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Zadeva: Odmerna osnova 2020 in višine mesečnih denarnih prejemkov po vojnih zakonih
v letu 2020

Enako kot pretekla leta vas seznanjamo z višino odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih,
višino osnove (cenzusa) za dodatke po vojnih zakonih, z višino letnega prejemka v letu 2020 in
podobno.

Glede te vsebine za leto 2020 velja, kot sledi v nadaljevanju.

1. USKLAJEVANJE DENARNIH PREJEMKOV PO VOJNI ZAKONODAJI V LETU 2020
Na podlagi 1. člena Zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C, Uradni list RS, št. 59/19), ki spreminja 3. člen
Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10 in
96/12 – ZPIZ-2), se transferji posameznikom in gospodinjstvom iz drugega odstavka tega člena
uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
ZUTPG-C z drugim 2. členom spreminja 5. člen tako, da se v drugem odstavku glasi: »S 1.
januarjem se na način iz prvega odstavka 3. člena tega zakona usklajujeta odmerna osnova po
zakonu, ki ureja varstvo vojnih invalidov, in osnova za odmero rente po zakonu, ki ureja varstvo
žrtev v vojni za Slovenijo 1991.«.
Na podlagi prehodne in končne določbe ZUTPG-C (3. člen), se transferji posameznikom in
gospodinjstvom iz 3. člena zakona, osnovni znesek minimalnega dohodka iz prvega odstavka 5.
člena zakona, ter odmerna osnova in osnova za odmero rente iz drugega odstavka 5. člena
zakona v letu 2020 uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. julija do 31.
decembra 2019 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila v obdobju od 1. julija do 31.
decembra 2019 negativna rast, v višini - 0,5%.
Za obdobje od 1. januarja 2020 dalje veljajo naslednje višine:
- odmerne osnove po Zakonu o vojnih invalidih (1.131,29 EUR);
- osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega in družinskega dodatka in za določanje
njune višine (509,08 EUR);
- osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in za določanje njegove višine
(509,08 EUR);
- osnove za odmero oskrbnine (565,64 EUR) in
- letnega prejemka po Zakonu o vojnih veteranih (1.131,29 EUR).
Višina dohodkovnega kriterija za opredelitev vzdrževanega družinskega člana znaša 509,08
EUR.

2. 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 2020 dalje vam posredujemo
v obliki Tabele kot prilogo tega dopisa – Tabela od točke A do točke H.
Glede na to, da je bila v zadnjem polletju 2019 negativna rast, višine mesečnih denarnih
prejemkov s 1. januarjem 2020 ostajajo nespremenjene.
S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Jelka Janež Tavčar, univ. dipl. prav.

Dragica BAC
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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

