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EPA 648-VIII

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je, na podlagi drugega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) in 20. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
pripravila
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C) – druga obravnava

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 25. seji 17. 7. 2019
obravnavala Predlog zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C), ki ga je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Predlog zakona
je bil sicer v obravnavo Državnemu zboru predložen po nujnem postopku, ki pa ga
Kolegij predsednika Državnega zbora na 37. seji 14. 6. 2019 ni potrdil.
Komisija ugotavlja, da je namen predlagatelja na enoten in pregleden način
zagotoviti usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo
iz državnega in občinskega proračuna, blagajne Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slednje naj
bi se zagotovilo z usklajevanjem navedenih transferjev enkrat letno, in sicer 1. marca
z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada
Republike Slovenije. Kot izjema se uvaja zgolj usklajevanje odmerne osnove po
zakonu, ki ureja varstvo vojnih invalidov, in osnove za odmero rente po zakonu, ki
ureja varstvo žrtev v vojni za Slovenijo 1991, ki se bosta usklajevali s 1. januarjem
tekočega leta.
Komisija dodatno ugotavlja, da bodo predlagane spremembe, poleg povečanja
pravne varnosti uporabnikov sistema, posredno razbremenile tudi delavce na
upravnih enotah in centrih za socialno delo, kar pomeni, da se bodo slednji lahko v
večji meri posvetili svojim strankam in opravljali več terenskega dela. Ob tem bi bilo
po mnenju komisije nujno dati več poudarka skrbi za posameznike, ki spadajo med
najbolj ranljive skupine prebivalstva, predvsem prepoznavi in aktivaciji dolgotrajno
brezposelnih oseb, ki niso več v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje.
O navedeni problematiki je komisija podrobneje razpravljala ob obravnavi Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

(ZSVarPre-H), EPA 683-VIII, glede na predvideni prihranek, ki ga bo prinesel ukrep
poenotenja usklajevanja transferjev posameznikom in gospodinjstvom državnemu
proračunu (6,02 milijona evrov v 2019 in 5,61 milijona evrov v 2020), pa meni, da bi
bilo primerno, da se navedena sredstva v največji možni meri uporabi prav za
izvajanje skrbi za socialno izključene, predvsem za aktivacijo dolgotrajno
brezposelnih oseb.
Komisija je po opravljeni razpravi odločila, da predlog zakona podpira.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije mag. Peter Požun.
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