
 

 

  
 

  

Pravice iz javnih sredstev – kaj vse vam kot državljanu pripada?  

Katere pravice iz javnih sredstev poznamo? 

Pravice iz javnih sredstev delimo na denarne prejemke, subvencije in znižana plačila. 

Denarni prejemki so: 

 otroški dodatek, 

 denarna socialna pomoč, 

 varstveni dodatek, 

 državna štipendija. 

Subvencije so: 

 subvencija malice za učence in dijake, 

 subvencija kosila za učence, 

 subvencija najemnine. 

Znižana plačila ločimo za: 

 znižano plačilo vrtca, 

 pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, 

 pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, 

 oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev, 

 prispevek k plačilu družinskega pomočnika. 

Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarne prejemke v vrstnem redu, ki je naveden zgoraj. Če vlagatelj vrstnega reda ne 
upošteva, se izpuščeni denarni prejemek vseeno upošteva v višini, kot da bi bil dodeljen. 

Kje se uveljavljajo pravice iz javnih sredstev? 

Pravice iz javnih sredstev lahko uveljavljate: 

 pri centru za socialno delo (CSD), kjer imate stalno prebivališče ali kjer večina oseb dejansko prebiva (če 

imajo stalno oziroma začasno prebivališče na različnih naslovih), in sicer 

 osebno, po pošti ali elektronsko (prek portala e-uprava je mogoče uveljavljati samo otroški dodatek, 
znižanje plačila vrtca in državno štipendijo), 

 na enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. 

Kdo je upravičen do pravic iz javnih sredstev? 

 vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, in 
hkrati 

  



 izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico. 

Preverite ali ste upravičeni do katere izmed zgoraj naštetih pravic pri Centru za socialno delo. 

Vir: Data d.o.o. 

NOVICE  

 

16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

24.04.2019 - 16. letne športne igre SKEI Slovenije - Šempeter pri Gorici, 

25.5.2019  

DELAVSKA ENOTNOST  

 
Tematska številka DE - Delavstvo, podnebne spremembe, 

sindikati, 26.4.2019  

29.04.2019 - Zanimive teme o podnebnih spremembah...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Ekonomska izhodišča za kolektivna pogajanja; predavatelj Ljubo 

Cvar  

18.12.2018 - Odgovorno iskanje poti med željami in ekonomsko realnostjo.  

 

Osnove varnosti in zdravja pri delu; predavatelj Igor Kučiš  

18.12.2018 - Kako zagotoviti čim bolj varno delovno okolje.  

 

ABC sindikalizma; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Postal sem sindikalni zaupnik... Kaj (še) lahko naredim?  
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© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  

 

 

 

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-933/user-0/url-5728/

