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Država s TD zagotavlja vsakemu državljanu (ne
glede na premoženje ali delovno aktivnost !)

1) minimalni nivo dohodka ter na ta način
učinkovito preprečuje širjenje revščine,

2) zagotavlja avtonomijo posameznika ter njegovo
delovno motiviranost in inciativnost,

3) hkrati pa poenostavlja vladne socialne politike.

( BIEN -Basic Incom Earth Network)
http://www.basicincome.org/bien
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 John S. Mill (1849) Principi politične ekonomije

 Bertrand Russel (1918) (Lincoln… Luther King)

 Veljko Rus (1990)

 Phillipe Van Parijs (Brezplačno kosilo za vse,
2004)…2010 Sekcija za promocijo UTD v SLO

 Prvi primeri:Aljaska, Namibija, Brazilija.

 Univerzalne sheme za določene segmente
prebivalstva: a) univerzalni otroški dodatek v
večini Evropskih držav, b) državne pokojnine
(Danska, Finska, Slovenija.
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DIAGNOZA STANJA

1. Svetovna kriza: finančna, gospodarska,
ekološka, revščina in lakota;

2. Tranzicijske kriza: institucionalna, ideološka,
vrednostna, strukturna (gospodarstvo);

3. Kriza ‘družbe dela’ zaradi tehnološkega razvoja

VIZIJA IN DOLGOROČNI CILJI SLOVENIJE:
Slovenija ena najrazvitejših (in konkurenčnih)
držav na svetu.

4/23/2010 4



1. UTD ali DD?

2. Višina UTD? Višina eksistenčnega minimuma:
167...220…240…228…308...385...450…562
evrov?

3. Smiselno razmerje med vrstami dohodkov
npr. UTD : MP : PP ter pokojninami?

4. Vsi enako? Tudi otroci? Ne glede na število
članov gospodinjstva?

5. Gotovina, boni, vavčerji?
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Primerjava različnih vrst neto dohodka, maj 2009

Prispevek
skupnosti

Denarna socialna

pomoč = 221, 71

EUR

Plače Minimalna plača =

459,23 EUR

Povprečna plača =

917,56 EUR

Pokojnine Minimalna

pokojnina za 15 let

zavarovalne dobe

= 187,43 EUR

Povprečna starostna

pokojnina = 620,38

EUR

Maksimalna

izplačana pokojnina

= 2.335 EUR



 Sedanji sistem: 874,33 € (? Obljuba: 942 evrov?)

 221,7 € prva odrasla oseba

 155,2 € druga odrasla oseba

 66,5 € DSP prvi otrok

 66,5 € DSP drugi otrok

 110,41 € otroški dodatek 1. otroka

 121,45 € otroški dodatek 2. otroka

 66,00 € OŠ, groba ocena stroška za malico in kosilo,ki
so ga materialno šibki oproščeni

 66,00 € OŠ, groba ocena stroška za malico in kosilo,ki
so ga materialno šibki oproščeni
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UTD prejme vsak državljani in stalni
prebivalec, ki je v Sloveniji nepretrgano
10 (5) let,

v enotni višini 300 evrov,

od tega 250 evrov gotovine in 50 evrov
izobraževalnega/aktivacijskega
vavčerja.
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Denar Izobraževalni /aktivacijski

vavčer

otrok od 1-3 leta 6/6

bolnik v popolni oskrbi 6/6

otrok 5/6 1/6

študent 5/6 1/6

odrasel 5/6 1/6

zapornik 5/6 1/6



Od 68 socialnih transferjev RS bi UTD nadomestil
16 prejemkov:

 11 ‘starševskih’ oz. otroških prejemkov

a) 1 prejemek brezposelnih

c) 1 prejemek revnih

d) 3 upokojenske prejemke.
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v % UTD sistem Sedanji sistem

Z D Z D

Prispevek za UTD ali iz davkov

(proračun)

? / / /

Zavarovanje za brezposelnost / / 0,14 0,06

Zavarovanje za materinstvo / / 0,10 0,10

Obvezno zdravstveno zavarovanje (p.) 6,36 6,56 6,36 6,56

Obvezno inv. in pokojninsko zavarovanje

(p.)

?

15,5

? 15,5 15,5 8,85+0,53

Obvezni prispevki 33.3

?

?

22,01

22,1 16,1



UTD SISTEM SEDANJI SISTEM

Dohodnina Progresivna

lestvica (?)

Progresivna lestvica (16%, 27%,

41%)

Olajšava pokojninsko

varčevanje (b)

Višja? Do 2.604,54 evrov letno.

Splošna olajšava

(2009)

/ Progresivno : 426,11 e mesečno,

340,20 e, 254,28 e

Olajšave za otroke / 187, 62 e, 203,96 e, 340,19 e,

476,41 e, 612,63 e
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Vsi prebivalci (2007)
2.025.866

Izdatki

Zaposleni
854.000

Upokojeni

554.612 4.649.365.000

Ostali
617.254 1.999.585.800

- 1/6 UTD za otroke
vključene v formalno

izobraževanje

1.764.357.660

Javna sredstva v letu 2007
za isti namen

1.872.014.248



 1. Preprečevanje revščine

 2. Zagotavlja avtonomijo posameznika in
spodbuja njegovo kreativnost in podjetniško
inciativnost

 3. Poenostavlja vladne socialne politike in
‘poceni državo’.
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1. ZAGOTOVLJENA EKSISTENCA v luči
svetovne gospodarske krize.

2. AVTONOMNOST POSAMEZNIKA, BOLJ
TRANSPARENTNA DRŽAVA v luči
tranzicijskih problemov (nesposobnost
upravljalcev in odločevalcev, organizacijske
rigidnosti,’prenormiranost’, oz. državne
uprave, ki postaja sama sebi namen.

3. MIRNA SPREMEMBA SISTEMA ob
prehodu iz moderne v postmoderno družbo.
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Pripombe ali predloge v zvezi z UTD
mi lahko pošljete na

valerija.korosec@gov.si
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