živi, kaže
na to, da vrsta oziroma tip gospodinjstva pomembno vpliva na stopnjo revščine. Najbolj revna
so gospodinjstva, v katerih živi en odrasel član z najmanj enim nepreskrbljenim otrokom (35
odstotkov), sledijo gospodinjstva z enim članom v starosti manj kot 30 let (32 odstotkov),
samska gospodinjstva s članom nad 65 let (29 odstotkov), samska gospodinjstva s članom
ženskega spola (28 odstotkov) in družine s tremi ali več nepreskrbljenimi otroki (27
odstotkov). Najmanj revščine je v gospodinjstvih z dvema odraslima brez nepreskrbljenih
otrok oziroma z enim nepreskrbljenim otrokom (10 odstotkov).
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Najvišje stopnje revščine so značilne za Irsko v vseh vrstah gospodinjstev. Enostarševske
družine so manj revne na Finskem, Danskem in Švedskem, najbolj pa v Veliki Britaniji,
Španiji in na Irskem.
Najnižje stopnje revščine so značilne za države z visokimi stopnjami socialne zaščite, to je za
Švedsko, Dansko, Finsko, Nemčijo in Nizozemsko. Kjer so izdatki za socialno varnost nizki,
sta revščina in socialna izključenost bolj razširjeni in problematični. To je najbolj značilno za
Portugalsko in Grčijo (Ogrin, 2004, str. 19).
Najpogostejši vzrok oziroma dejavnik tveganja za problem revščine v EU je brezposelnost, še
posebno dolgotrajna. Ta je pomemben indikator problemov na trgu dela in socialne
povezanosti. V Sloveniji je stopnja dolgotrajne brezposelnosti108 relativno nizka in je bila v
letu 2003 3,4-odstotna. Vrh je dosegla v letu 2000, ko je znašala 4,1 odstotka in je presegala
povprečje EU-25 za 0,3 odstotne točke. Stopnja zelo dolgotrajne brezposelnosti se v Sloveniji
po najvišji vrednosti, doseženi v letu 2000 (2,7 odstotka), znižuje in je v letu 2003 znašala 2
odstotka, kar je bistveno manj, kot znaša povprečje za nove članice EU (4 odstotke). Med
preostalimi vzroki tveganja revščine so nizek dohodek, slaba izobraženost in nizka
kvalificiranost delovne sile, brezdomstvo, starost, zgodnje prenehanje šolanja, neenakost med
spoloma, slabo zdravje ljudi, diskriminacija in rasizem. Tveganju revščine so še zlasti
izpostavljeni priseljenci. Novo tveganje za revščino in socialno izključenost pa pomenijo tudi
strukturne spremembe,109 do katerih prihaja v EU in ki pomenijo nevarnost za najbolj ranljive
skupine prebivalstva.
Evropska komisija objavlja letni pregled socialnih trendov v državah članicah v zvezi s
skupnimi cilji strategije Evropske unije za socialno zaščito in socialno vključenost. Iz
poročila, ki je bilo objavljeno oktobra 2008, izhaja, da je v letu 2007 16 odstotkov
državljanov EU-27 živelo pod pragom revščine, ki je opredeljen s 60 odstotki mediane
dohodka v njihovi državi, ta položaj pa jim bo verjetno onemogočil, da bi bili v celoti
vključeni v družbo. Ta stopnja je segala od 10 odstotkov na Češkem in Nizozemskem do 20
oziroma 21 odstotkov v Grčiji oziroma Latviji. V letu 2007 je bila stopnja tveganja revščine v
Sloveniji 12-odstotna.110 Kljub splošnemu napredku na trgih dela je živelo v gospodinjstvih s
člani brez zaposlitve 9,3 odstotka delovno sposobnih odraslih ljudi, 8 odstotkov zaposlenih pa
108

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti je indikator socialne povezanosti in predstavlja del nabora 18 Laekenskih
indikatorjev, s katerimi spremljamo napredek na področju blažitve revščine in socialne izključenosti. Merimo jo
kot delež dolgotrajne brezposelnosti (brezposelni več kot eno leto) v aktivnem prebivalstvu (Poročilo o razvoju
2005/Indikatorji, str. 96–97).
109
Mednje uvrščamo velike strukturne spremembe na trgu dela, ki so posledica velikih gospodarskih sprememb
in globalizacije, hiter razvoj na znanju temelječe družbe ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
naraščajoče število ljudi, katerih življenjska doba je daljša ob sočasnem upadanju števila rojstev, rastoč trend
etnične, kulturne in religiozne raznolikosti, ki ga pospešujejo mednarodne migracije, povečana mobilnost znotraj
EU ter spremembe v strukturi gospodinjstev (Ogrin, 2004, str. 21−22).
110
Enako stopnjo tveganja revščine kot Slovenija so imele Avstrija, Danska in Madžarska. Pod 12 odstotki so
izmerili stopnjo tveganja revščine na Češkem, Nizozemskem, Slovaškem in Švedskem. Preostale države članice
EU-27 so v letu 2007 zabeležile stopnjo tveganja revščine nad 12 odstotki (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/
printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en).
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je živelo pod pragom revščine. Socialni transferji v Evropski uniji v povprečju zmanjšajo
tveganje revščine za 38 odstotkov, vendar ta vpliv v Evropi niha od 10 odstotkov do skoraj 60
odstotkov.111
Tabela 32: Stopnja tveganja revščine v državah EU-27 v letu 2007 (v odstotkih)
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Velika Britanija
Povprečje EU-27

12
15
14
16
10
12
19
13
13
20
18
20
21
19
14
12
14
15
10
17
18
19
11
12
20
11
19
16

Vir: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en.

111

Ob tem lahko tudi povemo, da je v EU-25 stopnja zaposlenosti žensk, starih od dvajset do devetinštirideset
let, z otroki, starimi do dvanajst let, 60-odstotna, stopnja zaposlenosti žensk iste starosti brez otrok pa je 75odstotna. Višja stopnja je v Sloveniji (85 %), Litvi (79 %), na Danskem (80 %), Portugalskem (76 %). Nižja
stopnja je na Malti (27 %), v Italiji (50 %), na Madžarskem (50 %), v Španiji (51 %), Grčiji (53 %) in na Češkem
(54 %). Odstotek žensk, ki delajo krajši delovni čas od običajnega, se povečuje s številom otrok. V EU-25 se
številka za ženske, ki delajo krajši delovni čas, giblje med 33 odstotki za ženske z enim otrokom, 44 odstotki za
ženske z dvema otrokoma in 51 odstotki za ženske s tremi otroki (Aliaga, 2005, str. 1–3, Reconsilinf work and
family life in the EU 25 in 2003, 2005).
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Revščina pogosto pomeni večje tveganje za otroke kot za preostali del prebivalstva.112 To
velja za večino držav, razen za skandinavske države, Grčijo, Ciper in Slovenijo. V skoraj
polovici držav EU stopnja tveganja revščine otrok presega 20 odstotkov.113 Glavni dejavniki,
ki vplivajo na stopnjo revščine otrok v EU, so položaj staršev na trgu dela in učinkovitost
vladnih posegov prek varstvenih dodatkov in zagotavljanja storitev, kot je otroško varstvo. V
nekaterih državah več kot vsak četrti otrok trpi zaradi revščine in pomanjkanja, hkrati pa se
življenjska raven revnih otrok v EU precej razlikuje. V 11 izmed 15 »starih« držav članic se
mesečni dohodek gospodinjstva, sestavljenega iz dveh odraslih in dveh otrok, za katerega se
šteje, da pomeni tveganje revščine, giblje med 1.500 in 2.400 evri, medtem ko je ta znesek v 9
od 12 »novih« držav članic nižji od 500 evrov (Poverty and Social Exclusion).
Otroci, ki odraščajo v revščini in socialni izključenosti, bodo verjetneje bolj kot drugi otroci
neuspešni v šoli, slabega zdravja ali pozneje neuspešni pri iskanju dobre zaposlitve. Ujamejo
se lahko v začarani krog socialne izključenosti, v katerem se težava nadaljuje iz ene
generacije v naslednjo. Zato so si Evropska unija in njene države članice postavile za
najpomembnejšo prednostno nalogo boj proti revščini otrok.
Velikost, sestava in lastnosti gospodinjstva, v katerem odrašča otrok, vplivajo na dohodkovni
položaj otroka. Otroci v gospodinjstvih z enim od staršev ali v velikih družinah so navadno
bolj izpostavljeni tveganju revščine. V EU 22 odstotkov revnih otrok živi v gospodinjstvih z
enim od staršev, 25 odstotkov pa jih živi v velikih družinah.114 Otroci, ki odraščajo v
gospodinjstvih priseljencev ali manjšin, se prav tako spopadajo z več težavami kot drugi
otroci. Enako velja za gospodinjstva, v katerih sta eden ali oba starša invalidna ali uživata
mamila. Prav tako so otroci staršev, mlajših od 30 let, bistveno bolj izpostavljeni tveganju
revščine kot otroci starejših staršev. Tveganje je odvisno tudi od izobrazbene stopnje staršev,
saj ta vpliva tako na položaj staršev na trgu delovne sile in njihov dohodkovni položaj kot na
možnost otroka, da je v šoli uspešen. Poleg tega na sposobnost samostojnega preživetja družin
vpliva tudi njihov dostop do trga delovne sile, stanovanja po dostopni ceni, socialnih
transferjev in storitev, kot je otroško varstvo. Ker so dohodki iz delovnega razmerja ponavadi
glavni vir dohodka družine, je zaposlitveni status staršev ključni dejavnik revščine.
Brezposelnost pomeni glavno tveganje revščine v gospodinjstvih z otroki,115 prizadene pa
predvsem gospodinjstva z enim od staršev, saj ta teže usklajuje poklicno in družinsko
življenje. Hkrati pa tudi niso vsi otroci zaposlenih staršev zaščiteni pred tveganjem revščine.
Revščina zaposlenih je posledica pomanjkljivosti na trgu delovne sile, kot so negotove
zaposlitve, nizka plača in neprostovoljno delo s skrajšanim delovnim časom, pa tudi posledica
nekaterih oblik gospodinjstev. V gospodinjstvih, v katerih sta zaposlena oba starša, je
tveganje revščine v EU povprečno 7-odstotno. V družinah z enim hranilcem je tveganje
revščine večje.
112

V letu 2006 je v državah EU-27 pod pragom revščine živelo 19 odstotkov otrok.
V Romuniji je stopnja tveganja revščine 25-odstotna, v Latviji 27-odstotna in na Poljskem 29-odstotna.
114
V primeru enostarševskih družin, ki se soočajo z 32-odstotno stopnjo tveganja revščine.
115
62 odstotkov gospodinjstev s člani brez zaposlitve in z otroki je izpostavljenih tveganju revščine.
113
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Države, ki namenijo največ sredstev za socialna nadomestila, imajo ponavadi najnižjo stopnjo
tveganja revščine (z izjemo Cipra in Slovenije) in nasprotno.116 Socialni transferji v EU
zmanjšajo tveganje revščine otrok povprečno za 44 odstotkov. Dodatki, ki so namenjeni
posebej otrokom, imajo največji vpliv na revščino otrok. V Nemčiji, Avstriji, na Cipru in na
Finskem družinski dodatki zmanjšajo tveganje revščine otrok za tretjino ali več. Revščina
otrok in njeno reševanje sta rezultat zapletenega medsebojnega vpliva oblik gospodinjstev,
pogojev na trgu dela, vladne podpore in drugih dejavnikov. Najuspešnejše politike so torej
tiste, ki se ukvarjajo z revščino otrok na več področjih, najuspešnejše države pa tiste, ki so
uspešno združile splošen pristop z ukrepi, namenjenimi najranljivejšim. Uspešne države
rešujejo problem revščine otrok na vseh ravneh, predvsem z združevanjem politik, ki
povečujejo dostop do trga dela, in različnih storitev z varstvenim dodatkom.
Vse države EU v določeni meri podpirajo dohodek družin z otroki. Sistemi obdavčenja in
socialnih prejemkov na različne načine prerazporejajo dohodek k družinam, ob upoštevanju
njihove sestave (davčne olajšave, delitev dohodka) in storitev. Družinski dodatki v povprečju
sestavljajo približno polovico skupnih denarnih prejemkov, ki se razdelijo družinam z otroki.
Mednje sodijo varstveni dodatek med porodniškim dopustom in družinski dodatki kot delno
nadomestilo za stroške vzgoje otroka. Večina držav kombinira splošne in ciljno usmerjene
dodatke. Splošni dodatki se dodelijo vsem družinam z otroki in so pogosto odvisni od
velikosti družine. Glavna prednost takih sistemov je v tem, da pomagajo ustvariti ugodno
okolje za družine z otroki, niso diskriminatorni in se izvajajo tudi v primeru, ko starši dobijo
zaposlitev. Ciljno usmerjeni dodatki so namenjeni podpori najranljivejših družin (nizek
dohodek, enostarševske družine, velike družine, družine z invalidnimi otroki). Njihov cilj je
prerazporeditev socialnih transferjev k tistim, ki transferje najbolj potrebujejo. Vendar pa ti
transferji v družinah z nizkim dohodkom starše lahko odvračajo od tega, da bi sprejeli
zaposlitev ali delali več. Te učinke pasti za starše je mogoče reševati s posebnimi ukrepi.
Druga socialna nadomestila prav tako podpirajo dohodke družin v obsegu, ki je v nekaterih
primerih odvisen od števila otrok v gospodinjstvih (nadomestila za brezposelnost, socialna
stanovanja, osnovni zajamčeni dohodek, minimalne plače).
Številne države članice podpirajo družine tako, da jim zagotavljajo storitve brezplačno ali po
znižani ceni. Te storitve so lahko splošne ali ciljno usmerjene k družinam, ki jih najbolj
potrebujejo. Nekatere storitve so namenjene neposredno otrokom, mednje sodijo preventivno
zdravstveno varstvo v šolah, šolske malice, rekreacijske aktivnosti,117 druge pa so namenjene
družinam v obliki socialnih stanovanj. Najučinkovitejše so celostne storitve.

116

Statistični podatki kažejo, da je delež pomoči za zaščito družin in otrok v Sloveniji 8,4-odstoten. To je delež v
celotnih izdatkih za socialno zaščito. Povprečje EU-25 je 7,7 odstotka (Statistični portret Slovenije v EU 2009,
2009, str. 14).
117
Številne države članice so sprožile inovativne pobude. Te zajemajo preventivno varstvo, ki vključuje redne
preglede otrok ter brezplačne porodnišnice in otroške klinike, pa tudi zdravstvene svetovalce na šolah, ki
opravljajo cepljenja, nudijo zobozdravstveno nego, svetujejo o duševnem zdravju, posredujejo informacije o
zlorabi otrok, prispevajo k spolni vzgoji in zdravju ter spodbujajo zdrave prehranjevalne navade.
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Večina držav članic z dodatkom k dohodku družine podpira večjo udeležbo staršev na trgu
delovne sile. Med sprejetimi ukrepi so nadomestilo dohodka (znižanje davka ali denarni
prejemki za zaposlene z nizkimi dohodki) ter brezplačen ali subvencioniran dostop do
otroškega varstva, ki omogoča staršem čas za plačano delo, usposabljanje ali iskanje
zaposlitve. Države poudarjajo, da je pomembno vzpostaviti ravnotežje med poklicnim in
družinskim življenjem. Predšolsko izobraževanje ima pomembno vlogo pri nadomeščanju
prikrajšanosti družin na socialno-ekonomskem področju in učinkoviti poti za uspešen razvoj
otroka v prihodnosti. Mladi, ki zapustijo šolo prezgodaj, so bolj izpostavljeni tveganju
izključitve s trga delovne sile, tveganju negotove zaposlitve in delovnih mest za nizko
kvalificirane.118 Zato so zagotavljanje učne podpore učencem s težavami, povezovanje šolskih
in zaposlitvenih sistemov, zunajšolske izobraževalne strukture in sodelovanje med družinami
zelo pomembni ukrepi države, ki lahko preprečijo osip.119
Življenjska raven revnih ljudi, kot že rečeno, se v EU močno razlikuje. V baltskih državah, na
Madžarskem, Poljskem in Slovaškem ljudje, ki so izpostavljeni tveganju revščine, živijo z
manj kot 200 evri na mesec, medtem ko se prag revščine na Danskem, Irskem, v
Luksemburgu, na Finskem in v Združenem kraljestvu giblje pri 900 evrih na mesec. Pri
upoštevanju razlik med življenjskimi stroški (vrednosti, izražene v standardih kupne moči,
SKM) sega mesečni dohodek ljudi, ki so izpostavljeni tveganju revščine, od 230 evrov
standarda kupne moči do 890 evrov SKM in celo do 1.400 evrov SKM v Luksemburgu. To
pomeni, da je življenjska raven revnih prebivalcev v najbogatejših državah EU 3,5-krat višja
od ravni ljudi v najrevnejših državah.

5.4 Past revščine
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Država skrbi za preprečevanje
socialnovarstvene ogroženosti zlasti tako, da s sistemskimi ukrepi na področju davčne
politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, družinske politike,
zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih vpliva na socialni položaj
prebivalcev (zakon o socialnem varstvu).
V zakonu o socialnem varstvu je zapisano, da upravičenci do denarne socialne pomoči ne
morejo biti v ugodnejšem položaju kot osebe, ki si sredstva za svoje preživetje zagotavljajo s
tekočim ali prihranjenim zaslužkom. Predpostavimo, da obstaja učinkovit nadzor nad možno
zlorabo prejemkov, kot sta denarna socialna pomoč in denarna pomoč brezposelnim.120
118

Mladi, ki predčasno izstopijo iz izobraževalnega sistema, so predvsem iz družin, ki imajo nizek socialnoekonomski status, slabšo izobrazbeno strukturo staršev, starši jim ne nudijo spodbude (Ule, 2003, str. 4).
119
Zgodnja opustitev šolanja je razširjen problem, s katerim se ne srečujejo zgolj prikrajšani otroci in mladi,
temveč tudi otroci iz bogatih družin.
120
Do tesnejšega sodelovanja in izmenjave informacij med centri za socialno delo in zavodom za zaposlovanje je
prišlo šele leta 1998. Spremembe in dopolnitve zakona o socialnem varstvu iz leta 2001 centre za socialno delo
pooblaščajo, da pridobijo vse potrebne informacije o upravičencih do denarne socialne pomoči.
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Sklenitev pogodbe med upravičencem do socialne pomoči in centrom za socialno delo o
aktivnem reševanju socialne problematike upravičenca je lahko pogoj za prejemanje denarne
socialne pomoči, centri za socialno delo pa preverijo prosilčev trenutni položaj pri zavodu za
zaposlovanje. Upravičenci do denarne socialne pomoči imajo prednost pri zaposlovanju in
izobraževanju. Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti prejemnikov denarne pomoči
brezposelnim izvajajo zavod za zaposlovanje in pooblaščene osebe.121
Denarna socialna pomoč je prejemek, s katerim se upravičencu in njegovi družini zagotavlja
dohodek, potreben za zadovoljitev njunih osnovnih potreb na ravni eksistenčnega
minimuma.122 Upravičenci so osebe, ki zaradi razlogov, na katere ne morejo vplivati, niso
sposobne zagotoviti zadostnih minimalnih sredstev za lastno preživetje in za preživetje svoje
družine. Ti prebivalci (slovenski državljani ali tujci) morajo imeti v Sloveniji stalno
prebivališče. Pravica se lahko uveljavlja tudi na podlagi mednarodnih aktov, ki zavezujejo
Slovenijo. Ena oseba zahteva denarno socialno pomoč za vso družino. Upravičenost se določa
glede na višino minimalnega dohodka, ki zadostuje za kritje minimalnih življenjskih stroškov
samske osebe ali družine. Minimalni dohodek za družino se izračuna kot mnogokratnik
osnovnega zneska minimalnega dohodka in ponderiranega števila družinskih članov.123
Osnovni znesek minimalnega dohodka je v letu 2008 znašal 221,70 evra.124 Minimalnemu
dohodku enostarševskih družin se doda 0,3 osnovnega zneska minimalnega dohodka. Samske
osebe ali družine so upravičene do denarne socialne pomoči, če je njihov dohodek, zmanjšan
za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, nižji od višine ustreznega minimalnega
dohodka. Vendar pa osebe ali družine niso upravičene do te pomoči, če razpolagajo s
prihranki ali premoženjem, ki presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka (ob
upoštevanju podatka o minimalnem dohodku od 1. julija 2008 bi to pomenilo v letu 2008
13.302,00 evra).125 Med premoženje, ki se ne všteva v dohodek, pa sodijo:
– stanovanje, v katerem posameznik oziroma družina živi in ki ga predpisi o stanovanjskih
razmerjih določajo kot primerno stanovanje,
– premoženje, s katerim se ustvarja dohodek, ki se upošteva kot lastni dohodek upravičenca
in njegove družine,

121

Za učinkovito izpolnjevanje te naloge ima zavod za zaposlovanje pooblastilo, da pridobi in uporabi osebne
podatke in podatke o dohodkih in premoženju iz registrov in podatkovnih baz, ki jih vodijo davčni organi, zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavod za zdravstveno zavarovanje.
122
Šteje se, da je preživetje omogočeno, če so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi razpolaga po plačilu
davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, v višini minimalnega dohodka.
123
Ponder za prvo odraslo osebo v družini je 1, za vsako drugo odraslo osebo 0,7, za vsakega otroka pod 18.
letom starosti ali za starejšega otroka, ki se redno šola in ki so ga starši dolžni vzdrževati, pa 0,3.
124
Znesek minimalnega dohodka se usklajuje dvakrat na leto, in sicer prvič v mesecu juliju z rastjo cen
življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta in drugič v januarju z rastjo cen življenjskih
potrebščin v obdobju julij–december preteklega leta (Zakon o spremembah zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom, 2008).
125
Stanislav Kovač je v svojem članku leta 2003 zapisal, da je Slovenija dežela bogatih revežev; to dokazuje tudi
visok premoženjski cenzus, ki ga država določa za pridobitev raznovrstnih socialnih podpor revnemu
prebivalstvu. Za primer je navedel, kdaj oseba ni upravičena do denarne socialne pomoči (Kovač, 2003, str. 2).
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–

predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen gotovine iz
5. točke člena zakona o izvršbi in zavarovanju,
– osebno vozilo v vrednosti do višine 35 osnovnih zneskov minimalnega dohodka.126
Vsi posamezniki morajo po svojih najboljših močeh poskrbeti, da imajo oni in njihove
družine primerna sredstva za življenje. Če minimalnega dohodka ne dosežejo zaradi
razlogov, na katere bi lahko vplivali ali lahko vplivajo, ali če brez utemeljenega razloga
zavrnejo ali opustijo dejavnosti, ki bi lahko vodile k zaposlitvi ali drugačnemu načinu
izboljšanja njihovega socialnega položaja, ali se jim izogibajo, niso upravičeni do denarne
socialne pomoči. Razlogi za neupravičenost so naslednji:
– 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,
– izbrani razlogi, zaradi katerih pristojni organ za zaposlovanje osebo preneha voditi v
evidenci brezposelnih oseb,
– 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 opustitev uveljavljanja pravice, ki bi vplivala na socialni položaj te osebe
oziroma njenih družinskih članov,
– nepripravljenost za poziv k sklenitvi dogovora o preživljanju,
– zavrnitev sklenitve pogodbe oziroma neizvrševanje pogodbe o aktivnem reševanju svoje
socialne problematike,
– prestajanje zaporne kazni.
Osebi, ki skrbi za otroka ali odraslega člana družine, nezmožnega, da bi sam skrbel zase, se v
primeru, da tak način varstva nadomešča institucionalno varstvo, denarna socialna pomoč
zaradi prvih treh zgoraj naštetih razlogov ne odreče.
Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov, se določi v višini
minimalnega dohodka. Višina denarne socialne pomoči za druge upravičence se določi kot
razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovimi dohodki (lastni
dohodki). Višina denarne socialne pomoči za družino se določi kot razlika med seštevkom
minimalnih dohodkov, ki pripadajo posameznim upravičencem oziroma družinskim članom,
in dohodki vseh družinskih članov. V spodnji tabeli so prikazani zneski denarne socialne
pomoči v letu 2008.

126

Po podatkih o znesku minimalnega dohodka 1. julija 2008 bi to pomenilo 7.759,50 evra.
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Tabela 33: Osnovni zneski denarne socialne pomoči v letu 2008 (v evrih)
Samska oseba
Družina – prva odrasla oseba
Vsaka naslednja odrasla oseba, razen otrok
Otrok, ki so ga starši dolžni preživljati
Povečanje za enostarševsko družino

221,7
221,7
155,19
66,51
66,51

Vir: Center za socialno delo, Ljubljana Šiška (2008). Denarna socialna pomoč,
http://csd-lj-siska.si/prejemki/denarnePomoci.asp.

Na podlagi prikazanih podatkov v tabeli lahko ugotovimo, da je bila denarna socialna pomoč
v letu 2008 za zakonca določena v višini 376,89 evra, za enoroditeljsko družino z enim
otrokom 354,72 evra, za enoroditeljsko družino z dvema otrokoma 421,23 evra, za
enoroditeljsko družino s tremi otroki 487,74 evra in za enoroditeljsko družino s štirimi otroki
v višini 554,25 evra. Denarna socialna pomoč za tričlansko družino127 bi v letu 2008 znašala
443,40 evra, za štiričlansko družino 509,91 evra, za petčlansko družino 576,42 evra in za
šestčlansko družino 642,93 evra.
Upravičenost do denarne socialne pomoči je časovno omejena;128 prvič se dodeli največ za tri
mesece, ponovno največ za šest mesecev (odvisno od okoliščin, ki jih presodi strokovni
delavec na centru za socialno delo), nekaterim skupinam za eno leto.129 Trajna denarna
socialna pomoč se lahko dodeli osebam, ki so trajno nezmožne za delo130 in ki so brez
vsakršnih dohodkov oziroma prejemkov ter brez premoženja in nimajo nikogar, ki bi jih bil
dolžan in sposoben preživljati in živijo doma, ter upravičencu nad 60 let.
Denarna socialna pomoč se praviloma izplača v denarju, v utemeljenih primerih pa lahko tudi
v naravi (kot na primer plačilo položnic, boni, naročilnice in podobno).
Družina po zakonu o socialnem varstvu pomeni:
– zakonca oziroma osebo, 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,
– otroke 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
127

Družina z obema staršema.
V tem času morajo biti upravičenci aktivni in iskati morajo zaposlitev. Če tega ne izpolnjujejo, jim center za
socialno delo denarno socialno pomoč lahko ukine. Drugače je urejeno za starejše nad 60 leti in tiste, ki so trajno
nezmožni za delo.
129
V tem primeru se denarna socialna pomoč dodeli upravičencu, pri katerem zaradi starosti nad 60 leti, bolezni
ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.
130
Trajno nezmožnost za delo ugotavlja invalidska komisija po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
128
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šolanja ni končal v predpisanem roku pa še toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh
razlogov podaljšalo,
– pastorka 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 alineje tega odstavka,
– mladoletne vnuke, nečake in brate oziroma sestre osebe, ki uveljavlja pravico do denarne
socialne pomoči, ali osebe iz prve alineje tega odstavka, če ta oseba preživlja svoje
mladoletne vnuke, nečake ali brate oziroma sestre, ki so brez staršev,
– odraslo osebo, ki jo je na podlagi zakona ali drugega pravnega naslova dolžan preživljati
kdo od članov družine, če nima lastnih dohodkov oziroma premoženja v višini
minimalnega dohodka,131
(Stropnik, 2002. str. 8–9).
Če so starši v celoti oproščeni plačila rejnine za otroke, se njihovi otroci in pastorki v reji ne
štejejo za družinske člane. Isto velja za druge osebe v institucionalnem varstvu, ki so v celoti
oproščeni plačila teh storitev. Prav tako se dohodek teh oseb ne šteje v družinski dohodek
prosilca.
Osebe, katerih zaposlitev je prenehala zaradi razlogov, na podlagi katerih ne morejo
uveljaviti pravice do denarnega nadomestila za brezposelnost, in osebe, izbrisane iz evidence
brezposelnih oseb, se ne štejejo kot družinski člani glede minimalnega dohodka, vendar je
njihov dohodek upoštevan kot del družinskega dohodka. Upošteva se ves dohodek
posameznika in njegove družine,132 razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov, namenjenih pomoči in negi,
– otroškega dodatka,
– dodatka za nego otroka,
– pomoči za opremo novorojenca,
– povračila stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
– štipendij in drugih prejemkov, namenjenih za usposabljanje in izobraževanje ali njuno
omogočanje,
– dohodka od občasnega dela invalidov v institucionalnem varstvu, pridobljenega izven
redne zaposlitve,
131

Družina pa ne vključuje:
zakonca osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ki v življenjski skupnosti ni več dejansko
povezan z družino,
– otrok, ki ob razvezi zakonske zveze ali skupnosti iz prve alineje prvega odstavka 26. člena zakona o
socialnem varstvu niso bili dodeljeni v vzgojo in varstvo osebi, ki uveljavlja pravico do denarne socialne
pomoči, ali osebi iz prve alineje prvega odstavka 26. člena zakona o socialnem varstvu,
– otrok in pastorkov iz druge in tretje alineje 26. člena zakona o socialnem varstvu, ki se poročijo ali živijo v
življenjski skupnosti iz prve alineje prvega odstavka 26. člena zakona o socialnem varstvu ali postanejo
roditelji ter skrbijo za otroka,
(Stropnik, 2002, str. 9).
132
Dohodek lahko vključuje tudi dediščine, darila, dohodke in prejemke, ki so viri dohodnine, vključno z vsemi
drugimi vrstami dohodkov in prejemkov, ki niso obdavčljivi – preživnine, prejete v Sloveniji ali v tujini
(Stropnik, 2002, str. 10).

–
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–
–

sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarnih nesreč,
zneska plačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova.

Kot lastni dohodek se upoštevajo tudi posredno ocenjeni dohodki in prejemki, ki niso
izkazani, vendar so očitni zaradi izdatkov za blago in storitve, ki niso povezani s preživetjem
in si jih samska oseba ali družina ne bi mogli privoščiti, če bi bil njen dohodek enak
izkazanemu. 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.133 V lastni dohodek rejniške družine se šteje nagrada za otroka v rejništvu, ko
jo prejema rejniška družina.
Lastni dohodek se določa za zadnje tri koledarske mesece pred oddajo prijave. Ves dohodek
in prejemki se upoštevajo v neto znesku. Dohodek od priložnostnega dela oziroma od
enkratno opravljenega dela se upošteva samo v delu, ki presega povprečno mesečno višino
minimalnega dohodka za nekega posameznika.134
Kot lastni dohodek se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in prejemki, ugotovljeni za
samsko osebo oziroma družino v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve
vloge.
V določenih primerih se denarna socialna pomoč lahko poveča, in sicer:
– upravičencu, ki je zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti nezmožen za delo in mu je za
opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujna pomoč druge osebe. V tem primeru se
denarna socialna pomoč poveča za dodatek za pomoč in postrežbo;
– samski osebi oziroma družini se lahko dodeli izredna denarna socialna pomoč,135 če se je
samska oseba ali družina iz razlogov, na katere ne more vplivati, znašla v položaju
materialne ogroženosti.
Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne more presegati višine enega
minimalnega dohodka samske osebe oziroma družine, višina enkratne izredne pomoči pa v
enem koledarskem letu ne more presegati višine dveh njenih minimalnih dohodkov.

133

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.
134
Tudi v primeru občasnega neperiodičnega dohodka, kot so dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade
in drugi dohodki, prejeti samo enkrat, se upošteva kot lastni dohodek le 1/12 občasnega, neperiodičnega
dohodka.
135
Izredna denarna socialna pomoč 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, če se ugotovi, da gre za materialno ogroženost, ki bo trajala več kot dva meseca (izredna
pomoč).
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Tabela 34: Primerjalni prikaz zneskov denarne socialne pomoči (DSP) za obdobje
2004–2009
zneski v evrih

Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Povprečno
število
Povprečen
izplačanih znesek sredstev
DSP
59.273
11.234.970
60.854
11.820.645
58.056
11.478.569
47.229
9.707.513
40.401
8.160.568
46.678
10.590.922

Povprečna
vrednost
DSP
189
194
198
188
220
226

Vir: MDDSZ: Število izplačanih denarnih socialnih pomoči za mesec glede na glavni vir dohodka vlagatelja,
http://www.mddsz.gov.si/statistika/denarna_socialna_pomoc.

Iz podatkov v tabeli lahko ugotovimo, da se je število izplačanih denarnih socialnih pomoči
do leta 2005 povečevalo. Tako se je v letu 2005 v primerjavi z letom 2004 povečalo za 2,7
odstotka, medtem ko se je v letu 2006 v primerjavi s predhodnim letom zmanjšalo za 4,6
odstotka. V letu 2009 se je število izplačanih denarnih socialnih pomoči v primerjavi z letom
2008 zmanjšalo za dobrih 15 odstotkov.136 Po zadnjih podatkih ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve je mogoče razbrati, da je znašala povprečna vrednost denarne socialne
pomoči v juniju 2010 227,46 evra (Denarna socialna pomoč, 2010).
Po podatkih ministrstva za delo, družino in socialne zadeve kaže strukturna statistika
izplačanih denarnih socialnih pomoči, da je bilo v juniju 2010 od 53.568 upravičencev 59
odstotkov takih, ki so bili brez dohodkov, skoraj 9 odstotkov jih je prejemalo katastrski
dohodek, 5,5 odstotka jih je prejemalo plačo, 4 odstotke pokojnino, 4,6 odstotka denarno
pomoč za brezposelnost, dobra 2 odstotka upravičencev družinske prejemke in preostalih
15,8 odstotka druge dohodke.137
Past revščine je stanje, v katerem je (dodatni) zasluženi dohodek nevtraliziran z izgubo
upravičenosti do socialnih prejemkov ali z upravičenostjo do nižjih prejemkov kot prej, prav
tako pa tudi s plačilom višjih prispevkov za socialno varnost in z dohodnino. Past revščine
ima lahko za posledico celo nižji razpoložljivi dohodek v primerjavi s tistim pred pozitivno
spremembo v zasluženem bruto dohodku. Ne izgubi pa se samo denarna socialna pomoč,
136

Cilj iz strategije Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje
2008–2010 je bil usmerjen v aktivacijo – zaposlovanje – zmanjšanje števila upravičencev do denarnih socialnih
pomoči in je bil dosežen (Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za
obdobje 2008–2010, 2008).
137
Drugi dohodki vključujejo druge prejemke po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, dohodke
delovnih invalidov po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, denarna nadomestila za
brezposelnost, denarna nadomestila, denarno pomoč, nadomestila bolniške, dohodke iz premoženja, dohodke iz
avtorskih pogodb, dohodke iz pogodbenega dela in podobno (Denarna socialna pomoč, 2009).
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ampak se izgubijo tudi z njo povezani prejemki. Pri tej oceni pa lahko upoštevamo tudi na
novo nastale stroške, povezane z zaposlitvijo (na primer stroški prevoza na delo, stroški
otroškega varstva).
Destimulativni učinek dodatnega zasluženega dohodka je še zlasti močan na dohodkovnih
ravneh, kjer je možno kopičenje prejemkov. To pomeni, da sprememba meril za upravičenost
do socialnih prejemkov pomembno lahko vpliva na obnašanje prejemnikov denarne socialne
pomoči. Trenutno nudi že sama upravičenost do denarne socialne pomoči možnosti za
pridobitev nanjo navezanih (višjih) prejemkov za družine z otroki vseh starosti, prav tako pa
tudi za družine brez otrok. Past revščine pomeni visoko dejansko (efektivno) davčno stopnjo
ob prehodu iz brezposelnosti (in uživanja pravice do denarne pomoči brezposelnim, socialne
denarne pomoči in povezanih prejemkov) v zaposlitev. Za socialne prejemke, odvisne od
dohodka, je značilna visoka implicitna davčna stopnja. To pomeni, da se prejemki hitro
znižujejo, ko dohodek narašča. Zvišana raven minimalnega dohodka, uveljavljena septembra
2001, nedvomno bolj odvrača od dela kot prejšnja. Izhod iz pasti revščine je na tisti
dohodkovni ravni, na kateri ni neto izgube zaradi neupravičenosti ali nižje upravičenosti do
socialnih prejemkov, odvisnih od dohodka. V zvezi s tem je širša definicija dejanske
(efektivne) mejne davčne stopnje, ki upošteva delež povečanega zaslužka, odvzetega z
višjimi prispevki za socialno varnost, dohodnino in z neupravičenostjo ali nižjo
upravičenostjo do socialnih prejemkov. Ker se višina prejemkov, povezanih z dohodkom,
hitro znižuje, ko dohodki naraščajo, se mnoge družine z nizkimi dohodki srečujejo z
razmeroma visokimi efektivnimi mejnimi davčnimi stopnjami. To lahko zmanjša spodbudo
za delo ali spodbudo za iskanje bolje plačanega dela. Vprašanje pa je, ali se ljudje zavedajo
pasti revščine, razlogov zanjo in končnih posledic, ali so se ljudje z nižjo izobrazbo sposobni
prebiti skozi davčni sistem in sistem prejemkov ter ugotoviti, kaj je zanje najugodnejše.
Nekateri strokovnjaki pravijo, da ne, medtem ko drugi pravijo, da ljudje dojemajo razliko
med lastnim razpoložljivim dohodkom in dohodkom soseda, ki zasluži manj, vendar je
upravičen do socialnih prejemkov. Od brezposelnih ljudi se pričakuje, da se ponovno
vključijo v delo.138 Vendar pa lahko narava socialne pomoči na podlagi preverjanja dohodkov
in premoženjskega stanja pripelje do pasti brezposelnosti. Past brezposelnosti je podobna
pasti revščine. To je položaj, v katerem se z zaposlitvijo ne zviša bistveno tudi razpoložljivi
dohodek. Z njo je povezana stopnja nadomestila plače.139 Stopnje nadomestila plače, ki so
blizu 100 odstotkov, imajo za posledico past brezposelnosti. Če ima zaposlena oseba le
138

Od januarja 2007 se uporablja noveliran Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 z dne 12.
januarja 2007), ki je med drugim določil večje obveznosti prejemnikov denarnih socialnih pomoči. Zakon je
uvedel obveznost sprejemanja zaposlitve in delovne aktivnosti. Določbe zakona so usklajene tudi s
spremembami Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti iz leta 2006 (Uradni list RS, št.
79/06 z dne 27. julija 2006), ureditev v obeh predpisih pa je usmerjena predvsem v aktiviranje brezposelnih
oseb. Postopki, vezani na aktivacijo zaposlitve, vključujejo koordinacijo, iskanje in ponujanje možnosti
brezposelnim dela zmožnim osebam, napotitev na delo/zaposlitev in delovno aktivnost,
usposabljanje/izobraževanje ipd. (Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja
za obdobje 2008–2010, 2008).
139
Stopnja nadomestila plače je definirana kot razmerje med transfernim dohodkom v času brezposelnosti in
dohodkom od dela.
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nekoliko višji razpoložljivi dohodek kot oseba, ki ne dela, je spodbuda za delo skoraj
zanemarljiva. Da bi preprečili nevarnost nespodbudnega učinka za delo, vključuje zakon o
socialnem varstvu obveznost upravičencev delati, iskati delo in se ponovno vključiti v trg
delovne sile.140 Da bi bila oseba, sposobna za delo, upravičena do denarne socialne pomoči v
Sloveniji, mora biti registrirana kot brezposelna na zavodu za zaposlovanje. Prav tako mora
skleniti in izpolnjevati pogodbo o aktivnem reševanju svoje socialno-ekonomske
problematike. Obstaja tudi neke vrste kazen za družino kot celoto, če se njen član ne obnaša
tako, kot se to pričakuje od prejemnika denarne socialne pomoči. Osebe, ki so svojo
zaposlitev končale iz razlogov, zaradi katerih ne morejo uveljavljati pravice do denarnega
nadomestila za brezposelnost (razen v primeru popolne nezmožnosti za delo), in osebe,
izpisane iz registra brezposelnih oseb, se ne štejejo kot družinski člani v zvezi z
upravičenostjo do denarne socialne pomoči, vendar pa se njihov dohodek kljub temu šteje v
družinski dohodek. Nespodbudni učinek za delo, ki ga povzroča prejemanje denarne socialne
pomoči, se namenoma znižuje tudi z zakasnelim upoštevanjem celotnega povečanja dohodka
od dela, ko se izračunava popravek denarne socialne pomoči zaradi spremembe v
upravičenčevem lastnem dohodku.
Sorazmerno visok delež socialnih transferjev po eni strani pomeni razmeroma velik obseg
prerazdeljevanja in znižuje neenakost v družbi, po drugi strani pa povzroča nevarnost
oblikovanja t. i. pasti revščine oziroma pasti brezposelnosti (Socialni sporazum za obdobje
2007–2009, 2007).141

5.5 Primerjalni izračuni razpoložljivega dohodka za različne tipe družin
V tem delu naloge želimo prikazati primerjavo razpoložljivega dohodka družin, ki so odvisne
od socialnih prejemkov, z družinami, ki poleg socialnih prejemkov prejemajo tudi plačo. V
primeru, da posameznik prejema plačo, smo pri izračunu neto dohodka upoštevali sistem
dohodnine, ki je veljal v letu 2007, izračuni pa so narejeni na letu 2008.
V tabeli je prikazan primer enostarševske družine, v kateri je mati na starševskem dopustu
brez pravice do nadomestila plače in brez lastnega dohodka, upravičena pa je do naslednjih
socialnih prejemkov:
– starševskega dodatka,
– denarne socialne pomoči,
– otroškega dodatka.
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Tudi v okviru četrte razvojne prioritete, tj. Moderna socialna država in večja zaposlenost, je temeljna
sprememba doseči motiviranje brezposelnih oseb in prejemnikov socialnih transferjev za aktivno iskanje dela in
razvijanje svojih sposobnosti ter za sprejemanje tudi občasnih in začasnih zaposlitev (Okvir gospodarskih in
socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, 2005, str. 96).
141
Stanovnik in Stropnikova (1998, str. 20) v analizi vpliva socialnih transferjev na revščino in socialno
neenakost ugotavljata, da je povečanje dohodkovne neenakosti veliko večje, če ni socialnih transferjev. Avtorja
(2002) sta v svojem delu Boj proti revščini in socialni izključenosti opravila tudi raziskavo z namenom
povečanja javnega razumevanja povezave med socialnimi transferji na eni strani ter revščino in dohodkovno
neenakostjo na drugi strani, z namenom prispevati k učinkovitejši socialni politiki v Sloveniji.
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Gre torej za družino, ki je v celoti odvisna od denarne socialne pomoči.
Tabela 35: Razpoložljivi dohodek enostarševske družine, v kateri je mati na starševskem
dopustu, v letu 2008 (v evrih)

Starševski dodatek
Denarna socialna pomoč
(minimalni dohodek – starševski dodatek)
Otroški dodatek
(najvišji znesek, ki se poveča za 10 %, ker
otrok živi v enostarševski družini)
Dodatek za veliko družino
SKUPAJ

1 otrok
2.267

2 otroka
2.267

3 otroci
2.267

1.990

2.788

3.586

1.457
–
5.714

3.061
–
8.115

4.810
378
11.041

Vir: lastni izračuni.

Iz tabele je razvidno, da enostarševska družina z enim otrokom razpolaga z dohodkom v višini
5.714 evrov, kar pomeni 1,2 neto minimalne plače oziroma 0,3 neto povprečne plače. Če
primerjamo družino z enim otrokom, ki je v celoti odvisna od denarne socialne pomoči, z
enostarševsko družino, v kateri je mati/oče zaposlen, bi morala ta zaslužiti bruto dohodek v
višini 32,7 odstotka povprečne plače,142 da bi obe družini razpolagali z enakim dohodkom.
Enostarševska družina z dvema otrokoma razpolaga z dohodkom v višini 8.115 evrov
oziroma 1,6 neto minimalne plače ali 0,5 neto povprečne plače. Da bi tudi enostarševska
družina z dvema otrokoma razpolagala z enakim dohodkom, bi morala mati/oče zaslužiti
bruto dohodek v višini 38,9 odstotka povprečne plače.
Enostarševska družina s tremi otroki razpolaga z dohodkom v višini 11.041 evrov, kar
pomeni 2,2 neto minimalne plače oziroma 0,6 neto povprečne plače. Če primerjamo
enostarševsko družino s tremi otroki, ki je v celoti odvisna od denarne socialne pomoči, in
družino, v kateri oče/mati dela, bi morala ta zaslužiti 47,9 odstotka povprečne plače, da bi
skupaj z otroškimi dodatki in dodatkom za veliko družino družina razpolagala z enakim
dohodkom kot prva družina.
V nadaljevanju prikazujemo primer izračuna razpoložljivega dohodka enostarševske družine,
v kateri je mati brezposelna in je upravičena do denarnega nadomestila za brezposelnost.

142

V primeru enostarševske družine, v kateri je mati/oče zaposlen, vzamemo sistem dohodnine, ki je veljal v letu
2008.
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Tabela 36: Razpoložljivi dohodek enostarševske družine, v kateri je mati brezposelna, v letu
2008 (v evrih)
1 otrok
Denarno nadomestilo za brezposelnost
(najnižje)
Denarna socialna pomoč
(minimalni dohodek – denarno nadomestilo za
brezposelnost)
Otroški dodatek
(najvišji znesek, ki se poveča za 10 %, ker
otrok živi v enostarševski družini)
Dodatek za veliko družino
SKUPAJ

2 otroka

3 otroci

3.124

3.124

3.124

1.133

1.931

2.729

1.457
–
5.714

3.061
–
8.115

4.810
378
11.041

Vir: lastni izračuni.

Izračuni kažejo, da enostarševska družina, v kateri je mati brezposelna in prejema denarno
nadomestilo za brezposelnost, razpolaga z enakim dohodkom kot enostarševska družina, ki je
v celoti odvisna od denarne socialne pomoči. V primeru družine z dvema otrokoma mati
razpolaga z 42 odstotki več razpoložljivega dohodka kot enostarševska družina z enim
otrokom, medtem ko ima enostarševska družina s tremi otroki za 36 odstotkov oziroma za
skoraj 93 odstotkov več dohodka kot enostarševska družina z dvema oziroma z enim
otrokom.
V nadaljevanju bomo obravnavali dvostarševsko družino, v kateri je zaposlen eden od staršev,
ki prejema izhodiščni dohodek v višini minimalne plače, drugi od staršev pa prejema denarno
nadomestilo za brezposelnost.143

143

S spremembami in dopolnitvami Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/06, in je začel veljati 28. julija 2006, upravičenci ne morejo več uveljavljati
pravice do denarne pomoči pri zavodu za zaposlovanje. Zavarovanci, ki se jim je izteklo denarno nadomestilo,
lahko uveljavljajo pravico do denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu pri pristojnem centru za
socialno delo. Zavarovanci, ki so do uveljavitve sprememb imeli priznano pravico do denarne pomoči iz
brezposelnosti, obdržijo to pravico v obsegu in trajanju po prejšnjih predpisih. Tudi zavarovanci, katerih pravica
do denarne pomoči med brezposelnostjo je ob uveljavitvi sprememb zakona mirovala, lahko po prenehanju
razloga za mirovanje zahtevajo izplačilo denarne pomoči za preostali čas prejemanja denarne pomoči na način in
pod pogoji, določenimi s predpisi, veljavnimi do uveljavitve sprememb zakona. Pred spremembami zakona je
bila denarna pomoč brezposelnim definirana kot prejemek, zagotovljen s prispevki za socialno varnost, odvisen
od dohodka in premoženja, in izplačljiv, ko je izčrpana pravica do denarnega nadomestila (nadomestila plače v
primeru brezposelnosti). Njegov osnovni namen je bil zagotoviti finančno podporo registriranim brezposelnim,
ki iščejo zaposlitev. Denarna pomoč brezposelnim je imela naravo denarne socialne pomoči, čeprav je bil to
prejemek na podlagi socialnovarstvenega zavarovanja, povezan s statusom brezposelnosti. Njena višina ni bila
odvisna od prejšnjega zaslužka ali dobe plačevanja prispevkov (vir: http://www.ess.gov.si/slo/dejavnost/
zabrezposelne/pravicednindp.htm).
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Tabela 37: Razpoložljivi dohodek dvostarševske družine, v kateri je zaposlen eden od staršev,
v letu 2008 (v evrih)
1 otrok
Denarno nadomestilo za brezposelnost
(najnižje)
Denarna socialna pomoč
(minimalni dohodek – denarno nadomestilo za
brezposelnost)
Otroški dodatek
(najvišji znesek, ki se poveča za 10 %, ker
otrok živi v enostarševski družini)
Dodatek za veliko družino
Neto dohodek zaposlenega starša
SKUPAJ

2 otroka

3 otroci

3.124

3.124

3.124

1.133

1.931

2.729

1.457
–
5.309
11.023

3.061
–
5.341
13.456

4.810
378
5.341
16.382

Vir: lastni izračuni.

V tem primeru dvostarševska družina z enim otrokom razpolaga z dohodkom v višini 11.023
evrov, kar pomeni 2,2 neto minimalne plače oziroma 0,7 neto povprečne plače. Razpoložljivi
dohodek družine z dvema oziroma tremi otroki je za dobrih 22 odstotkov oziroma 49
odstotkov višji kot v družini z enim otrokom.
Spodnja tabela prikazuje izračun razpoložljivega dohodka dvostarševske družine, v kateri sta
oba starša zaposlena in vsak od njiju prejema dohodek v višini minimalnega dohodka.
Tabela 38: Razpoložljivi dohodek dvostarševske družine, v kateri sta oba starša zaposlena in
prejemata enak dohodek, v letu 2008 (v evrih)
1 otrok
1.457
–
4.144
5.601

Otroški dodatek
Dodatek za veliko družino
Neto dohodek staršev
SKUPAJ

2 otroka
3.061
–
4.144
7.205

3 otroci
4.810
378
4.144
9.332

Vir: lastni izračuni.

Dvostarševska družina z enim otrokom, v kateri sta zaposlena oba starša in vsak od njiju
zasluži bruto dohodek v višini minimalnega dohodka, razpolaga z dohodkom v višini 1,1 neto
minimalne plače oziroma 0,3 neto povprečne plače. Razpoložljivi dohodek obravnavane
družine z enim otrokom je za 2 odstotka nižji kot dohodek enostarševske družine, ki je v
celoti odvisna od denarne socialne pomoči, in enostarševske družine, v kateri je mati
brezposelna in prejema denarno nadomestilo za brezposelnost. Dvostarševska družina z
dvema otrokoma pa razpolaga z dohodkom, ki je kar za 11 odstotkov nižji kot dohodek
enostarševske družine, ki je v celoti odvisna od denarne socialne pomoči, in enostarševske
družine, v kateri je mati brezposelna in prejema denarno nadomestilo za brezposelnost. Tudi
družina s tremi otroki razpolaga z dohodkom, za dobrih 15 odstotkov nižjim od dohodka
141

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
enostarševske družine, ki je v celoti odvisna od denarne socialne pomoči, in dohodka
enostarševske družine, v kateri je mati brezposelna in prejema denarno nadomestilo za
brezposelnost.
Tabela 39: Razpoložljivi dohodek dvostarševske družine, v kateri sta oba starša zaposlena in
prejemata dohodek v višini minimalne plače, v letu 2008 (v evrih)
1 otrok
1.457
–
10.269
11.726

Otroški dodatek
Dodatek za veliko družino
Neto dohodek staršev
SKUPAJ

2 otroka
3.061
–
10.301
13.362

3 otroci
4.810
378
10.301
15.489

Vir: lastni izračuni.

Dvostarševska družina z enim otrokom, v kateri sta zaposlena oba starša in vsak od njiju
zasluži bruto dohodek v višini minimalne plače, razpolaga z dohodkom v višini 2,4 neto
minimalne plače oziroma 0,7 neto povprečne plače. Razpoložljivi dohodek obravnavane
družine z enim otrokom je za okoli 6,4 odstotka višji od dohodka dvostarševske družine, v
kateri je eden od staršev zaposlen, drugi pa je odvisen od denarne socialne pomoči in
denarnega nadomestila za brezposelnost. Dvostarševska družina z dvema otrokoma razpolaga
z dohodkom, ki je za 0,7 odstotka nižji od dohodka dvostarševske družine, v kateri je eden od
staršev zaposlen, drugi pa je odvisen od denarne socialne pomoči in denarnega nadomestila za
brezposelnost. Tudi družina s tremi otroki razpolaga z nižjim dohodkom kot družina, v kateri
je eden od staršev zaposlen, drugi pa je odvisen od denarne socialne pomoči in denarnega
nadomestila za brezposelnost, in sicer s 5,5 odstotka nižjim dohodkom.

6 PRIMERJALNI PRIKAZ DAVČNIH OLAJŠAV IN DRUŽINSKIH
PREJEMKOV V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE
6.1 Družinska politika v državah Evropske unije
Osnovni demografski trend v Evropi je upočasnjena naravna rast prebivalstva, kar je
posledica upadanja rodnosti, ki v povezavi z daljšanjem pričakovane življenjske dobe
povzroča staranje prebivalstva. Tudi v posameznih državah EU se razvijajo alternativne
oblike družine in se uveljavljajo spremembe v medgeneracijskih odnosih. Nove oblike
življenjskih stilov so bile in so še izziv evropskim državam pri oblikovanju njihove lastne
družinske politike. Najpogostejši ukrepi posameznih družinskih politik v različnih evropskih
državah so:144
– porodniški dopust in nadomestilo zaposlenim staršem,
144

Tudi gospodarstva v tranziciji uporabljajo programe otroških dodatkov za zagotavljanje ekonomske podpore
družinam z otroki. V številnih državah so ta proračunska sredstva omejena (Edmonds, 2004).
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– otroški dodatki,
– davčne olajšave za otroke,
– dostopnost ustreznih programov za varstvo otrok,
(Berčan, 2003).
Skladno s smernicami EU naj bi porodniški dopust trajal najmanj 14 tednov in naj bi bil
plačan najmanj tako kot boleznine. Nadomestilo naj ne bi bilo tako nizko, da se ženske zaradi
prevelikega finančnega bremena ne bi odločale za rojstvo otrok. Nadomestilo plače je v
evropskih državah enako plači, razen v Belgiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji, na Finskem,
Švedskem in Irskem.
Zneski otroških dodatkov imajo v različnih državah za družinski proračun različen pomen.
Otroški dodatki so v državah EU le ena izmed oblik, kako pomagati lajšati finančno breme
zaradi rojstva in vzgoje otrok. Tudi merila, ki določajo višino otroškega dodatka, so različna
med državami, odvisna od tega, kaj se želi s tem ukrepom doseči.
Zagotavljanje javno subvencioniranih vzgojno-varstvenih zmogljivosti je eden izmed
učinkovitih načinov, s pomočjo katerih družinska politika pomaga uskladiti starševske
obveznosti z zaposlitvijo. Za večino držav EU velja, da je precej razširjeno delo žensk s
skrajšanim delovnim časom. Zato je tudi pogosto, da se matere po končanem porodniškem
dopustu najprej odločijo za zaposlitev s skrajšanim delovnim časom in šele kasneje, ko so
otroci večji, preidejo na polni delovni čas. Temu je prilagojeno tudi trajanje organiziranih
programov predšolske vzgoje, ki največkrat ne presega štirih ur na dan.145

6.2 Davčne olajšave za otroke v državah Evropske unije
Tudi davčne reforme v Evropi so šle v smeri zniževanja davčnih stopenj, ki pa niso
povzročale pretiranega zmanjšanja davčnih prihrankov, ker se je hkrati širila davčna osnova
(Stanovnik, 2001, str. 1).146 Davčne olajšave za otroke se priznavajo na različne načine. V
nekaterih državah davčne olajšave za otroke zmanjšujejo davčno osnovo, medtem ko v drugih
državah davčne olajšave za otroke zmanjšujejo davčno obveznost zavezancev. V nekaterih
državah pa davčnih olajšav za otroke nimajo. Iz tabele je razviden način priznavanja davčnih
olajšav za otroke po posameznih državah članicah EU.

145

Več o tem v diplomskem delu Berčan, M. P.: Dileme družinske politike v Sloveniji, 2003, str. 30–32.
Mednarodni denarni sklad je v svojem poročilu o davčnih reformah za države v razvoju objavil, da je
odstotek dohodnine v bruto domačem proizvodu v državah OECD različen. V zahodni Evropi je v letu 2001–
2002 znašal 6,2 odstotka, v vzhodni Evropi 6,9 odstotka, v skandinavskih državah 16,8 odstotka, v Severni
Ameriki 11,8 odstotka, v Aziji in pacifiških državah pa je bil 8,8 odstotka. Povprečje teh držav je bilo 10,7
odstotka (Howell, 2005).
146
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Tabela 40: Primerjalni prikaz olajšav za otroke v državah članicah EU

Država
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Velika Britanija

Zmanjšanje
davčne
osnove

Zmanjšanje
davka

Ni olajšav
za otroke

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Vir: European Tax Handbook, 2006.

V Belgiji osebne olajšave zmanjšujejo davčno osnovo. Osnovna olajšava znaša 5.940 evrov
za zavezanca,147 poleg tega pa so davčni zavezanci upravičeni tudi do dodatne olajšave za
vzdrževane člane.148 Olajšava za enega otroka znaša 1.260 evrov, olajšava za dva otroka
3.250 evrov, za tri otroke 7.280 evrov in za štiri otroke 11.770 evrov. Za vsakega naslednjega
otroka znaša olajšava 4.490 evrov. Olajšava za enostarševske družine znaša 3.770 evrov na
otroka. Olajšava za motenega otroka se prizna v višini olajšav dveh vzdrževanih otrok. Če
147

Osnovna olajšava se poveča na 7.200 evrov za enostarševske družine in invalide (European Tax Handbook,
2006, str. 76–77).
148
Pogoj, da lahko zavezanec uveljavlja olajšavo za vzdrževane člane, je, da so vzdrževani člani del družine,
njihov dohodek ne sme presegati 2.610 evrov oziroma 3.770 evrov v primeru razvezanih staršev in 4.780 evrov v
primeru razvezanih staršev z invalidnim otrokom (European Tax Handbook 2006, str. 76−77).
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zavezanec nima izdatkov za varstvo otroka, se znesek olajšave poveča za 470 evrov na otroka
do otrokovega tretjega leta starosti. Olajšava za druge vzdrževane družinske člane se prizna v
višini 1.260 evrov.
V Bolgariji se olajšava za otroke prizna od 1. januarja 2005. Letni znesek olajšave znaša 360
BGN149 za enega otroka, 780 BGN za dva otroka in 1.140 BGN za tri ali več otrok.
Na Češkem so bile s 1. januarjem 2006 vse davčne olajšave nadomeščene z zmanjšanjem
davka. Davčnemu zavezancu, katerega obdavčljivi dohodki so v letu 2006 iz zaposlitve,
dejavnosti, kapitala ali najemnine dosegali 47.730 CZK150 in ki ima vsaj enega vzdrževanega
otroka, se davek zmanjša za 6.000 CZK za vsakega otroka. Če znesek zmanjšanja davka
presega davčno obveznost zavezanca in njegovi dohodki izvirajo samo iz zaposlitve,
dejavnosti, kapitala ali najemnin, se ta razlika do višine 30.000 CZK refundira.
V Estoniji je v letu 2006 davčna olajšava za vsakega otroka151 znašala 24.000 EEK.152 Ob
morebitnih lastnih dohodkih otrok se olajšava zmanjša za višino njihovih dohodkov. Olajšava
se prizna od drugega otroka naprej.
V Franciji se davčne olajšave v obliki zmanjšanja davčne osnove nanašajo predvsem na
olajšave za otroke in olajšave, povezane z različnimi družinskimi situacijami. Zavezanec
lahko pod določenimi pogoji in z določenimi omejitvami odšteje preživnino, plačano bivšemu
zakoncu in plačano za otroke kot zakonsko obveznost ali po sodni odločbi. Če je otrok, ki si je
ustvaril lastno družino, še vedno vključen v davčno napoved svojih staršev, skupaj s svojo
družino, se zavezancu prizna zmanjšanje davčne osnove. Ta je znašala v letu 2006 4.489
evrov za vzdrževano osebo. Olajšava se prizna v višini 8.978 evrov za poročeni par in
dodatnih 4.489 evrov za vzdrževanega otroka. Poleg zmanjšanja davčne osnove se v Franciji
zmanjša tudi davek, in sicer:
– osebam, katerih otroci so vključeni v srednje ali nadaljnje izobraževanje, se prizna
zmanjšanje davka v višini med 61 in 183 evri na otroka, odvisno od stopnje izobraževalne
institucije,
– za otroke do sedmega leta starosti se olajšava poveča za 50 odstotkov stroškov otroka – do
2.300 evrov na otroka,
– za stroške otroškega varstva otrok, starih do sedem let, se prizna zmanjšanje davka v
višini 25 odstotkov stroškov in največ do višine 2.300 evrov.

149

BGN je bolgarski lev, nacionalna valuta Bolgarije. En evro je 1,9558 BGN (Tečajnica Banke Slovenije z dne
31. julija 2009).
150
CZK je češka krona, nacionalna valuta Češke republike. En evro je 25,573 CZK (Tečajnica Banke Slovenije z
dne 31. julija 2009).
151
Olajšava se prizna za otroka, starega od dveh do 18 let (European Tax Handbook, 2006, str. 193).
152
EEK je estonska krona, nacionalna valuta Estonije. En evro je 15,6466 EEK (Tečajnica Banke Slovenije z
dne 31. julija 2009).
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V Grčiji se priznajo davčne olajšave za otroke v obliki neobdavčljivega dela dohodka. Tako
se zavezancu, ki prejema dohodke iz zaposlitve, z enim vzdrževanim otrokom neobdavčljivi
del dohodka poveča z 11.000 evrov na 12.000 evrov. V primeru dveh vzdrževanih otrok znaša
neobdavčljivi del dohodka 13.000 evrov, za tri otroke pa 21.000 evrov. Za preostale
posameznike se neobdavčljivi del dohodka z 9.500 evrov poveča na 10.500 evrov v primeru
enega vzdrževanega otroka, za dva vzdrževana otroka se poveča na 11.500, za tri otroke pa
znaša neobdavčljivi del dohodka 19.500 evrov. Za vsakega naslednjega vzdrževanega otroka
se neobdavčljivi del poveča za 1.000 evrov. Zneski so veljali za leto 2006.
Na Madžarskem so davčne olajšave za otroke priznane v obliki zmanjšanja davčne
obveznosti. Mesečna olajšava znaša 4.000 HUF153 na otroka.
Irska prizna davčne olajšave154 v obliki zmanjšanja davčne obveznosti, neposrednih davčnih
olajšav za otroke pa nima. Kot posredno olajšavo za otroke bi lahko šteli olajšavo za
enostraševsko družino, ki znaša 1.580 evrov, ter olajšavo za motene otroke, ki znaša 1.000
evrov.
Davčne olajšave za vzdrževanega otroka se priznajo v Latviji v višini 22 LVL155 na mesec
oziroma 264 LVL na letni ravni.
Litva priznava davčne olajšave za otroke v obliki zmanjšanja davčne obveznosti. Posebna
osnovna olajšava se prizna davčnim zavezancem s tremi ali več otroki, starimi do 18 let, v
višini 430 LTL156 na mesečni ravni. Olajšava se poveča za 46 LTL za četrtega in vsakega
nadaljnjega otroka. Posebna osnovna osebna olajšava se prizna v višini 335 LTL na mesečni
ravni zavezancu z otrokom, starim do 18 let. Olajšava se poveča za 53 LTL za drugega in

153

HUF je madžarski forint, nacionalna valuta Madžarske. En evro je 266,53 HUF (Tečajnica Banke Slovenije z
dne 31. julija 2009).
154
Davčne olajšave so naslednje:
– 1.580 evrov za posameznega, neporočenega zavezanca,
– 3.160 evrov za poročene zavezance, ki oddajo skupno davčno napoved,
– 1.980 evrov za vdove,
– 1.580 evrov za vdove, ki prejemajo podporo za enostarševsko družino,
– olajšava za zavezance, starejše od 65 let:
o 400 evrov za samske osebe ali vdove,
o 800 evrov za poročene zavezance,
– 1.000 evrov za otroke z motnjami v razvoju,
– olajšave za slepe osebe:
o 1.000 evrov za samske osebe,
o 2.000 evrov, če sta oba zakonca slepa,
– 60 evrov za vzdrževane sorodnike,
– 770 evrov za gospodinjstvo,
– 30.000 evrov olajšava za zaposlitev pomočnika za invalidno osebo (European Tax Handbook, 2006, str.
347).
155
LVL je latvijski lats, nacionalna valuta Latvije. En evro je 0,7023 LVL (Tečajnica Banke Slovenije z dne 31.
julija 2009).
156
LTL je litvanski litas. En evro je 3,4528 LTL (Tečajnica Banke Slovenije z dne 31. julija 2009).
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vsakega nadaljnjega otroka. Dodatna osebna olajšava v višini 1/10 osnovne osebne olajšave157
se prizna davčnim zavezancem rezidentom z enim ali dvema otrokoma. Olajšava se ne prizna
zavezancem, ki so upravičeni do posebne osebne olajšave. Osnovne osebne olajšave in
dodatna osebna olajšava se priznajo kot zmanjšanje davka od dohodka iz zaposlitve,
morebitni preostanek olajšav pa zmanjšuje druge vrste dohodkov.
V Luksemburgu se priznajo davčne olajšave za otroke v obliki zmanjšanja davka. Davčnemu
zavezancu158 se prizna zmanjšanje davčne obveznosti v višini 900 evrov za posameznega
otroka, ki je član zavezančevega gospodinjstva.
Tudi na Nizozemskem nimajo neposrednih davčnih olajšav za otroke, posredno pa se prizna
zmanjšanje davčne obveznosti za enostarševske družine z otroki.
Na Portugalskem se priznajo določene davčne olajšave za otroke v obliki zmanjšanja davka.
Olajšava znaša 308,72 evra za vsakega davčnega zavezanca v enostarševskem gospodinjstvu.
Za vsakega vzdrževanega otroka, ki ni davčni zavezanec, pa se prizna 154,36 evra olajšave.
Romunija omogoča zmanjšanje davčne osnove za vzdrževane člane (soprog/-a, otroci), in
sicer v višini 125 RON.159 Celotni znesek osebne olajšave160 in olajšave za vzdrževane člane
ne sme presegati 650 RON.
Na Slovaškem se prizna zmanjšanje davčne obveznosti za vzdrževane otroke, in sicer v višini
6.480 SKK161 na leto, če vzdrževani družinski član živi v skupnem gospodinjstvu z
zavezancem, pod pogojem, da zavezančev dohodek iz zaposlitve ali dejavnosti presega
41.400 SKK.
V Španiji se davčne olajšave za otroke priznajo v obliki zmanjšanja davčne osnove. Za prvega
otroka, starega do 25 let, ki živi skupaj z zavezancem in katerega dohodek ne presega 8.000
evrov, znaša olajšava 1.400 evrov. Za drugega otroka znaša olajšava 1.500 evrov, za tretjega
2.200 evrov in za vsakega nadaljnjega otroka 2.300 evrov. Dodatna olajšava se prizna za
otroka, starega do dveh let, in sicer v višini 1.200 evrov. Zaposlene matere z enim ali več
otroki so upravičene do zmanjšanja davčne obveznosti za otroke, stare do dveh let.
157

Osnovna osebna olajšava, ki zmanjšuje zavezančevo davčno obveznost, se prizna v višini 290 LTL na
mesečni ravni. Olajšava se prizna rezidentom in nerezidentom samo v povezavi z virom dohodka iz zaposlitve v
Litvi (European Tax Handbook, 2006, str. 424).
158
Davčni zavezanec, ki je samski ali ločen in je star 65 let ali več; vdove, davčni zavezanci z otroki v svojih
gospodinjstvih, poročeni pari, ki imajo skupno davčno napoved, osebe, ki postanejo vdove v treh letih pred
davčnim letom, osebe, ki so se ločile v treh letih pred davčnim letom (European tax Handbook, 2006, str.
441−442).
159
RON je novi romunski lev. En evro je 4,2185 RON (Tečajnica Banke Slovenije z dne 31. julija 2009).
160
Osebna olajšava, ki je odvisna od višine dohodka, znaša 250 RON. Zavezanci, ki zaslužijo več kot 3.000
RON, niso upravičeni do olajšave (European Tax Handbook, 2006, str. 556−557).
161
Slovaška krona (SKK) je bila denarna enota Slovaške od 8. februarja 1993 do 31. decembra 2008. Ob
pridružitvi Slovaške evroobmočju je veljal tečaj 30,1260 SKK za en evro (http://sl.wikipedia.org/ wiki/
Slova%C5%A1ka_krona).
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Zmanjšanje davčne obveznosti se prizna v višini 1.200 evrov. Namesto te ugodnosti lahko
mati zahteva, da prejema denarno pomoč v višini 100 evrov na mesec.
V Veliki Britaniji je bila olajšava za otroke v obliki zmanjšanja davčne obveznosti ukinjena in
nadomeščena s socialnimi transferji za otroke.

6.2.1 Pravna ureditev davčnih olajšav v Avstriji
Dohodki, ki se obdavčujejo v Avstriji, so dohodek iz zaposlitve, dohodek iz kmetijstva in
gozdarstva, dohodek iz strokovnih storitev, dohodek iz poslovanja in trgovanja, dohodek iz
investiranja, dohodek iz najemnin, dohodek iz plačil finančnega najema, avtorskih honorarjev
in drugih posebnih dohodkov. Davčna osnova je skupek vseh dohodkov, zmanjšan za posebne
stroške (Jankovič, 2002, str. 16).
V Avstriji se zakonci obdavčujejo ločeno, prav tako se obdavčujejo ločeno otroci. Posebnih
osebnih olajšav, ki se odštejejo od zavezančevega dohodka, ni. Poročen zavezanec je
upravičen do posebnega zmanjšanja davka kot nosilec gospodinjstva v višini 364 evrov, če
zakončev dohodek ne presega 2.200 evrov. Limit za zakončev dohodek znaša za
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom 6.600 evrov. Zmanjšanje davka se prizna tudi
enostarševski družini, če njegov dohodek ne presega 6.600 evrov. Zmanjšanje davka znaša
494 evrov za gospodinjstvo z enim otrokom, 669 evrov za gospodinjstvo z dvema otrokoma
in 220 evrov za vsakega dodatnega otroka v gospodinjstvu.
Zavezanec, ki prejema oproščene otroške dodatke po zakonu o izenačevanju družin, je
dodatno upravičen do letnega zmanjšanja davka v višini 610,80 evra za vsakega otroka.
Osebe, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve, so upravičene do zmanjšanja davka v višini 54
evrov in do zmanjšanja davka iz prevoza na delo in z dela v višini 291 evrov.
Tudi upokojencem se prizna posebno zmanjšanje davka v višini 400 evrov. Upokojenci niso
upravičeni do olajšave v višini 132 evrov za izdatke, povezane z zaposlitvijo. Zmanjšanje
davka se postopno znižuje pri pokojninah v višini od 17.000 do 25.000 evrov.
Z davčno reformo 2005 so tudi v Avstriji razbremenili predvsem prejemnike majhnih in
srednjih dohodkov ter družine. Dohodki do višine 10.000 evrov niso obdavčeni (Davčna
brošura 2005, 2004, str. 3).
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Slika 28: Davčna lestvica, ki je veljala v letu 2006 (za dohodke in dobičke iz kapitala)162
Obdavčljivi dohodek
(v evrih)
prvih
naslednjih
naslednjih
nad

Stopnja
(v odst.)

10.000
15.000
26.000
51.000

0
33,333
43,596
50,000

Vir: European Taxhandbook 2006.

Končni davčni odtegljaj se plačuje od naslednjih dohodkov:
– dividend in drugih naložb v dobičku, ki jih prejme rezident, in sicer v višini 25 odstotkov,
– obresti.163

6.2.2 Pravna ureditev davčnih olajšav v Italiji
Po podatkih za leto 2006 je razvidno, da se v Italiji zakonci obdavčujejo ločeno. Vsak
zakonec se obdavči od polovice dohodka od skupnega premoženja in od polovice dohodka
mladoletnih otrok. Dohodek splošnih in omejenih partnerstev, ki so rezidenti Italije, se pripiše
vsakemu partnerju glede na njegov delež v dobičku, ne glede na dejanski prejemek.
Prizna se standardno zmanjšanje davčne osnove v višini 3.000 evrov. To zmanjšanje se
poveča v primeru dohodka iz poklicne dejavnosti na 4.500 evrov, v primeru pokojnin na
7.000 evrov ter v primeru dohodka iz zaposlitve na 7.500 evrov. Če je zavezanec dosegel več
vrst dohodkov, se različni zneski ne seštevajo. Dejansko se zmanjšanje davčne osnove
zmanjšuje s povečanjem zneska dohodka. Priznani znesek zmanjšanja se izračuna na posebej
določen način.164 Davčna osnova se zmanjša tudi za obvezne prispevke za socialno varnost.

162

Obdavčljivi dohodek je seštevek agregatnih neto dohodkov vseh kategorij dohodka. Z dohodnino se
obdavčujejo naslednje skupine dohodkov:
– dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti,
– dohodek iz poklicnih in drugih neodvisnih storitev,
– dohodek iz trgovanja in poslovanja,
– dohodek iz zaposlitve,
– dohodek iz naložb,
– najemnine, plačila iz finančnega najema ter dohodki iz prenosa premoženjskih pravic,
– drug naveden dohodek (vključno z določenimi anuitetami in dobički iz kapitala od zasebnega premoženja),
(Europan Tax Handbook, 2006, str. 55).
163
Končni davčni odtegljaj po stopnji 25 odstotkov se plačuje od naslednjih vrst obresti:
– obresti na depozite in druge dolžniške terjatve pri določenih bankah,
– obresti iz določenih vrednostnih papirjev, vključno z zamenljivimi obveznicami in obveznicami s pravico
udeležbe pri dobičku,
– dohodka iz udeležbe v investicijskih skladih in podobnih udeležb,
– obresti iz vrednostnih papirjev, ki so jih izdale mednarodne organizacije po 30. septembru 1992.
164
Priznani znesek zmanjšanja se izračuna po formuli: (26.000 + zmanjšanja – celoten dohodek)/26.000. Če je
rezultat nič ali manj, se ne prizna zmanjšanje. Če je rezultat ena ali več kot ena, se prizna celotno zmanjšanje. V
primeru, da je rezultat med nič in ena, se prva štiri decimalna mesta upoštevajo kot določitev zmanjšanja.
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Osebne olajšave se priznajo na podlagi družinskih okoliščin. Zmanjšanje osnove v višini
3.200 evrov se prizna za vzdrževanega zakonca, zmanjšanje v višini 2.900 evrov pa se prizna
za vsakega vzdrževanega otroka. Ta olajšava se poveča na 3.450 evrov za otroka, mlajšega od
treh let, na 3.700 evrov za invalidnega otroka ter na 3.200 evrov za prvega otroka v primeru
enostarševske družine. Vsa navedena zmanjšanja se priznajo pod pogojem, da zakonec in
otroci nimajo lastnega dohodka, ki bi skupaj na leto presegal 2.840,51 evra pred zmanjšanjem
davčne osnove. Priznani znesek zmanjšanja se izračuna na posebej določen način.165
V letu 2005 in 2006 je veljala davčna lestvica (velja za dohodke in kapitalske dobičke), kot je
predstavljena na Sliki 29.166
Slika 29: Davčna lestvica za leto 2005 in 2006
Obdavčljivi dohodek
(v evrih)
nad
26.000
33.500

do
26.000
33.500
100.000
100.000

Stopnja
(v odst.)
23
33
39
43

Vir: European Taxhandbook 2006.

Na lestvici navedene davčne stopnje se povečajo za regionalni dodatni davek, ki se giblje med
0,9 odstotka in 1,4 odstotka, odvisno od regije. Povečajo se lahko tudi za lokalni dodatni
davek, ki se giblje do 0,5 odstotka, odvisno od lokalne skupnosti.
Odtegljaj končnega davka po stopnji 12,5 odstotka velja za obresti.167

165

Priznani znesek zmanjšanja se izračuna po formuli: (78.000 + zmanjšanja – celoten dohodek)/78.000. Če je
rezultat nič ali manj, se ne prizna zmanjšanje. Če je rezultat ena ali več kot ena, se prizna celotno zmanjšanje. V
primeru, da je rezultat med nič in ena, se prva štiri decimalna mesta upoštevajo kot določitev zmanjšanja.
166
Dohodek, ki se obdavči z dohodnino, je razdeljen v naslednje skupine:
– dohodek iz nepremičnin,
– dohodek iz naložb,
– dohodek iz zaposlitve,
– dohodek iz poklicne dejavnosti,
– dohodek iz dejavnosti,
– drugi dohodek.
167
Sem sodijo:
– obresti na državne obveznice,
– obresti na obveznice, ki jih izdajajo banke in javne družbe, z dospelostjo vsaj 18 mesecev,
– obresti na obveznice, ki jih izdajajo nejavne družbe, z dospelostjo vsaj 18 mesecev, pod pogojem, da obrestna
mera na dan izdaje ni presegala 200 odstotkov uradne eskontne obrestne mere v primeru obveznic, ki kotirajo na
organiziranem trgu v EU, ali 166 odstotkov uradne eskontne obrestne mere v primeru drugih obveznic.
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6.2.3 Pravna ureditev davčnih olajšav v Nemčiji
Z dohodnino se obdavčujejo posamezniki. Davčna lestvica za odmero dohodnine je
progresivna. Dobiček iz kapitala se obdavči po običajni stopnji.
Za posamezne davčne zavezance je v letu 2005 in 2006 veljala lestvica za odmero dohodnine,
ki jo prikazuje Slika 30.
Slika 30: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2005 in 2006
Letni obdavčljivi
dohodek (v evrih)
nad
7.664
12.739

do
7.664
12.739
52.151
52.151

Mejna stopnja
(v odst.)

Davek
(v evrih)

0
15,00–23,97
23,97–42,00
42,00

0
0-988
989–13.989
13.990

Vir: European Taxhandbook 2006.

Za skupno obdavčitev zakoncev je v letu 2005 in 2006 veljala lestvica za odmero dohodnine,
ki jo prikazuje Slika 31.
Slika 31: Lestvica za odmero dohodnine za leto 2005 in 2006
Letni obdavčljivi
dohodek (v evrih)
nad
do
15.329
25.479

15.329
25.479
104.303
104.303

Mejna stopnja
(v odst.)
0
15,00–23,97
23,97–42,00
42,00

Davek
(v evrih)
0
0–1.976
1.977–27.978
27.979

Vir: European Taxhandbook 2006.

Rezident lahko izpolni individualno napoved ali skupno napoved z zakonskim partnerjem.
Dohodek otrok se ne všteje v davčno osnovo staršev, ampak se obdavči ločeno. V dohodek, ki
se obdavči z dohodnino, se štejejo:
– dohodek iz kmetijstva,
– dohodek iz trgovine ali dejavnosti,
– dohodek iz neodvisne dejavnosti,
– dohodek iz zaposlitve,
– dohodek iz kapitalskih investicij,
– dohodek iz nepremičnin in premičnin ter dohodek iz avtorskih honorarjev,
– drugi dohodki.
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Osnovna olajšava, ki zmanjšuje davčno osnovo zavezanca, se prizna vsakemu rezidentu.
Olajšava znaša 7.664 evrov za posameznika in 15.329 evrov za primer skupne napovedi. Za
vsakega vzdrževanega otroka sta na razpolago dva letna pavšala olajšave, in sicer:
– 1.824 evrov oziroma 3.648 evrov za primer skupne napovedi,
– 1.080 evrov za nego otroka, vzgojo in izobraževanje.
Do omenjenih olajšav zavezanec ni upravičen, če otroški dodatek, ki ga je prejel med letom,
dosega ali presega ta pavšal. Če je pavšal večji od otroškega dodatka, je zavezanec upravičen,
da otroški dodatek dobi povrnjen.

6.3 Družinski prejemki v državah Evropske unije
Pravice iz družinskih prejemkov se po vstopu Slovenije v EU niso spreminjale. Slovenija ima
v primerjavi z drugimi evropskimi državami v veljavi otroški dodatek za prvega otroka, ki ga
v nekaterih državah nimajo. Ima tudi tri različne višine otroških dodatkov, ki se povečujejo
za vsakega naslednjega otroka, višji dodatek za otroka, ki ni vključen v program predšolske
vzgoje, višji dodatek za otroka, ki živi v enostarševski družini,168 ter dodatek za veliko
družino. Nasploh se denarni družinski prejemki med državami članicami Evropske unije zelo
razlikujejo, v povprečju pa so ti prejemki v devetdesetih letih narasli za 36 odstotkov. Vpliv
upadanja natalitete je bil večji kot nadomestilo za kritje družinskih prejemkov
(Abramovici, 2003).
V nekaterih državah so enostarševske družine upravičene do višjih zneskov otroškega
dodatka, prav tako družine s prizadetimi otroki.
Otroški dodatki so kot neposredni transferji v številnih državah nadomestili davčne olajšave,
ki so jih bili deležni le davkoplačevalci, torej ne najrevnejši sloji prebivalstva, kar je bilo
nelogično in nepravično. Davčne olajšave so zaradi progresivne davčne lestvice še dodatno
prispevale k razbremenitvi višjih dohodkovnih razredov. Glede na absolutno višino imajo
otroški dodatki v različnih državah za družinski proračun različen pomen (Stropnik, 1997).
Pri mednarodnih primerjavah ne smemo spregledati dejstva, da so otroški dodatki le ena od
možnih oblik družbene pomoči s ciljem lajšanja finančnega bremena, ki ga za družino pomeni
otrok. So posledica zavesti o višini stroškov otrok in o njihovem vplivu na družinski proračun.
Zato so relevantne le primerjave, ki upoštevajo skupni vpliv vseh socialnih transferjev,
davčnih olajšav in različnih drugih subvencij. Zanimivo pa je, da države z visokimi otroškimi
dodatki priznavajo tudi visoke davčne olajšave za otroke, kar pomeni, da so to države s
celovito družinsko politiko.

168

Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar ta roditeljsko pravico izvršuje sam. Kot
enostarševska družina se ne šteje skupnost, če je tisti od staršev, ki sam izvršuje roditeljsko pravico, osnoval
novo življenjsko skupnost.
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Otroški dodatki praviloma niso obdavčeni. Za otroški dodatek, kot ga imenujemo v Sloveniji,
se uporabljajo po državah po svetu različna poimenovanja. V Angliji ga imenujejo otroški
dodatek (child benefit), v Avstriji družinska pomoč (Familienbeihilfe), v Franciji spada v
okvir družinskih doklad (allocations familiates), v Nemčiji gre za t. i. denar za otroka.
Države uporabljajo različna merila oziroma kriterije za določanje višine otroških dodatkov, in
sicer:
– dohodek,
– število otrok in
– starost otrok.
Spodnja tabela prikazuje kriterije, ki se upoštevajo pri določanju višine otroškega dodatka za
EU-27. Ugotovimo lahko, da družinski dohodek vpliva na višino otroških dodatkov na
Češkem, v Italiji, na Malti, Poljskem, Portugalskem in Slovaškem, v Španiji in Sloveniji.
Torej imajo otroški dodatek, odvisen od družinskih dohodkov, le v približno četrtini vseh
držav EU-27, s tem, da v eni državi169 obstaja le zgornja meja dohodkov, do katere še velja
upravičenost. V večini evropskih držav je otroški dodatek odvisen od števila otrok, razen na
Danskem, Češkem, v Italiji, na Slovaškem in v Španiji. Tudi starost otrok pomembno vpliva
na višino otroškega dodatka, in sicer v Avstriji, Belgiji, Franciji, Italiji, Litvi, Luksemburgu,
Romuniji, Sloveniji ter na Danskem, Malti, Nizozemskem in Portugalskem. Število otrok je
pomembno pri določanju meril, ki se upoštevajo pri pridobitvi pravice do otroškega dodatka,
pomembno pa je tudi z vidika strategije za dvig rodnosti v evropskih državah. Slovenija je
vpeljala višje otroške dodatke za vsakega naslednjega otroka (progresija se ustavi pri tretjem
upravičenem otroku v družini). Nasploh pa je Slovenija, poleg Malte in Portugalske, tista
država v EU-27, ki upošteva vse tri kriterije pri določanju višine oziroma pravice do
otroškega dodatka.

169

V Španiji višina otroškega dodatka ni odvisna od višine družinskega dohodka, temveč obstaja le zgornja meja
dohodkov, do katere velja upravičenost ( Stropnik, Istenič, 2001, str. 41).
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Tabela 41: Merila, ki vplivajo na višino otroških dodatkov

Država
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Ciper
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Irska
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Madžarska
Malta
Nemčija
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Romunija
Slovaška
Slovenija
Španija
Švedska
Velika Britanija

Merilo
družinski število
dohodek otrok
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

starost
otroka

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vir: lastni prikaz.

Do otroškega dodatka v Avstriji (Familienbeihilfe) so upravičene osebe z otroki, ki imajo
stalno prebivališče v Avstriji ali so del njihovega gospodinjstva ali za katere prispevajo k
njihovemu vzdrževanju. Otroci so upravičeni do otroškega dodatka do 18. leta starosti
oziroma do 26. leta starosti v primeru poklicnega usposabljanja ali do 21. leta starosti v
primeru, da otrok išče službo. Mesečni otroški dodatek znaša 105,40 evra na otroka, ta znesek
se poveča na 112,70 evra za otroka, starejšega od treh let, na 130,90 evra za otroka, starejšega
od 10 let, in na 152,70 evra za otroka, starejšega od 19 let.
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Do otroškega dodatka v Belgiji je upravičen otrok do 18. leta starosti oziroma do 25. leta
starosti, če se izobražuje. Mesečni znesek otroškega dodatka znaša 81,77 evra za prvega
otroka, 151,30 evra za drugega otroka in 225,90 evra za tretjega in naslednjega otroka.
Znesek se poveča za 20,81 evra v enostarševski družini, katere dohodek ne presega 1.810,35
evra.
V Bolgariji so do otroškega dodatka upravičeni otroci do zaključka srednje šole oziroma do
20. leta starosti. Višina mesečnega otroškega dodatka je 13 evrov za vsakega otroka. Ob
rojstvu dveh ali več otrok hkrati se otroški dodatek poviša za 150 odstotkov za vsakega
otroka. Za otroke, stare do enega leta, je višina otroškega dodatka 51 evrov na mesec.
Na Cipru so upravičene do otroškega dodatka vse osebe z vsaj enim vzdrževanim otrokom, ki
je rezident Cipra. Višina otroškega dodatka ni odvisna od višine dohodka staršev. Osnovni
letni otroški dodatek za enega otroka znaša 391,70 evra, letni otroški dodatek za dva otroka
znaša 783,41 evra, za tri otroke 2.350,08 evra, za štiri ali več otrok pa 1.292,64 evra na
otroka. V določenih primerih se izplača dodatni otroški dodatek.
Na Češkem so otroci upravičeni do otroškega dodatka največ do 26. leta starosti. Dodatek
znaša 21 evrov za otroka do 6. leta starosti, 26 evrov za otroka do 15. leta starosti in 29 evrov
za otroke do 26. leta starosti. Do dodatka so upravičene družine z dohodkom, nižjim od 2,4kratnika minimalnih življenjskih stroškov.
Na Danskem se otroški dodatek izplačuje mesečno ali kvartalno. Mesečni znesek za otroka,
starega do dveh let, je 180 evrov, trimesečni pa 429 evrov. Mesečni znesek za otroka od treh
do šestih let starosti znaša 143 evrov, trimesečni pa 330 evrov. Mesečni znesek za otroka,
starega od sedem do sedemnajst let, je 110 evrov. Posebni dodatek je odvisen od dohodka
družine in je namenjen za otroke v družini, v kateri je eden od staršev upokojen. Če dohodek
družine presega limit, določen za socialni dodatek k pokojnini, se dodatek degresivno zniža.
V Estoniji so do olajšave upravičeni vsi otroci, stari do šestnajst let oziroma do devetnajst let,
če se izobražujejo.170 Mesečna olajšava za prvega in drugega otroka dosega dvakratnik
osnovne olajšave za otroka, ki je 9,59 evra. Mesečna olajšava za tretjega otroka pa je
šestkratnik osnovne olajšave.
Na Finskem so do otroškega dodatka upravičeni otroci do sedemnajstega leta starosti, ob
pogoju, da so rezidenti Finske. Mesečna olajšava za enega otroka znaša 100 evrov, za dva
otroka 110,50 evra, za tri otroke 131 evrov, za štiri otroke 151,50 evra in za vsakega
naslednjega otroka 172 evrov. Enostarševske družine so upravičene do dodatnega otroškega
dodatka v višini 46,60 evra za vsakega otroka.

170

Pogoj za pridobitev pravice do olajšave je rezidentstvo staršev in otrok.
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V Franciji so do olajšave upravičeni vsi otroci, ki so rezidenti Francije. Pogoj za olajšavo je,
da ima družina vsaj dva otroka, stara do dvajset let. Otrok, ki dela, ne sme zaslužiti več kot
55 odstotkov minimalne plače, da je upravičen do olajšave. Mesečna olajšava znaša 120,92
evra za dva otroka, 275,84 evra za tri otroke, 430,76 evra za štiri otroke ter dodatnih 585,68
evra za pet otrok, 740,60 evra za šest otrok in 154,92 evra za vsakega naslednjega otroka.
V Grčiji so do olajšave upravičeni otroci, stari do osemnajst let oziroma do dvaindvajset let,
če se šolajo. Hkrati mora biti otrok samski, živeti mora v Grčiji ali drugi državi, članici
Evropske unije. Mesečna višina olajšave za enega otroka znaša 8,22 evra, za dva otroka 24,65
evra, za tri otroke 55,47 evra, 67,38 evrov za štiri otroke in 11,30 evrov za vsakega
naslednjega otroka.
Na Irskem so do olajšave upravičeni vsi rezidenti Irske z enim ali več otroki, starimi do
šestnajst oziroma devetnajst let, če se izobražujejo. Dodatek za otroka znaša 166 evrov na
mesec za prvega in drugega otroka ter 203 evrov za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Za
dvojčke je izplačana olajšava v višini 1,5-kratnika mesečne olajšave za posameznega otroka.
Za trojčke se mesečna olajšava za posameznega otroka podvoji.
V Italiji znesek otroškega dodatka znaša 258,33 evra za primer štiričlanske družine, ki
razpolaga z dohodkom v višini 12.712,50 evra. Štiričlanska družina, ki ima dohodek med
25.018,21 in 25.119,90 evra pa znaša mesečni dodatek 126,17 evra. Družine, ki imajo
dohodek višji od 68.749,20 evrov, niso upravičene do otroškega dodatka.
V Latviji so upravičeni do otroškega dodatka otroci do petnajstega leta starosti oziroma do
dvajsetega leta starosti, če se šolajo. Mesečni dodatek znaša za prvega otroka 11 evrov, za
drugega otroka 14 evrov, za tretjega otroka 18 evrov ter za četrtega in vsakega naslednjega
otroka 20 evrov.
V Litvi so do otroškega dodatka upravičeni otroci do osemnajstega leta starosti oziroma do
štiriindvajsetega leta starosti, če se izobražujejo. Družine, ki imajo enega ali dva otroka, ki so
stari do treh let, prejemajo mesečni otroški dodatek v višini 0,75 MSL,171 za otroka, starega od
tri do osemnajst let, pa družina prejme 0,40 MSL za vsakega otroka. Družine, ki imajo tri
otroke ali več in so ti stari do treh let, prejemajo mesečni otroški dodatek v višini 1,10 MSL
za vsakega otroka. Družina, ki ima tri ali več otrok in so stari od treh do osemnajst let,
prejema otroški dodatek v višini 0,40 MSL na mesec za vsakega otroka.
V Luksemburgu so do olajšav upravičeni otroci, stari do osemnajst let oziroma do
sedemindvajset let, če se šolajo. Mesečna olajšava je za enega otroka določena v višini 185,60
evra, za dva otroka je 440,72 evra, za tri otroke 802,74 evra in za vsakega naslednjega otroka
171

MSL, minimum standard of living, tj. minimalne življenjske stroške določi vlada in znašajo po podatkih iz
leta 2008 38 evrov na mesec.
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361,82 evra. Dodatno se izplača mesečna olajšava v višini 16,17 evra za otroka, starega od
šest do enajst let, oziroma 48,52 evra za vsakega otroka, starega nad dvanajst let.
Na Madžarskem so do olajšave upravičeni otroci, mlajši od osemnajst let oziroma triindvajset
let, če se izobražujejo. Mesečna olajšava za prvega otroka znaša 52 evrov, za dva otroka 56
evrov na otroka in za tri ali več otrok 68 evrov na otroka.172
Na Malti so do olajšave za otroke upravičena vsa gospodinjstva z otroki, mlajšimi od
enaindvajset let, če dohodek obeh staršev ne presega 23.923 evrov. Otroci, ki so starejši od
šestnajst let, so upravičeni do olajšave, če se šolajo in ne prejemajo štipendije za šolanje,
poleg tega tudi ne smejo biti zaposleni, ne smejo biti registrirani kot brezposelni in niso
deležni nobenih socialnih podpor. Dodatek za enega otroka se izračuna na podlagi razlike
med 23.923 evri in dohodkom staršev, pomnožene s šestimi odstotki za otroka, starega do
šestnajst let, in z dvema odstotkoma za otroka, starega od šestnajst do enaindvajset let.
Dodatek se povečuje v odvisnosti od števila otrok. Določeni so maksimalni zneski olajšav, ki
znašajo 96,32 evra za enega otroka, 192,64 evra za dva otroka, 288,96 evra za tri otroke,
385,28 evra za štiri otroke in 96,32 evra za vsakega naslednjega otroka.
V Nemčiji so do otroškega dodatka upravičeni otroci, ki prebivajo v Nemčiji, Evropski uniji
ali Švici, ki so stari do osemnajst let oziroma do petindvajset let pod posebnimi pogoji in če
njihov letni dohodek ne presega 7.680 evrov. Mesečni znesek otroškega dodatka je za prvega,
drugega in tretjega otroka 154 evrov, za četrtega in vsakega naslednjega otroka pa je znesek
otroškega dodatka 179 evrov.
Na Nizozemskem so otroci, mlajši od sedemnajst let, upravičeni do olajšave. Dodatek za
otroke, rojene po letu 1995, znaša 64,57 evra za otroke, stare do pet let, 78,41 evra za otroke,
stare od šest do enajst let, in 92,25 evra za otroke stare nad dvanajst let. Višina dodatka za
otroke, rojene pred letom 1995, je 92,25 evra za enega otroka, 103,74 evra za dva otroka,
107,57 evra za tri otroke, 115,98 evra za štiri, 121,04 evra za pet in 124,43 evra za šest otrok.
Dodatek je določen za enega otroka.
Otroci na Poljskem so upravičeni do olajšav do osemnajstega leta starosti oziroma do
enaindvajsetega leta, če se šolajo, oziroma do štiriindvajsetega leta starosti, če nadaljujejo
študij na fakulteti ali če so zmerni invalidi. Povprečni mesečni družinski dohodek na
prebivalca ne sme preseči 150 evrov oziroma 504 PLN173 v prejšnjem koledarskem letu
oziroma 173 evrov v družini z otrokom z motnjami v razvoju. Mesečni znesek dodatka za
otroka do petega leta starosti je 14 evrov, olajšava za otroka med petimi in osemnajstimi leti
je 19 evrov, olajšava za otroka, starega med osemnajst in štiriindvajset let, pa je 20 evrov.

172

Enostarševske družine so upravičene do višjih olajšav, in sicer znaša olajšava za prvega otroka 58 evrov, za
dva otroka 63 evrov na otroka in za tri ali več otrok 72 evrov na otroka.
173
PLN je poljski zlot, nacionalna valuta Poljske. En evro je 4,1590 PLN.
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Na Portugalskem je otroški dodatek odvisen od dohodka družine174 in števila otrok. Olajšava
se prizna za otroke, stare do šestnajst let oziroma največ do štiriindvajset let. Izplača se do
petkratnika minimalne plače in se izplačuje po različnih stopnjah. Tako znaša olajšava na prvi
stopnji 169,80 evra za otroka, mlajšega od dvanajst mesecev, oziroma 42,45 evra za otroka,
starejšega od dvanajst mesecev.175
V Romuniji se olajšave za otroke izplačujejo za otroke, mlajše od osemnajst let. Mesečna
olajšava za enega otroka je 10 evrov, za dva otroka 12 evrov, za tri otroke 13 evrov, za štiri
otroke pa 15 evrov. Družinam, ki prejemajo socialno pomoč, se otroški dodatek poveča za 25
odstotkov.
Na Slovaškem so upravičeni do otroškega dodatka otroci, stari do šestnajst let oziroma do
petindvajset let pod posebnimi pogoji. Mesečni znesek otroškega dodatka znaša 18 evrov za
otroka. Otroci staršev, ki so brezposelni, so upravičeni do dodatnih olajšav.
V Španiji je upravičen do olajšave vzdrževani otrok, če je mlajši od osemnajst let. Za otroka z
vsaj 65-odstotnimi motnjami v razvoju ni starostne omejitve glede upravičenosti do olajšave.
Letni družinski dohodek ne sme presegati 11.000 evrov. Mesečna olajšava za otroka znaša
24,25 evra. Za vsakega otroka, mlajšega od osemnajst let, z vsaj 33-odstotno invalidnostjo
znaša mesečna olajšava 48,47 evra.
Na Švedskem so do olajšave za otroke upravičeni vsi rezidenti Švedske z enim ali več otroki.
Otrok je upravičen do olajšave do šestnajstega leta starosti. Mesečna olajšava znaša 1.050
SEK176 oziroma 111 evrov na otroka. Dodatna olajšava se izplačuje družinam z dvema ali več
otroki.177
V Veliki Britaniji so do otroškega dodatka in davčnega kredita upravičeni vsi rezidenti Velike
Britanije z enim ali več otroki. Otrok je upravičen do olajšave, če je mlajši od šestnajst let
oziroma dvajset let v posebnih okoliščinah. Mesečni znesek otroškega dodatka za
najstarejšega otroka znaša 103 evre in 69 evrov za vsakega naslednjega otroka. Davčni kredit
za otroke je namenjen družinam z otroki, katerih letni dohodek ne presega določene višine
174

Dohodek družine je definiran kot razmerje med celotnim dohodkom družine vseh zaposlenih članov in
številom otrok, povečan za ena.
175
Če je izračunani dohodek družine med polovico in eno minimalno plačo, znaša olajšava 140,83 evra na mesec
za vsakega otroka, starega do dvanajst mesecev, oziroma 35,21 evra na mesec za vsakega otroka, starejšega od
dvanajst mesecev. Če je izračunani dohodek družine med 1 in 1,5 minimalne plače, znaša olajšava 89,69 evra za
vsakega otroka, mlajšega od dvanajst mesecev, oziroma 25,79 evra za vsakega otroka, starejšega od dvanajst
mesecev. Če je izračunani dohodek družine med 1,5 in 2,5 minimalne plače, znaša olajšava 55,13 evra za
vsakega otroka, mlajšega od dvanajst mesecev, oziroma 22,06 evra za vsakega otroka, starejšega od dvanajst
mesecev. Če je izračunani dohodek družine med 2,5 in 5 minimalnimi plačami, znaša olajšava 33,09 evra za
vsakega otroka, mlajšega od dvanajst mesecev, oziroma 11,03 evra za vsakega otroka, starejšega od dvanajst
mesecev.
176
SEK je švedska krona, nacionalna valuta Švedske. En evro je 10,3358 SEK.
177
Dodatna olajšava je za drugega otroka 11 evrov, za tretjega otroka 37 evrov, za četrtega otroka 91 evrov, za
petega in naslednjega otroka pa je olajšava 111 evrov.
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dohodka (Living conditions and social conditions. Living conditions and social protections.
Income and living conditions. Main indicators, income distribution and monetary poverty,
2009).

6.4 Demografske razmere v Sloveniji in Evropski uniji
Demografski problemi v Sloveniji so v zadnjem času prispevali k velikemu povečanju
zanimanja tako politične in najširše družbene javnosti kot tudi množičnih medijev za to
problematiko. Potek spreminjanja ravni rodnosti v Sloveniji sledi podobnim družbenim
trendom kot potek spreminjanja rodnosti v večini evropskih in drugih industrijsko razvitih
držav. Prevladujejo nizka smrtnost in rodnost ter sorazmerno nizek ali celo negativen naravni
prirastek prebivalstva. Upadanje rodnosti pod raven enostavnega obnavljanja prebivalstva je
tesno povezano s spremenjenim načinom življenja ljudi: spremenjeno organizacijo življenja v
družini, spremenjeno družbeno vlogo ženske, spremenjenim odnosom do otrok in načrtovanja
družine, do vsega tega pa prišlo z zamenjavo med generacijami. Vlada se zaveda, da je v
okviru celostne demografske politike pomembna tudi družinska politika. Na oblikovanje
družine in kakovost življenja družin pa ne vpliva samo družinska politika v ožjem smislu,
temveč tudi družinska politika, ki zaobjema zelo različne resorje od davčnega sistema do
stanovanjske in šolske politike, zaposlovanja, servisnih služb, izobraževalne politike itd.
Vlada RS je pripravila dokument, s katerim je na podlagi statistike, raziskav in strokovnih
mnenj oblikovala temeljne smernice svojih aktivnosti za dvig rodnosti. Temeljno vodilo pri
oblikovanju tega dokumenta so osnovne vrednote: življenje, družina, otroci. Vlada RS se
zaveda, da je vsako življenje vrednota, da so družine naše upanje in otroci prihodnost
slovenskega naroda. Zato želi s konkretnimi predlogi aktivno prispevati k boljšemu položaju
družin in družin z več otroki, k lažjemu odločanju mladih za več otrok ter s tem k družbi, bolj
prijazni in naklonjeni življenju, družini in otrokom.
Demografske razmere v Evropski uniji kažejo, da je rodnost povsod nižja od meje, ki je
potrebna za naravno obnavljanje prebivalstva. Namesto rodnostne stopnje 2,1 otroka na
žensko v rodni dobi, ki je nujna, da se prebivalstvo obnavlja po naravni poti, je ta stopnja v
številnih članicah pod 1,5 otroka na žensko.
Vrednost celotne stopnje rodnosti, ki pove povprečno število živorojenih otrok na žensko v
rodni dobi,178 za leto 2008 znaša 1,53. To je najvišja vrednost v zadnjih dvajsetih letih.
Stopnja rodnosti je bila v letu 2008 za 10 odstotkov višja kot v letu prej. Kljub vsemu pa se
prebivalstvo Slovenije še naprej srečuje z zoženo reprodukcijo (SURS, Živorojeni otroci,
Slovenija, 2008, 29. junij 2009).
Odločitev za družino je danes izjemno skrbno načrtovana in pretehtana odločitev, ki je
odvisna od objektivnih in subjektivnih odločitev zanjo. Mladi se pri odločitvi za družino
178

Pri sedanji stopnji umrljivosti, ki je bila v letu 2008 9,1, in ob predpostavki, da bo ženska dočakala 49. leto
starosti (vir: http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1419111&pr=1).
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odločajo med prednostmi, ki jih prinaša družinsko življenje, in prednostmi samskega
življenja. Raziskave med mladimi in mladimi družinami kažejo, da se mladi ob začetku
svojega odraslega in samostojnega življenja srečujejo s številnimi težavami in izzivi ter da
tehtajo in se odločajo na podlagi več dejavnikov:
– spremenjena so pričakovanja glede kvalitete življenja (mladi dajejo večji pomen svoji
neodvisnosti in osebnemu razvoju, vedno več energije posvečajo lastni karieri ter osebni
izpolnitvi),
– ekonomski razlogi (nezadostni in negotovi dohodki, slabe možnosti reševanja
stanovanjskega problema),
– starši želijo otrokom posvetiti obilo pozornosti, zagotoviti jim želijo visoko kvaliteto
življenja in ugodne ekonomske razmere – norma preodgovornega starševstva,
– težave pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja,
– problematika varstva otrok, dostopnost in stroški vrtcev.
Temeljne smernice, na podlagi katerih je Vlada RS oblikovala pet temeljnih ciljev ter ukrepe
za zvišanje rodnosti v RS, so:
– življenje je vrednota,
– družina je naše upanje,
– otroci so naša prihodnost.
Temeljni cilji strategije za dvig rodnosti v RS pa so:
– izboljšanje razmer za mlade družine in družine z več otroki,
– vzpostavitev sistema za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja,
– zmanjšanje umrljivosti in števila splavov,
– povečanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev,
– vračanje družbe k osnovnim vrednotam: življenje, družina, otroci.
Ukrepi strategije za dvig rodnosti v RS so:
– ukrepi za izboljšanje razmer za mlade družine in družine z več otroki,179
– ukrepi za vzpostavitev sistema za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega
življenja,180
179

V okviru teh ukrepov naj bi med drugim uvedli premije za zgodnejše odločanje za otroka in zmanjšali plačila
za vrtce, drugi ukrepi pa so še: izvedba reforme sistema financiranja vrtcev, zagotovitev ustreznega
vzgojnovarstvenega dodatka za otroke, ki niso vključeni v vrtec, postopno znižanje cen programov,
vzpodbujanje delodajalcev k odpiranju internih vrtcev, vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, znižanje
stroškov učbenikov in šolskih potrebščin, uvedba enotnega subvencioniranja šolske prehrane, zagotovitev
subvencij za šolo v naravi, zmanjšanje stroškov prevoza v šolo, izenačitev regionalnih pogojev za stroške šolanja
otrok, zagotovitev trga z zemljišči in stanovanji, progresivna odvisnost državne premije od števila otrok, uvedba
prvega družinskega stanovanja za določen čas, zagotovitev zamenjave stanovanj, pospešitev reševanja vlog za
zazidljivost, zagotovitev boljše izrabe kapacitet v mreži materinskih domov in varnih hiš, višina prispevkov
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlene matere z majhnimi otroki naj bi bila progresivno
odvisna od števila otrok, ki jih vzdržuje, pravice iz pokojninskega zavarovanja naj bi bile povezane s številom
otrok, olajšave pri individualnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, najmanj ohranitev veljavnih olajšav za
vzdrževane otroke, uvedba skupne dohodninske napovedi, uvedba davka na nepremičnine in premoženje
(Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 19−23).
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– ukrepi za zmanjšanje umrljivosti in števila splavov,181
– ukrepi za povečanje preventive in zdravja otrok, mladine in staršev,182
– ukrepi za vračanje družbe k osnovnim vrednotam: življenje, družina, otroci.183
Ukrepov družinske politike ne bi primarno obravnavali kot spodbujevalcev rodnosti ter kot
izboljševalca materialnega položaja že rojenih otrok in njihovih družin. Posamični ukrepi
nimajo zadosti velikega vpliva, ker so za odločanje za otroka pomembni še številni drugi
pogoji in okoliščine materialne ali nematerialne narave. Tudi izboljšanje splošne materialne
blaginje in naraščajoča podpora družinam v zadnjih desetletjih niso mogli preprečiti upadanja
rodnosti v Sloveniji (Stropnik, Istenič, 2001, str. 29).
Zanimivi so rezultati raziskave iz leta 2001, ki so jo izvedli v okviru Inštituta za ekonomsko
raziskovanje in v kateri je bilo ugotovljeno, da so med ukrepi, ki olajšujejo odločitev za
rojstvo otrok, naslednji:
– v prvo skupino, z deležem od 44 do 31 odstotkov, se uvršajo naslednji ukrepi:
o izboljšan porodniški dopust,
o zmanjšani stroški izobraževanja otrok,
o nižja dohodnina za tiste, ki preživljajo otroke,
o boljše stanovanjske razmere za družine z otroki in
o povečanje otroških dodatkov;
– v drugo skupino, z deležem od 22 do 16 odstotkov, so se uvrstili:
o otroški dodatek, odvisen od družinskega dohodka,
o gibljiv delovni čas za zaposlene starše z majhnimi otroki,
o denarna pomoč ob rojstvu vsakega otroka,
o nadomestilo za matere in očete, ki niso zaposleni, zato, ker želijo skrbeti za
otroke, dokler so ti še majhni, in
o več možnosti in boljše možnosti, da bi starši z majhnimi otroki delali s krajšim
delovnim časom od polnega;
– v tretjo, zadnjo skupino, z deležem od 11 do 6 odstotkov, sodijo ukrepi, povezani z
varstvom otrok:
180

Vzpodbude delodajalcem, ki za polni delovni čas zaposlujejo matere/očete po preteku starševskega dopusta,
vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje staršev s skrajšanim delovnim časom, projekti za vzpodbujanje staršem
naklonjenih podjetij, prilagajanje programov vrtcev glede na potrebe okolja, odpravljanje stereotipov o delitvi
dela v gospodinjstvu (Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 23−24).
181
Nacionalni program za preprečevanje samomorov, vzpodbujanje humanega in pozitivnega odnosa
ginekologov do nosečnic in še nerojenega življenja, vzpostavitev učinkovitega sistema pomoči nosečnicam in
mladim materam v stiski, ki razmišljajo o prekinitvi nosečnosti, plačilo splava, vzpodbujanje posvojitev in
rejništva (Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 24−25).
182
Pripravljanje preventivnih programov za otroke in mladostnike, izboljšati raven zdravstvenega varstva
nosečnice in še nerojenega otroka, zagotoviti ustrezno strokovno pomoč pri preventivi in zdravljenju
neplodnosti, pozitiven odnos zdravstvenega osebja do nosečih žensk (Strategija za dvig rodnosti v Republiki
Sloveniji, 2006, str. 25−26).
183
Seznanjanje javnosti z ukrepi Vlade RS za spodbujanje rojstev, spodbujanje družinam prijazne družbe,
spodbujanje nesenzacionalističnega poročanja medijev, organiziranje kampanje za promocijo vrednot, uvedba
predmeta, ki bo obravnaval etične norme in splošne civilizacijske vrednote, uvedba predmeta z demografskimi
temami (vir: Strategija za dvig rodnosti v Republiki Sloveniji, 2006, str. 27−28).
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o boljše možnosti za dnevno varstvo otrok, mlajših od treh let,
o varstvo šoloobveznih otrok pred poukom in po pouku ter v času šolskih
počitnic in
o boljše možnosti za dnevno varstvo otrok od starosti treh let do začetka šolanja,
(Stropnik, Istenič, 2001, str. 66).
Porodniški dopust, ki sodi v skupino z največjim deležem ukrepov, ki lajšajo odločitev za
rojstvo otrok, je v različnih državah različno obravnavan. V Sloveniji traja porodniški dopust
105 dni, dopust za nego in varstvo otroka184 pa traja 260 dni. V določenih okoliščinah se ta
dopust lahko tudi podaljša.185 Na Češkem in Slovaškem imajo le 28 tednov dopusta, v ostalih
državah pa še manj. Stoodstotno nadomestilo plače imajo poleg Slovenije še na Poljskem, v
Estoniji, Latviji in Litvi, toda trajanje dopusta je na Poljskem 18 oziroma 20 tednov za
prvega oziroma nadaljnjega otroka, v Estoniji, Latviji in Litvi pa 140 oziroma 126 oziroma
112 dni.
Izgubljeni zaslužek v času podaljšane odsotnosti z dela je najbrž previsok za številne družine,
kar ima za posledico, da se omejujejo le na izrabo porodniškega dopusta z nadomestilom
plače.
Ne smemo tudi spregledati, da odstotek nadomestila plače v času porodniškega dopusta v
številnih državah ne spodbuja staršev k izrabi celotnega dopusta, tega pa ne moremo trditi za
Slovenijo. Tudi v zahodnoevropskih državah veljajo zelo različne ureditve porodniškega
dopusta. V Franciji, Avstriji, Španiji, Luksemburgu, Belgiji, na Nizozemskem, Švedskem in
Norveškem – tako kot v Sloveniji – je možno podaljšati trajanje dopusta s tem, da se
polovična dnevna izraba dopusta kombinira z delom s polovičnim delovnim časom. V
številnih državah obstajajo možnosti, da starši podaljšajo porodniški dopust (oziroma dopust
za nego ali vzgojo otroka) do otrokove starosti treh (na Finskem, Norveškem in v Nemčiji)
ali dveh let (v Luksemburgu in Avstriji). V Španiji in na Portugalskem imajo starši možnost
izrabiti dopust do otrokove starosti treh oziroma dveh let, toda ta dopust ni plačan, medtem
ko je v Franciji plačan le za drugega in nadaljnje otroke. Višina plačila se s časom zmanjšuje,
odvisna pa je tudi od družinskega dohodka in števila otrok. Najbolj fleksibilen dopust imajo v
Belgiji, kjer je v celotnem času zaposlitve mogoče uveljavljati pet plačanih prekinitev dela v
trajanju od tri do dvanajst mesecev. Ta možnost se pogosto uporabi namesto neobstoječega
starševskega dopusta. Stoodstotno nadomestilo plače je v zahodni Evropi zelo redko in je
omejeno na materinski dopust, ki traja od 14 tednov v Nemčiji, 16 tednov v Avstriji,
Luksemburgu, Španiji, na Nizozemskem in Portugalskem do 42 tednov na Norveškem.
184

To je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka in ga upravičenci nastopijo neposredno po
poteku porodniškega dopusta. Pravico imajo eden od staršev, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga
oseba oziroma eden od starih staršev otroka (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_
varstvo_in_druzinskiprejemki).
185
Dopust se lahko podaljša, če mati rodi dvojčke, če mati rodi hkrati več živorojenih otrok, če mati rodi
nedonošenčka, če mati rodi otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, če starša doma že varujeta najmanj dva
otroka v starosti do osmih let.
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Če upoštevamo tako trajanje porodniškega dopusta kot odstotek nadomestila plače, ima očitno
Slovenija v vsej Evropi najugodnejšo ureditev v prvem letu po rojstvu otroka. Eden od staršev
ima tudi pravico do krajšega delovnega časa po prvem letu starosti otroka.186 Krajši delovni
čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost.
Sedaj veljavna direktiva Evropske skupnosti govori o 14 tednih porodniškega dopusta,
Evropska komisija pa predlaga podaljšanje porodniškega dopusta na 18 tednov. Odbor za
pravice žensk in enakost se zavzema, da bi bilo treba zaposlenim ženskam zagotoviti pravico
do najmanj 20 zaporednih tednov porodniškega dopusta pred porodom in po njem, od česar bi
bilo vsaj šest tednov obveznih po porodu. Med obveznim obdobjem dopusta bi moralo
nadomestilo znašati 100 odstotkov zadnje ali povprečne plače, med preostalim obdobjem pa
ne bi smelo biti nižje od 85 odstotkov zadnje ali povprečne plače.
Z daljšim porodniškim dopustom bi med drugim spodbujali rodnost v Evropi; ta namreč vse
bolj upada, medtem ko se evropsko prebivalstvo vse bolj stara.
Slovenska zakonodaja predvideva 105 dni (15 tednov) obveznega porodniškega dopusta, ki se
začne 28 dni pred napovedanim rokom poroda, nadomestilo plače pa je ves čas 100-odstotno.
V nekaterih državah porodniški dopust plačujejo delodajalci. Te države so odločno proti
podaljšanju porodniškega dopusta, zlasti, če upoštevamo trenutne ekonomske razmere.

186

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati krajši delovni čas. Eden
od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka,
ima pravico delati krajši delovni čas tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti
otroka. V teh primerih delodajalec delavcu zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni obveznosti,
Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od
sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za
zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih
storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Republika Slovenija plačuje prispevke po
stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost (Zakon o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih).
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7 ZAKLJUČEK
Namen magistrske naloge je bil obravnavati, razložiti in analizirati vpliv davčne politike ter
vpliv družinske politike na ekonomski položaj družin, predvsem pa nakazati njun medsebojni
vpliv in povezavo. V teoretičnem delu naloge smo preučevali in analizirali številno literaturo
različnih avtorjev ter tako podali različna mnenja.
V magistrski nalogi smo postavili tezo, da sta pojma davčne olajšave in družinski prejemki,
ko govorimo o dohodkovnem položaju družin, povezana. V povezavi z drugo izhodiščno tezo
v nalogi pa smo ob primerjavi različnih sistemov dohodnine in sistemov družinskih
prejemkov skušali ugotoviti njihov vpliv na ekonomski položaj družin in preučiti, kako se je
ta položaj z različnimi davčnimi sistemi spreminjal.
Ugotovili smo, da oba elementa pomembno vplivata na ekonomski položaj družin, zato sta
učinkovita davčna in družinska politika izjemnega pomena za družino kot osnovno enoto
opazovanja. Eden od temeljnih ciljev pri pripravi novega zakona o dohodnini je bil
razbremeniti zavezance z najnižjimi dohodki, hkrati pa povečati tudi olajšave za otroke v
višini pokritja minimalnih življenjskih stroškov otroka. Rezultat tega se je v nalogi pokazal
tudi pri primerjavi davčnega prihranka v različnih sistemih dohodnine. Davčni prihranek
pomeni manj plačani davek zaradi neobdavčitve določenega dela dohodka in je posredni
transfer družinam. Po naših izračunih je prihranek najvišji v sistemu dohodnine 2005 oziroma
2006, sledi mu sistem dohodnine 2007, medtem ko najnižji davčni prihranek prinaša sistem
dohodnine 2004. Davčne olajšave za otroke so se bolj povečale s sistemom dohodnine 2005
kot s sistemom dohodnine 2007. V sistemu dohodnine 2007 je davčni prihranek višji v
družinah z več otroki, saj so se povečale olajšave od tretjega otroka naprej. Ugotovimo lahko,
da se je s spremenjeno davčno politiko dohodkovni položaj obravnavanih družin v nalogi
izboljšal.
Primerjalni prikaz neto dohodka med različnimi sistemi dohodnine pokaže, da so z novim
zakonom o dohodnini več pridobili zavezanci z otroki kot zavezanci brez otrok. Tudi
primerjave razpoložljivega dohodka med sistemoma dohodnine 2005 in 2004 pokažejo, da
kljub otroškemu dodatku in dodatku za velike družine z novim sistemom dohodnine relativno
bolj pridobivajo družine z enim otrokom kot pa družine z dvema ali tremi otroki. Rezultati
niso presenetljivi, saj se je z novo zakonodajo najbolj povečala olajšava za prvega otroka, in
sicer za približno 31 odstotkov. Olajšava za dva otroka se je povečala za 9 odstotkov, za tri
otroke za 3 odstotke, za štiri otroke pa je ostala približno na enaki ravni kot v sistemu
dohodnine 2004. Primerjava razpoložljivega dohodka v sistemu dohodnine 2007 s sistemom
dohodnine 2005 pa pokaže, da relativno bolj pridobivajo z novim sistemom tiste družine z
enim otrokom, ki razpolagajo z izhodiščnimi dohodki do 1,5 povprečne plače, medtem ko ob
izhodiščnih dohodkih v višini dveh povprečnih plač bolj pridobivajo enostarševske družine in
družine, v katerih je zaposlen eden od staršev, s tremi otroki. Ugotovitve so podprte s
spremembami sistema dohodnine 2007, v katerem se olajšava za prvega in drugega otroka ni
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spremenila, povečala pa se je olajšava za tretjega otroka. Posledica progresivnosti davčnih
stopenj je prerazdelitveni učinek davčnih olajšav v korist družin z višjimi dohodki, medtem
ko imajo družine z nižjimi dohodki več koristi od otroških dodatkov. Pri višjih dohodkih
družin je delež davčnega prihranka v znesku davčnih olajšav za otroke višji. Tudi primerjava
neto dohodkov obravnavanih družin pokaže, da se je z novo zakonodajo neto dohodek
povečal.
V nalogi smo obravnavali tudi pojem revščine, ki pomembno vpliva na položaj družin.
Statistični kazalci kažejo, da je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji v letu 2008 12,3odstotna. Pod pragom tveganja revščine je živelo 57 odstotkov oseb iz gospodinjstev brez
delovno aktivnih članov in z vzdrževanimi otroki in 39,1 odstotka oseb iz gospodinjstev brez
delovno aktivnih članov in brez vzdrževanih otrok. Med najbolj ogroženimi so bile tudi vse
neaktivne osebe, med katerimi so najbolj izstopale brezposelne osebe. 37,6 odstotka teh ljudi
je živelo pod pragom revščine. Pod pragom revščine je živelo tudi 28,6 odstotka oseb v
enostarševskih gospodinjstvih in 15,5 odstotka oseb v dvostarševskih gospodinjstvih z vsaj
tremi vzdrževanimi otroki. Pri tem revščina pomeni pomanjkanje dobrin posameznikov in
družin, da bi si zagotovili družbeno sprejemljivo minimalno življenjsko raven. Pomeni
predvsem pomanjkanje materialnih virov. Dolgotrajno materialno pomanjkanje pa povzroča,
da so revni ljudje izključeni iz družbenega dogajanja in da postanejo socialno, kulturno in
politično marginalizirani, povzroča torej njihovo socialno izključenost. Pojem socialne
izključenosti je širši od pojma revščine, saj pomeni pomanjkanje na materialni in nematerialni
ravni.
Gospodarske razmere v Sloveniji v zadnjem letu niso rožnate, narašča tudi brezposelnost, zato
lahko pričakujemo tudi višje stopnje revščine. Velike družine so potencialno izpostavljene
večjemu tveganju revščine, to pa želi omiliti družinska politika. Ta med drugim določa
pravico do porodniškega in starševskega dopusta, določa pa tudi otroški dodatek kot
dopolnilni dohodek za družine z otroki. Družinska politika ureja še dodatke za nego otrok s
posebnimi potrebami, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, dodatek za veliko družino
ter delno plačilo za izgubljeni dohodek, če eden od staršev zaradi otroka prekine zaposlitev.
Tudi zadnja dohodninska reforma je povečala olajšave za tretjega in vsakega naslednjega
otroka, torej je tudi ta reforma pripomogla k boljšemu standardu večjih družin.187
187

Z namenom dodatne razbremenitve zavezancev v nižjih dohodkovnih razredih so bile 30. julija 2008 v
Uradnem listu Republike Slovenije objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št.
10/08, 78/08). Te zvišujejo raven skupnega dohodka, do katerega ima zavezanec pravico do dodatne splošne
olajšave. Tako se je znesek skupnega dohodka s 6.800 evrov povišal na 8.300 evrov in znesek skupnega dohodka
z višine 9.000 evrov na 9.600 evrov. Tako je za zavezanca s skupnimi dohodki do 8.300 evrov letno veljala
dodatna splošna olajšava v višini 2.000 evrov in za zavezance z dohodki med 8.301 evri in 9.600 evri letno
dodatna splošna olajšava v višini 1.000 evrov letno. Pri izračunu akontacije dohodnine se je upoštevala povečana
splošna olajšava od 31. julija 2008 (Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o dohodnini, 2008). Na podlagi navedenega so lahko zavezanci z dohodki do višine 8.300
evrov letno na letni ravni uveljavljali splošno olajšavo v skupni višini 4.959,60 evra, zavezanci z dohodki od
8.301 do 9.600 evrov splošno olajšavo v skupni višini 3.959,60 evra, zavezanci z dohodki nad 9.600 evrov letno
pa splošno olajšavo v višini 2.959,60 evra.
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Strokovnjaki, ki preučujejo vpliv otroških dodatkov na družine, ugotavljajo, da pomeni
izrazito ciljanje otroških dodatkov na družine z nizkimi dohodki manjši vpliv na zmanjševanje
revščine, kot so ga pričakovali predlagatelji visokih otroških dodatkov. Ker nizka socialna
pomoč za otroke delno izničuje pozitiven vpliv otroških dodatkov, je treba pri analizi
dohodkovnega položaja revnih družin, še zlasti revnih otrok, nujno upoštevati oba prejemka.
Socialni prejemki so s spremembami področnih zakonov po sprejetju nacionalnega programa
v Sloveniji še bolj »ciljni« in usmerjeni k tistim skupinam prebivalstva, ki so v najtežjem
položaju. Število različnih socialnih prejemkov je veliko in tudi sredstva za te namene so se
povečala. Izdatki za socialne prejemke so na ravni povprečja EU, čeprav je BDP v Sloveniji
manjši od povprečja EU-15. Ker socialni prejemki pomembno vplivajo na zmanjševanje
revščine, pomeni, da je politika socialnih prejemkov v Sloveniji ugodnejša in bolj učinkovita
kot v večini evropskih držav. Vendar pa bodo dolgoročnejše učinke pri zmanjševanju revščine
in socialne izključenosti zagotovili predvsem tisti ukrepi, ki bodo prinašali možnosti za
zaposlitev čim večjega dela prebivalcev in povečali število ljudi z ustrezno strokovno
usposobljenostjo.
Pomena socialnih prejemkov pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti pa ne bi
smeli precenjevati. Socialni prejemki lahko zmanjšajo neenakost, doseg njihovega vpliva pa
je vendarle omejen. Pomenijo namreč pasivne oblike pomoči. Ker so vzroki za to, da
posamezniki ali družine postanejo revni, večplastni, morajo biti tudi ukrepi, s katerimi želimo
zmanjšati revščino, vzpostavljeni na različnih področjih, predvsem pa morajo biti
medsebojno usklajeni. Strategije spoprijemanja s problemom revščine morajo biti zato
zastavljene širše kot v preteklosti, predvsem pa v smislu zmanjševanja vseh oblik socialne
izključenosti.
Socialnovarstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike
posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Država skrbi za preprečevanje
socialnovarstvene ogroženosti zlasti tako, da s sistemskimi ukrepi na področju davčne
politike, zaposlovanja in dela, štipendijske politike, stanovanjske politike, družinske politike,
Zavezanci so lahko navedeno dodatno splošno olajšavo uveljavljali že med letom pri obračunu akontacije
dohodnine (od 31. julija 2008) od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnin, in sicer pod pogojem, če
njihov mesečni dohodek ni presegal ene dvanajstine od 8.300 evrov (torej 691,67 evra) oziroma 9.600 evrov
(torej 800 evrov).
Sprejet je bil tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 13/10 z dne 22. februarja 2010, in je začel veljati 23. februarja 2010, uporablja pa se pri odmeri
dohodnine za leto 2010.
Zavezanci z dohodki do višine 10.200,00 evra letno lahko na letni ravni uveljavljajo splošno olajšavo v skupni
višini 6.120,00 evra, zavezanci z dohodki od 10.200,00 do 11.800,00 evra splošno olajšavo v skupni višini
4.147,67 evra, zavezanci z dohodki nad 1.800 evri na leto pa bodo imeli splošno olajšavo v višini 3.100,17 evra.
Zavezanci bodo navedeno dodatno splošno olajšavo lahko uveljavljali že med letom pri obračunu akontacije
dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnin, in sicer bodo pod pogojem, če njihov mesečni
dohodek ne bo presegal ene dvanajstine od 10.200,00 evra (torej 850 evra) oziroma 11.800,00 evra (torej 983,33
evra), lahko uveljavljali eno dvanajstino ustrezne dodatne olajšave (Informacija o spremembah in dopolnitvah
zakona o dohodnini, 2010).
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zdravstva, vzgoje in izobraževanja in na drugih področjih vpliva na socialni položaj
prebivalcev. Tako ima med drugim vladna podpora pomembno vlogo pri reševanju revščine
otrok, širok obseg vladnih politik pa nasploh pomembno vpliva na življenjsko raven
gospodinjstev z otroki. Sistemi obdavčenja in socialnih prejemkov podpirajo dohodek družin
tako, da zagotavljajo minimalni dohodek tistim, ki niso zaposleni (nadomestila za
brezposelnost, socialna pomoč, invalidnine), ali dopolnjujejo dohodek vseh gospodinjstev z
otroki, ne glede na to, ali so starši zaposleni ali ne. Politike na področju izobraževanja
(brezplačno šolanje v mladosti), zdravja, stanovanjskih vprašanj in storitev otroškega varstva
imajo prav tako pomembno vlogo. Prepoznati morajo večdimenzionalni značaj revščine in
izključenosti ter zagotavljati storitve tam, kjer so te najbolj potrebne. Za doseganje tega cilja
je pomemben celovit in usklajen pristop k izvajanju politik socialne vključenosti.
Z uvedbo družini prijaznih podjetij, s prilagoditvijo delovnega časa in različnimi oblikami
varstva otrok bi olajšali zaposlovanje staršev, predvsem mater (Skuk, b. l., str. 1). Učinkovita
in celovita strategija družinske politike je zelo pomembna zato, da se bodo vsi sloji
prebivalstva, od najrevnejših do premožnejših, z veseljem odločali za otroke, ki so naša
največja dragocenost ali, povedano v sodobnem jeziku, največja naložba za prihodnost družbe
(Merše, 2000, str. 2).

167

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________

LITERATURA, PRAVNI IN DRUGI VIRI
Literatura
1. Abramovici, G. (2003). Statistics in focus. Population and social conditions. Social
protection: cash family benefits in Europe. European Communities. Najdeno oktobra 2008 na
spletni strani http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-03-019/EN/KSNK-03-019-EN.PDF.
2. Aliaga, C. (2005). Gender gaps in the reconciliation between work and family life.
Eurostat: Statistics in focus: Population and social conditions.
3. Berčan, M. P. (2003). Dileme družinske politike v Sloveniji (diplomsko delo). Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
4. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Projekt Virtualna
mreža nevladnih organizacij: Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju. Najdeno 27.
marca 2006 na spletni strani http://www.cnvos.si/mreza/clanki.
5. Čok, M. (2002). A Microsimulation Model for Slovenia's Personal Tax System. Ljubljana:
Research center of the faculty of Economics.
6. Čok, M., Urban, I. (2005). Distribution of income and taxes in Slovenia and Croatia.
Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
7. Economic Policy Committee (2005). Annual Report on Structural Reforms 2005. Bruselj:
Economic Policy Committee. Najdeno oktobra 2008 na spletni strani http://ec.europa.eu/
economy_finance/publications/publication978_en.pdf.
8. Edmonds, E. (2004). Targeting Child Benefits in a Transition Economy. Najdeno oktobra
2008 na spletni strani http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=645150.
9. Espenshade, T. J. (1984). Investing in Children: New Estimates of Parental Expenditures.
Washington D. C.: The Urban Institute Press.
10. European Commission (2004). Revenue Statistics. Special Feature: Accrual Reporting in
Revenue Statistics, 1965–2003. Luxembourg: European Commission, 2004.
11. European Commission (2009). Report on Social Inclusion in the 27 European. Social
Inclusion/Equal opportunities. Najdeno januarja 2010 na spletni strani http://youthpartnership.coe.int/youth-partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Better_
understanding/Research/Social_Inclusion_Report.pdf.
12. European Tax Handbook (2006). Amsterdam: IBFD.
13. Gallie, D., Paugam, S. (2002). Social Precarity and Social Integration. Bruselj. Najdeno
oktobra
2008
na
spletni
strani
http://www.biblioteca.porto.ucp.pt/docbweb/
MULTIMEDIA/ASSOCIA/PDF/SOCPP.PDF.
14. Giuseppe, C., Aino, S. (2001). Reforms in tax-benefit systems in order to increase
employment incentives in the EU. European Communities. Najdeno oktobra 2008 na spletni
strani http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpla/0410005.html.

168

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
15. Grže Erent, M. (2004). Davčna kultura v Sloveniji (magistrsko delo). Ljubljana: Fakulteta
za družbene vede in novinarstvo.
16. Howell, H. Z. (2005). Personal Income Tax Reform: Concepts, Issues, and Comparative
Country Developments. IMF.
17. Jankovič, B. (2002). Sistemi dohodnine v EU (diplomsko delo). Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
18. Kolarič, Z. (2000). Družbe tveganja in država blaginje. Najdeno maja 2008 na spletni
strani http://www.student-info.net/sis-mapa/skupina_doc/fsd/knjiznica_datoteke/636740_sp_
8.doc.
19. Komisija Evropskih skupnosti (2005). Sporočilo komisije svetu, evropskemu parlamentu,
evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij: Skupno poročilo o socialni
zaščiti in socialni vključenosti. Bruselj: Komisija Evropskih skupnosti.
20. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2000). Program boja proti revščini in
socialni izključenosti. Ljubljana: MDDSZ. Najdeno aprila 2008 na spletni strani
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_prgprotir
evscini.pdf.
21. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2002). Aktivnosti Slovenije in Evropske
skupnosti za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti. Ljubljana: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve: V središču, str. 11–14.
22. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2002). Izvajanje strategije socialnega
vključevanja s poročilom o uresničevanju programa boja proti revščini in socialni
izključenosti. Ljubljana: MDDSZ.
23. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2002). Raziskovalna naloga Ekonomskosocialni položaj mladih družin v Sloveniji 2001–2002. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve: V središču.
24. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2004). Nacionalni akcijski načrt o
socialnem vključevanju 2004–2006. Ljubljana: MDDSZ.
25. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2006). Nacionalni program za otroke in
mladino v Republiki Sloveniji 2006–2016. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Najdeno septembra 2008 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/
mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/npom_ver2.pdf.
26. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2006). Strategija za dvig rodnosti v
Republiki Sloveniji. Ljubljana: MDDSZ. Najdeno maja 2008 na spletu http://
www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/strategija_rodnost_
osnutek_151106.pdf.
27. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2008). Nacionalno poročilo o strategijah
socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2008–2010. Nacionalni akcijski načrt
za socialno vključevanje. Ljubljana: MDDSZ. Najdeno julija 2009 na spletni strani
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/npsszsv08_1
0.pdf.

169

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
28. Ogrin, Š. (2004). Revščina v Evropski uniji (diplomsko delo). Ljubljana: Ekonomska
fakulteta.
29. Ošlaj, D. (2005). Aktivnosti MDDSZ na področju socialnih kazalnikov. Ljubljana:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
30. Pernek, F. (1999). Finančno pravo in javne finance. Splošni del. Maribor: Pravna
fakulteta.
31. Pernek, F., Škof, B., Kobal, A., Rožič, U. (1999). Finančno pravo in javne finance.
Posebni del. Maribor: Pravna fakulteta.
32. Pogorelc, A. (2005). Otroški dodatek in dodatek za veliko družino v Sloveniji (diplomsko
delo). Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
33. Poročilo o doseganju ciljev za novo tisočletje: Izkoreniniti ekstremno revščino in lakoto.
Najdeno aprila 2008 na spletni strani http://mdgr.undp.sk/DOCUMENTS/MDG_
Slovenia_SLO_2.pdf.
34. Sicherl, P., Remec, M. (2003). Analiza ankete o fleksibilnosti dela v Sloveniji. Ljubljana,
Urad za makroekonomsko analizo in razvoj: IB revija, št. 1/2003.
35. Stanovnik, T. (2000). Davčne reforme v Evropi. Ljubljana: Gospodarski vestnik, št. 38.
36. Stanovnik, T. (2001). Otroci sprožili davčno reformo. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
Najdeno maja 2008 na spletni strani http://www.gvin/com/revije/natisniasp?articleID-53035.
37. Stanovnik T., Stropnik N. (1996). Economic well-being of the elderly and pension reform.
Phare Ace Programme. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja.
38. Stanovnik, T., Stropnik, N. (1998). Impact on Social Transfers on Poverty and Income
Inequality in Slovenia: A Comparison between the Pre-transition and the Post-transition
Period.
39. Stanovnik, T., Verbič, M. (2003). Perception of Income Satisfaction and Satisfaction with
the Quality of Living; an Analysis of Slovenian Households. Ljubljana: Inštitut za ekonomska
raziskovanja.
40. Stanovnik, T., Verbič, M. (2005). Prispevek k analizi dohodkovne neenakosti v Sloveniji.
UMAR: IB revija, št. 1–2/2005.
41. Stanovnik, T., Verbič, M. (2005). Wage and Income Inequality in Slovenia, 1993–2002.
Post-Communist Economies, let. 3, 3. izdaja. Najdeno na spletni strani oktobra 2008
http://econpapers.repec.org/article/tafpocoec/v_3a17_3ay_3a2005_3ai_3a3_3ap_3a381397.htm.
42. Stropnik, N. (1994). Ekonomski vidiki politike otroškega varstva za družino in družbo v
Sloveniji (doktorska disertacija). Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
43. Stropnik, N. (1997). Ekonomski vidiki starševstva. Ljubljana: Znanstveno in publicistično
središče.
44. Stropnik, N. (1999). Socialna varnost v luči vključitve Slovenije v EU. Ljubljana: Inštitut
za ekonomska raziskovanja.

170

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
45. Stropnik, N. (2002). Pregled in analiza socialnih prejemkov. Evropska komisija.
46. Stropnik, N. (2002). Življenjski pogoji spodnjega srednjega razreda. Ljubljana: Inštitut za
ekonomska raziskovanja.
47. Stropnik, N. (b. l.). Skupni učinki otroških dodatkov in davčnih olajšav za otroke.
Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja.
48. Stropnik, N., Černič Istenič, M. (2001). Prebivalstvo, družina in blaginja: Stališča do
politike in ukrepov. Ljubljana: Inštitut za ekonomska raziskovanja.
49. Stropnik N., Stanovnik T. (2002). Boj proti revščini in socialni izključenosti. 2. knjiga,
Primer Slovenije.
50. Stropnik, N., Stanovnik, T. (2002). Combating Poverty and Social Exclussion, let. 2, A
Case Study of Slovenia. Budimpešta: ILO.
51. Šušteršič, J. (2004). Analiza mer dohodkovne neenakosti (diplomsko delo). Ljubljana:
Ekonomska fakulteta.
52. Tršelič, A. (2001). Analiza obnašanja gospodinjstev v Sloveniji v obdobju 1997–2000.
Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj.
53. Ule, M. (2003). Kakovost življenja otrok in mladostnikov v RS. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede.
54. Urad za makroekonomske analize in razvoj (2005). Poročilo o razvoju 2005, Indikatorji.
Analitična priloga. Ljubljana: Urad za makroekonomske analize in razvoj. Najdeno oktobra
2008 na spletni strani http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/pr/2005/
pr2005.pdf.
55. Urad za makroekonomske analize in razvoj (2006). Poročilo o razvoju 2006. Ljubljana:
Urad za makroekonomske analize in razvoj. Najdeno oktobra 2008 na spletni strani
http://www.slovenijajutri.gov.si/uploads/tx_simplfilelist/pr2006_04.pdf.
56. Vlada Republike Slovenije (2005). Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje
blaginje v Sloveniji. Ljubljana: Vlada Republike Slovenije. Najdeno septembra 2008 na
spletni strani http://www.svrez.gov.si/fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/ katal_inf_
javn_znac/Brosura_Okvir_reform.pdf.
57. Vojnovič, M. (ur.) (1996). Situacijska analiza o položaju otrok in družin v Sloveniji 1995.
Ljubljana: Slovenski odbor za UNICEF.
58. Zakotnik, I. (2004). Zakon o dohodnini (ZDoh-1) / uvodna pojasnila Irena Zakotnik. 1.
natis. Ljubljana: GV Založba; Trzin: Šircelj Consalting.
59. Zupančič, K. (1993). Zakonska zveza in družinska razmerja. Ljubljana: Uradni list RS.
60. Žigon, D. (2003). Otrok – nosilec stroškov in/ali vir blaginje za družino in družbo
(diplomsko delo). Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

171

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________

Pravni viri
1. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2004. Uradni list RS, št.
17/05.
2. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov. Uradni list RS, št.
97/01 in 116/03.
3. Predlog zakona o dohodnini. Poročevalec, št. 2/2004.
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu. Poročevalec, št.
12/2000.
5. Predlog zakona o starševstvu in družinskih prejemkih. Poročevalec, št. 52/1998.
6. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku
uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.
julija 2008, Uradni list RS, št. 73/08.
7. Stanovanjski zakon. Uradni list RS, št. 69/03, 9/07 – odločba US, 57/08, 90/09 – odločba
US.
8. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev. Uradni
list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG.
9. Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91.
10. Zakon o dohodnini. Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 1/95 – odločba US, 2/95 –
odločba US, 7/95, 44/96, 68/96 – odločba US, 82/97 – odločba US, 87/97, 36/99 – odločba
US, 35/02 – odločba US, 31/03 – odločba US, 118/03 – odločba US.
11. Zakon o dohodnini (ZDoh-1). Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr.,
63/04 – popr., 80/04, 139/04, 17/05 – UPB1, 53/05, 70/05 – UPB2, 115/05, 21/06 – UPB3,
43/06 – odločba US, 47/06, 59/06 – UPB4, 69/06 – odločba US.
12. Zakon o dohodnini (ZDoh-2). Uradni list RS, št. 117/06, 33/07 – odločba US, 45/07 –
odločba US, 90/07, 10/08, 78/08, 92/08, 125/08, 20/09, 10/10, 13/10, 28/10 – UPB5.
13. Zakon o prispevkih za socialno varnost. Uradni list RS, št. 5/96.
14. Zakon o socialnem varstvu. Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
122/07 – odločba US.
15. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. Uradni list RS, št. 79/06.
16. Zakon o spremembah zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom. Uradni list RS, št. 71/08.
17. Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Uradni list RS, št. 97/01, 76/03,
110/03 – UPB1, 56/05 – odločba US, 111/05 – odločba US, 21/06 – odločba US, 47/06,
110/06 – UPB2, 122/07 – odločba US, 10/08.
18. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89,
Uradni list RS, št. 60/99 – odločba US, 64/01, 42/03 – odločba US, 16/04, 69/04 – UPB1,
101/07 – odločba US, 122/07 – odločba US.

172

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________

Drugi viri
1. Analiza izvajanja ukrepov resolucije o temeljih oblikovanja družinske politike v RS.
Poročevalec, št. 23/2000.
2. Banka Slovenije (2008). Pogosta vprašanja. Najdeno oktobra 2008 na spletni strani
http://www.bsi.si/ekonomska-in-monetarna-unija.asp?MapaId=195.
3. Banka Slovenije (2009). Tečajnica Banke Slovenije z dne 31. julija 2009. Najdeno julija
2009 na spletni strani http://www.bsi.si/podatki/tec-bs.asp?MapaId=1230.
4. Davčna brošura 2005 (2004). Dunaj: Zvezno ministrstvo za finance.
5. Davčna uprava Republike Slovenije (2010, februar). Informacija o spremembah in
dopolnitvah zakona o dohodnini. Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010. Najdeno
marca 2010 na spletni strani http://www.durs.gov.si/si/davki_predpisi_in_pojasnila/
dohodnina_pojasnila/splosno/informacija_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_dohodn
ini/.
6. Eurostat (2005, april). Reconsiing work and family life in the EU25 in 2003. Employement
rates lower and part-time rates higher for women with children. Reconciling work and family
life in the EU 25 in 2003. Eurostat. Najdeno oktobra 2008 na spletni strani
http://www.iesf.es/fot/3-12042005-EN-AP.pdf.
7. Eurostat. Living conditions and social conditions. Living conditions and social protections.
Income and living conditions. Main indicators, income distribution and monetary poverty.
Najdeno oktobra 2009 na spletni strani http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/living_conditions_and_social_protection/data/main_tables.
8. Kovač, S. (2003). Dežela bogatih revežev. Finance, 2003.
9. Kovač, S. (2003). Mitologija slovenske revščine. Finance, 2003.
10. Merše, T. (2000). Vladajoča koalicija namerava priviti večje družine. Ljubljana:
Družinska pobuda.
11. Merše, T. (2004). Nova dohodnina in družine. Ljubljana: Družinska pobuda, 2005.
Najdeno novembra 2009 na spletni strani http://www.druzinskapobuda.si/2004/04/novadohodnina-in-druzine.html.
12. Merše, T. (2004). Vlada bi na dolgi rok vsem povečala davke, družine pa bi oskubila
takoj. Ljubljana: Družinska pobuda. Najdeno novembra 2009 na spletni strani
http://www.druzinskapobuda.si/2004/02/vlada-bi-na-dolgi-rok-vsem-poveala.html.
13. Merše, T., Eržen, R., Merše, S. (1998). Se Slovenija odpoveduje družinski politiki?
Ljubljana: Družinska pobuda. Najdeno novembra 2009 na spletni strani http://www.shrani.si/
f/c/RE/4TKssxQH/premiki.pdfhtml.
14. Minimalna plača za leto 2008. Uradni list RS, št. 76/08.
15. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2004). Kazalci socialne povezanosti.
Ljubljana: MDDSZ. Najdeno novembra 2007 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/
fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/soc_povezanost_mediji.pdf.

173

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
16. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2006). Strategija za dvig rodnosti v
Republiki Sloveniji (delovno gradivo). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve. Najdeno aprila 2007 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/
mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_pdf(strategija_rodnost_osnutek151106.pdf.
17. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2008). Dodatek za veliko družino.
Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Najdeno oktobra 2008 na spletni
strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/ starsevsko_ varstvo_in_
druzinski_prejemki/ druzinski_prejemki/dodatek_za_veliko_druzino/
18. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2008). Pomoč ob rojstvu otroka. Najdeno
oktobra 2008 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/
starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/pomoc_ob_rojstvu_otroka/.
19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2008). Starševski dodatek. Najdeno
oktobra 2008 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/
starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/starsevski_dodatek/.
20. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2008). Otroški dodatek. Najdeno oktobra
2008 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/ starsevsko
_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/otroski dodatek/.
21. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2008). Dodatek za nego otroka. Najdeno
oktobra 2008 na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/
starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/druzinski_prejemki/dodatek za nego otroka/.
22. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2009). Število izplačanih denarnih
socialnih pomoči za mesec glede na glavni vir dohodka vlagatelja. Ljubljana: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve. Najdeno septembra 2009 na spletni strani
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti_pdfexcel/dsp-vir_
dohodka.xls.
23. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2009, julij). Denarna socialna pomoč.
Število izplačanih denarnih socialnih pomoči za mesec in poračunov za druge mesece,
povprečna vrednost ter sredstva za izplačilo. Najdeno julija 2009 na spletni strani
http://www.mddsz.gov.si/statistika/denarna_socialna_pomoc.
24. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2010, 6. april). Obvestilo glede
obveščanja o izteku pravice do otroškega dodatka. Najdeno maja 2010 na spletni strani
http://www.mddsz.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1966/6352/62f5eb17ab/.
25. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Družina. Najdeno marca 2008 na spletni
strani http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/.
26. Ministrstvo za finance (2006, september). Davčna reforma za boljši jutri. Najdeno oktobra
2008
na
spletni
strani
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/
Brosure_in_zlozenke/Davcna_reforma_za_boljsi_jutri.pdf.
27. Poverty and social exclusion - http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/child_poverty_
en.htm#childpoverty.
28. Press release: New Eurostat report confirms EAPN`s views: there are 14 million `working
poor` in the enlarged Union! Najdeno oktobra 2009 na spletni strani http://www.eapn.eu/
content/view/148/30/lang,en/.

174

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
29. Računovodja.com (2008, november). Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 10/08, 78/08).
Najdeno decembra 2008 na spletni strani http://www.racunovodja.com/clanki.asp?
clanek=2663.
30. Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji. Uradni list RS,
št. 40/93.
31. Skuk, N. (b. l.). Partnerstvo žensk in moških na trgu dela. Ljubljana. Najdeno novembra
2009 na spletni strani http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/Posvet_
Skuk.pdf
32. Socialni sporazum za obdobje 2007–2009. Uradni list RS, št. 93/07.
33. Stanovnik, T. (2000). Davčne reforme v Evropi. Ljubljana: Gospodarski vestnik, št. 38.
34. Statistični urad Republike Slovenije (2005). Kazalniki socialne povezanosti, 1997–2003.
Statistične informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno septembra
2008 na spletni strani http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=770.
35. Statistični urad Republike Slovenije (2005, 12. maj). Družine v Sloveniji. Statistične
informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno oktobra 2008 na spletni
strani http://www.stat.si/novice_poglej.asp?ID=549.
36. Statistični urad Republike Slovenije (2007, 16. oktober). 17. oktober – Dan boja proti
revščini. Statistične informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno
maja 2008 na spletni strani http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1213.
37. Statistični urad Republike Slovenije (2007, 9. februar). Kazalniki socialne povezanosti,
2004. Statistične informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno junija
2007 na spletni strani http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=708.
38. Statistični urad Republike Slovenije (2009). Statistični portret Slovenije v EU 2009.
Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno novembra 2009 na spletni strani
http://www.stat.si/doc/pub/PortretSlovenijaEU.pdf.
39. Statistični urad Republike Slovenije (2009, 13. maj). Mednarodni dan družin. Statistične
informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno junija 2009 na spletni
strani http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2343.
40. Statistični urad Republike Slovenije (2009, 15. oktober). Kazalniki dohodka in revščine,
Slovenija, 2008. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno novembra 2009 na
spletni strani http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2699.
41. Statistični urad Republike Slovenije (2009, 16. februar). Povprečne mesečne plače,
Slovenija, december 2008. Statistične informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike
Slovenije. Najdeno maja 2009 na spletni strani http://www.stat.si/novica_prikazi.
aspx?id=2169.
42. Statistični urad Republike Slovenije (2009, 29. junij). Živorojeni otroci, Slovenija, 2008.
Statistične informacije. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Najdeno oktobra 2008
na spletni strani http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2456.

175

Ekonomski položaj družin z vidika davčnih olajšav in družinskih prejemkov

___________________________________________________________________________
43. Urad za makroekonomske analize in razvoj (2005). Strategija razvoja Slovenije.
Ljubljana: UMAR. Najdeno oktobra 2008 na spletni strani http://www.svrez.gov.si/
fileadmin/svez.gov.si/pageuploads/docs/katal_inf_javn_znac/02_StrategijarazvojaSlovenije.p
df.
44. Vlada Republike Slovenije (2005). Konvergenčni program, dopolnitev 2005, Ljubljana.
Najdeno oktobra 2008 na spletni strani http://www.mf.gov.si/slov/tekgib/ konvergencni
_program_ 2005.pdf.
45. Vlada Republike Slovenije (2005). Proračunski memorandum za obdobje 2006–2007.
Ljubljana: Vlada Republike Slovenije.
46. http://ec.europa.eu/social/BlobServlrt?docld=636&langld=sl.
47. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/printTable.do?tab=table&plugin=1&language=en.

176

