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Zadeva: Usklajevanje denarnih prejemkov po vojni zakonodaji v letu 2019
Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo po ZPIZ v letu 2019
Tabela mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih v letu 2019
Enako kot pretekla leta vas seznanjamo z višinami denarnih prejemkov po vojnih zakonih, z
višino odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih, z višino letnega prejemka v letu 2019 in
podobno.
Glede te vsebine za leto 2019 velja, kot sledi v nadaljevanju.
1. USKLAJEVANJE DENARNIH PREJEMKOV PO VOJNI ZAKONODAJI V LETU 2019
V primeru denarnih prejemkov po vojni zakonodaji gre za transferje posameznikom, ki se
usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 –
ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ2; v nadaljnjem besedilu ZUTPG).
ZUTPG v 3. členu določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom iz drugega
odstavka tega člena uskladijo 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.
Redne uskladitve transferjev (tudi transferjev po vojni zakonodaji) v posameznem koledarskem
letu so odložili vsako leto veljavni zakoni o izvrševanju proračuna Republike Slovenije; še pred
tem pa Zakon za uravnoteženje javnih financ in nekateri interventni zakoni.
V Uradnem listu RS, št. 83/2018, je bil dne 24. 12. 2018 objavljen Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(ZIPRS1819-A), ki ne vsebuje določbe o odložitvi usklajevanja.
Kljub zgoraj navedenemu, za obdobje od 1. januarja 2019 dalje še nadalje veljajo
naslednje višine:
- odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih (1.104,77 EUR);

-

osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega in družinskega dodatka in za določanje
njune višine (497,15 EUR);
osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in za določanje njegove višine
(497,15 EUR);
osnove za odmero oskrbnine (552,39 EUR) in
letnega prejemka po Zakonu o vojnih veteranih (1.104,77 EUR).

Tudi nadalje se uporablja enaka višina dohodkovnega kriterija za opredelitev vzdrževanega
družinskega člana (497,15 EUR).
2. USKLADITEV DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO PO
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V LETU 2019

PREDPISIH

ZIPRS1819-A v 10. členu določa, da se za 66. členom doda novi 66.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na drugi odstavek 107. člena, prvi odstavek 402. člena in četrti odstavek 403. člena
ZPIZ-2 se dodatek za pomoč in postrežbo in zneski invalidnin za telesno okvaro v letu 2019
uskladijo na način in v roku, kot je v 105. in 106. členu ZPIZ-2 določeno za uskladitev
pokojnin.«.
Na podlagi informacije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo odstotek uskladitve
najprej znan v februarju 2019 in za ta namen izdan sklep. Ko bo objavljen V Uradnem listu, vas
bomo obvestili.
3. TABELA MESEČNIH DENARNIH PREJEMKOV PO VOJNIH ZAKONIH
Višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih (Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu
o žrtvah vojnega nasilja, Zakonu o vojnih veteranih) od 1. januarja 2019 dalje vam posredujemo
v obliki Tabele kot prilogo teh Usmeritev – Tabela od točke A do točke H
Če bo s 1. julijem 2019 uskladitev, vas bomo seznanili na primeren način. Dotlej velja kot
zapisano zgoraj oziroma v priloženi Tabeli.
S spoštovanjem,
Pripravil/a:
Jelka Janež Tavčar, univ. dipl. prav.
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Priloga:
● Tabela od točke A do vključno H
V vednost, poslano po elektronski pošti:
● Comland, d.o.o., Litostrojska 58c, Ljubljana, g. Damjan Beguš
● Nevladnim organizacijam, ki uresničujejo javni interes na področju vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja

