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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
 in enake možnosti 
 
Inštitut RS za socialno varstvo 
 
Predlogi k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon a o socialno 
varstvenih prejemkih 
 
V Sindikatu upokojencev Slovenije smo proučili Študijo Inštituta RS za socialno varstvo o 
minimalnih življenjskih stroških ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih. 
 
Ugotovitve 
 
Določanje minimalnih življenjskih stroškov temelji na ceni prehrambne košarice za moškega, 
starega 19-65 let, v letu 2016 in deležu izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače v 
najnujnejših izdatkih za življenjske potrebščine 20% nekmečkih gospodinjstev z dna 
dohodkovne porazdelitve.  
 
Ocenjeni minimalni življenjski stroški v letu 2016 znašajo 613,41 EUR na mesec, kar je 
(ponovno) skoraj enako pragu tveganja revščine (617 EUR). Ti stroški so za 9% višji kot leta 
2009 in za 1,5% višji od veljavne neto minimalne plače. 
 
Po metodi, uporabljeni u tej študiji, bi morala biti denarna pomoč kot trajni prejemek 
samske osebe ali prve odrasle osebe v družini na ravni minimalnih življenjskih stroškov za 
odraslo osebo, izračunanih na podlagi vzorca porabe nekmečkih gospodinjstev 613,41 EUR.  
 
Meni se, da to v Sloveniji še dalj časa ne bo mogoče, ker je bila na tej podlagi nazadnje 
določena višina neto minimalne plače. 
 
Osnovni znesek minimalnega dohodka je tako izračunan enako kot sedaj (tj. v višini 75% 
"kratkoročnih" minimalnih življenjskih stroškov) in znaša 331,26 EUR na mesec, kar je 38,70 
EUR ali 13% več kot veljavni osnovni znesek minimalnega dohodka. Veljavni osnovni znesek 
minimalnega dohodka, izračunan leta 2009 in zapisan v ZSVarPre (2010), se uporablja šele od 
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1. januarja 2016. S 1. julijem 2016 je bil valoriziran (znesek 292,56 EUR se uporablja od 1. 
avgusta 2016).  

V študiji Inštitut ugotavlja, da je za osebe, od katerih se ne pričakuje, da bodo delale (starejše 
osebe, invalidi ipd.), denarna socialna pomoč trajni prejemek. Ugotovili so, da vsota 
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ne zadostuje za kritje minimalnih 
življenjskih stroškov, ki nastajajo v daljšem časovnem obdobju. Vzrok je v tem, da je 
osnovni znesek minimalnega dohodka določen v višini 75% »kratkoročnih« minimalnih 
življenjskih stroškov.  

Predlogi 

1. V Sindikatu upokojencev nasprotujemo izračunu minimalnega dohodka tako, da je 
izhodišče minimalna plača oziroma, da se za to, da nebi porušili razmerja do 
minimalne plače, določi minimalni dohodek le v višini 75% kratkoročnih minimalnih 
življenjskih stroškov. Nesprejemljivo je, da se predlaga višina minimalnega dohodka v 
višini, ki je pod pragom revščine in se tako ne uresničujejo cilji o zmanjševanju 
revščine v naši državi. 

Zato predlagamo, da vlada zagotovi, da bo minimalna plača znašala najmanj 700 
evrov in se naj naj tej podlagi opredeli višina minimalnega dohodka, ki ne more biti 
nižja od praga revščine. 

2. Študija , ki je temelj za določanje minimalnega dohodka temelji le na porabi moških 
od 19 – 64 let. Ti podatki ne morejo biti podlaga za oceno potrebnih minimalnih 
dohodkov starejših od 65 let. 

V sindikatu upokojencev smo že večkrat predlagali, da se naredi študija porabe 
življenjskih potrebščin starejših od 65 let, le tako bi lahko prišli do podatkov o 
potrebnih minimalnih dohodkih za starejše.  

Zato ponovno zahtevamo, da ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti zagotovi izdelavo študije, ki bo podlaga za določanje košarice življenjskih 
potreb starejših od 65 let. 
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