Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

T: 01 369 77 04
F: 01 369 78 29
E: gp.mddsz@gov.si
www.mddsz.gov.si

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
mag. Dejan ŽIDAN, predsednik
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si

Številka:
Datum:

0010-2/2019/2
5.2.2019

Zadeva:

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Anžeta Logarja v
zvezi z novo ureditvijo upravičenosti do socialnih nadomestil

Spoštovani,
na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer ste
naslovili pisno poslansko vprašanje v zvezi z novo ureditvijo upravičenosti do socialnih
nadomestil.
Sedanja ureditev denarne socialne pomoči (v nadaljnjem besedilu DP) je določena z Zakonom
o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljnjem besedilu ZSVarPre), objavljenim v Uradnem listu
Republike Slovenije, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 ter 73/18, in z Zakonom
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljnjem besedilu ZUPJS), objavljenim v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US,88/16, 61/17 –
ZUPŠ, 75/17 in 77/18.
ZSVarPre določa, da je vsakdo po svojih sposobnostih dolžan skrbeti za dostojno preživetje
sebe in svojih družinskih članov. Kdor si ne more preživetja zagotoviti sam z delom, s pravicami
iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali
prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ima pravico do DP v
višini in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in z ZUPJS. Do DP je tako upravičen
posameznik, ki si sam materialne varnosti začasno po merilih tega zakona ne more zagotoviti
zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati. Okoliščine, na katere bi posameznik lahko vplival,
veljavni zakon določa primeroma.
Upravičenost do DP osebe, ki je zmožna za delo, je pogojena s pripravljenostjo delati oziroma
izboljšati svoj položaj. Osnovni pogoj za pridobitev DP je zato vpis v evidenco brezposelnih
oseb pri Zavodu Republike Slovenije zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ), kjer je za
delo zmožna oseba skladno z Zakonom o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 –
ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17; v nadaljnjem besedilu
ZUTD), med drugim dolžna iskati zaposlitev oziroma sprejeti primerno oziroma ustrezno
zaposlitev. Če brezposelna oseba, ki je prejemnik DP, odkloni ustrezno oziroma primerno

zaposlitev, nastopi razlog za izbris iz evidence brezposelnih oseb, kar je skladno s 28. členom
ZSVarPre razlog za ukinitev DP.
V primeru, da je oseba začasno nezaposljiva in poleg storitev ZRSZ potrebuje tudi socialno
varstvene storitve, s katerimi se zagotavlja osebna pomoč, za upravičenost do DP ni dolžna
iskati zaposlitve oziroma sprejeti primerno oziroma ustrezno zaposlitev. V tem primeru v
ospredje vstopi strokovno delo centra za socialno delo, ki prek socialno varstvenih storitev in
socialno varstvenih programov osebi zagotovi pomoč za približevanje na trg dela, ki ima lahko
za posledico vpis osebe v evidenco brezposelnih oseb ali celo neposreden vstop osebe na trg
dela. Pri obravnavi te posebne skupine brezposelnih upravičencev do DP centri za socialno
delo sodelujejo z ZRSZ z namenom razrešitve okoliščin, ki vplivajo na njihovo začasno
nezaposljivost.
Glede na navedeno je torej ključnega pomena sodelovanje ZRSZ in centrov za socialno delo pri
obravnavi brezposelnih upravičencev do DP, na katerega dajemo poseben poudarek. Na ZRSZ
od oktobra 2018 poteka intenzivnejša obravnava in aktivacija brezposelnih oseb. Pilotno se
izvaja bolj intenzivna obravnava brezposelnih oseb, ki so prejemnice DSP in so na zavodu
prijavljene med 9 meseci in enim letom in sicer z namenom njihove aktivacije bodisi z
zaposlitvijo ali vključitvijo v ustrezen program APZ. Ukrep se je izkazuje kot uspešen, zato se bo
razširil tudi na druge kategorije brezposelnih upravičencev do DP, ki so vpisane v evidenco
brezposelnih oseb.
Ministrstvo proučuje tudi druge ukrepe za aktivacijo brezposelnih upravičencev do denarne
socialne pomoči. Ukrepi so v začetni fazi, zato še ni mogoče podati odgovora, kdaj bodo
pripravljeni zakonodajni predlogi.

S spoštovanjem,
mag. Ksenija Klampfer
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