REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO
Številka:
Datum:

1231-ODodločba/1
1. 1. 2017

Center za socialno delo izdaja na podlagi 36. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list
RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13 14/15 –
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16); v nadaljevanju ZUPJS) na zahtevo, ki jo
je vložil/a Janez PRIMER, Ulica ob igrišču 12, v zadevi uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, naslednjo

ODLOČBO

Vlagatelj/ica Janez PRIMER je upravičen/a do otroškega dodatka od 01.02.2017 do 31.01.2018 v skupni
višini 377,22 EUR mesečno za otroka/e:
Prvi
PRIMER
1506003505051
Drugi
PRIMER
0412006505062
Tretji
PRIMER
0412006505054
Denarni prejemki se usklajujejo skladno z določili ZUTPG.
Odločba je izvršljiva z dnem odpreme vlagatelju/ici. Pritožba ne zadrži izvršitve.
V tem postopku ni bilo stroškov postopka.

OBRAZLOŽITEV

Dne 01.02.2017 je Janez PRIMER na pristojni center za socialno delo podal/a vlogo za dodelitev otroškega
dodatka.
Center za socialno delo je v postopku ugotovil, da se na podlagi predmetne vloge v skladu z 10. členom ZUPJS
pri ugotavljanju upravičenosti do pravic iz javnih sredstev upošteva/ta/jo naslednja/i/e oseba/i/e:
Janez
PRIMER
15.09.1978
Prvi
PRIMER
1506003505051
Drugi
PRIMER
0412006505062
Tretji
PRIMER
0412006505054
Pri ugotavljanju materialnega položaja se v skladu z 11. členom ZUPJS ne upošteva/ta/jo naslednja/i/e
oseba/i/e:
- Monika PRIMER, ker kot zakonec vlagatelja/ice v življenjski skupnosti ni več dejansko povezan z družino in
se je začel postopek za razvezo zakonske zveze.
Center za socialno delo je podatke za osebe po ZUPJS pridobil po uradni dolžnosti na podlagi 51. člena istega
zakona, in sicer iz obstoječih zbirk podatkov upravljavcev iz istega člena.
Center za socialno delo je med postopkom ugotovil:
- da naslednji otroci izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 22. člena ZUPJS in 73.člena ZSDP-1:

Prvi
Drugi
Tretji

PRIMER
PRIMER
PRIMER

1506003505051
0412006505062
0412006505054
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Dohodek družine na podlagi 13., 14., 15., in 16. člena ZUPJS znaša 0,00 EUR. Ker družino v skladu z 10.
členom ZUPJS sestavlja/ta/jo 4 oseb/a/i, znese povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi 20. člena
ZUPJS 0,00 EUR kar predstavlja 0,00% neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS, ki je v letu 2016
znašala 1.005,41 EUR.
Skladno s 70. členom ZSDP-1 se višina otroškega dodatka določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni
razred. Dohodkovne razrede v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5
odstotka bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let
preseže 1,3 odstotne točke, določa 53.a člen ZUPJS.
Vlagatelj/ica je zato upravičen/a do otroškega dodatka v višini 377,22 EUR mesečno v skladu s 75. členom
ZSDP-1 in 53.a členom ZUPJS za čas od 01.02.2017 do 31.01.2018
V primeru prijave učenca na malico vam na podlagi 25. oziroma 26. člena ZUPJS pripada subvencija malice v
višini cene malice in subvencija kosila v višini cene kosila.
V primeru prijave dijaka na malico, vam na podlagi 25. člena ZUPJS pripada subvencija malice v višini 70%
cene malice.
Pogoji za pridobitev pravic po ZUPJS morajo biti v skladu s prvim odstavkom 42. člena ZUPJS izpolnjeni ves
čas prejemanja pravic iz javnih sredstev.
Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora v skladu s tretjim
odstavkom 42. člena ZUPJS centru za socialno delo sporočiti naslednje spremembe, ki pri teh pravicah lahko
vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja: spremembo števila
oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod,
spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta, spremembo stalnega prebivališča in spremembo vrste
periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje,
vplivajo na to pravico, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel. V tem primeru
center za socialno delo na novo odloči o posamezni pravici.
Center za socialno delo lahko na podlagi 43. člena ZUPJS v roku 3 let po prenehanju upravičenosti do pravice
iz javnih sredstev po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja upravičenosti do pravice iz javnih sredstev,
kadar ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o upravičenosti
do pravice iz javnih sredstev, ker oseba do pravice iz javnih sredstev ni bila upravičena ali je bila upravičen v
nižjem znesku ali za krajše obdobje, ker je podatke prikazovala lažno ali jih je zamolčala ali ni pravočasno
sporočila podatkov in ravnala po 42. členu tega zakona ali je sporočila neresnične podatke. V tem postopku
izda odločbo, s katero odpravi oz. razveljavi odločbo, s katero je bila osebi priznana pravica do javnih sredstev,
in ugotovi prenehanje upravičenosti ali določi drugo višino ali določi drugo obdobje prejemanja pravice iz javnih
sredstev. O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči pristojni organ s prvim dnem naslednjega meseca po
nastopu okoliščin. Če center za socialno delo ugotovi, da je oseba podatke prikazovala lažno ali jih je zamolčala
ali je sporočila neresnične podatke že pred oziroma ob izdaji odločbe, s katero ji je bila dodeljena pravice iz
javnih sredstev, ali je bila odločba izdana na podlagi drugega nedovoljenega ravnanja osebe, oseba pa do
pravice iz javnih sredstev ni bila upravičena ali je bila upravičena v nižjem znesku ali za krajše obdobje, odločbo
odpravi. V tem primeru oseba ne more uveljaviti te pravice iz javnih sredstev tri mesece po dokončnosti
odločbe, s katero ji je bila opravljena odločba o priznanju pravice.
Upravičenec je centru za socialno delo dolžan takoj sporočiti morebitne spremembe banke ali številke
osebnega računa, na katerega se mu nakazuje pravica iz javnih sredstev oziroma drugih okoliščin, ki so
pomembne za nakazilo pravice iz javnih sredstev.
Denarni prejemki se usklajujejo v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji dvakrat letno, in sicer prvič v juliju mesecu 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 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
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38. člen ZUPJS določa, da pritožba zoper odločbo izdano na centru za socialno delo, s katero je odločeno o
pravici iz javnih sredstev, ne zadrži izvršitve, zaradi česar je center za socialno delo odločil, kot izhaja iz izreka.
Na podlagi 42.c člena ZUPJS se upravičenec lahko odpove pravici iz javnih sredstev tudi po vročitvi odločbe,
s katero mu je bila pravica priznana. V tem primeru center za socialno delo izda odločbo, s katero razveljavi
odločbo o priznanju pravice, s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici
ali s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu zadnjega izplačila, če je le to bilo izplačano po mesecu, v
katerem se je upravičenec odpovedal pravici (prvi odstavek). V primeru odpovedi iz prejšnjega odstavka
vlagatelj ne more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica in ki je bila s z
odločbo iz prejšnjega odstavka razveljavljena (drugi odstavek). Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vedno uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči oziroma otroškega dodatka, če izpolnjuje pogoje
za pridobitev denarne socialne pomoči (tretji odstavek).
118. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo,
105/06ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 v nadaljevanju ZUP) določa, da v odločbi odloči organ o stroških
postopka, zato je organ odločil, kot izhaja iz izreka.
Ta odločba je na podlagi 14. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/15 - ZUUJFO, 84/15 - ZZelP-J in 32/16) takse prosta.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15 dni po vročitvi odločbe. Šteje se, da je vročitev opravljena
enaindvajseti dan od dneva odpreme, ki je označen na odločbi. Pritožbo je mogoče vložiti pisno ali ustno na
zapisnik pri centru za socialno delo. Pritožba je takse prosta.
Postopek vodil/a:

X
DIREKTOR/ICA
CSD

Vročiti
:
Janez PRIMER, Ulica ob igrišču 12 , (z dostavo v hišni predalčnik).
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