Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Številka: 061-09-3/2019/6
Ljubljana, 11. 11. 2019

Predlog
ZAPISNIK

5. izredne seje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide, ki je bila v torek, 5. 11. 2019, v sobi 209/II, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Seja se je začela ob 13.00 uri in se zaključila ob 14.10 uri.
PRISOTNI:
 predsednik komisije: mag. Peter Požun,
 podpredsednik komisije: Danijel Kastelic,
 člani komisije: dr. Matjaž Gams, Mitja Gorenšček, Tomaž Horvat, Lidija Jerkič, Alojz
Kovšca in
 nadomestna člana: mag. Marija Lah (nadomeščala Jožeta Smoleta), Oskar Komac
(nadomeščal Ladislava Rožiča).
OPRAVIČENO ODSOTNI:
 člana: Igor Antauer, Ladislav Rožič in Jože Smole.
OSTALI PRISOTNI:
 Valentina Vehovar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 Goran Forbici, Center nevladnih organizacij Slovenije,
 Aleš Kocjan, Slovenska tiskovna agencija.
Sejo je sklical in vodil predsednik komisije mag. Peter Požun.
Dnevni red1:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno
varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), EPA 683-VIII
Ad 1.)
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Ni bilo glasovanja o dnevnem redu. V skladu z drugim odstavkom 75.a člena Poslovnika Državnega sveta se
pobuda za sprejem odložilnega veta uvrsti na dnevni red seje brez razprave in glasovanja.

Komisija je obravnavala Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H), ki ga je v obravnavo
Državnemu svetu predložila Interesna skupina delojemalcev.
Vsebino veta je na seji komisije povzela vodja Interesne skupine delojemalcev Lidija
Jerkič. Poudarila je, da je ZSVarPre-H predvidel ukinitev dodatka za delovno aktivnost
kot dela denarne socialne pomoči, s čimer naj bi po mnenju Ministrstva za delo, družino
socialne zadeve in enake možnosti izboljšali socialno zaščito ranljivih skupin in dosegli
njihovo hitrejšo aktivacijo. Interesna skupina delojemalcev kot vlagateljica predloga za
sprejem odložilnega veta na ZSVarPre-H je v zvezi z navedenim nasprotnega mnenja.
Meni, da predlagane spremembe ne bodo vodile v hitrejšo aktivacijo upravičencev do
denarne socialne pomoči, v zagotovitev višje socialne varnosti posameznikov in njihovih
družin in v zmanjševanje pasti tveganja neaktivnosti brezposelnih upravičencev, ampak
ravno nasprotno. Uveljavitev predlaganih sprememb naj bi po mnenju Interesne skupine
delojemalcev vodila v zmanjšanje razpoložljivih sredstev posameznikov in družin, s tem
pa v poslabšanje njihovega socialnega in materialnega položaja ter v (še) večjo
izpostavljenost revščini in socialni izključenosti. Prav tako naj ne bi pripomogla k višji
stopnji aktivacije prejemnikov denarne socialne pomoči na trgu dela, ampak ravno
nasprotno - k upadu delovne aktivnosti brezposelnih oseb ter zmanjšanju možnosti
njihove ponovne vključitve na trg dela. Vplivala bi lahko tudi na poslabšanje
ekonomskega položaja 7.600 družin in 8.000 otrok.
V razpravi je bila izražena predvsem podpora pobudi za sprejem odložilnega veta na
ZSVarPre-H. Opozorjeno je bilo, da se zlasti v lokalnih okoljih opaža, da navedeni
dodatek resnično pripomore k izboljšanju socialnega položaja prejemnikov denarne
socialne pomoči in da se ga ne izkorišča. V primeru, da se kršitve zazna, je bilo pozvano
k ukrepanju proti posameznikom, ki kršijo zakonodajo, ne pa k kaznovanju vseh
prejemnikov navedenega dodatka na splošno.
Kot ključna težava sistema je bil v razpravi izpostavljen sistem plač, prav tako je bilo
poudarjeno, da oster odziv nevladnih organizacij kaže na to, da predlagane rešitve niso
primerne. Glede enega od razlogov, ki ga je Vlada Republike Slovenije kot
predlagateljica novele ZSVarPre navedla kot podlago za odločitev o ukinitvi dodatka za
delovno aktivnost – zaznano izkoriščanje možnosti za pridobitev navedenega dodatka
na podlagi dokazila o prostovoljskem delu, je bilo v razpravi opozorjeno na drugo plat
zgodbe – na tiste, ki so prostovoljsko delo na navedeni podlagi korektno opravljali in tudi
na to, da bodo lahko nevladne organizacije zaradi navedenega ukrepa ostale brez
pomembnega dela prostovoljcev.
Komisija je po opravljeni razpravi predlog odložilnega veta podprla (6 ZA, 3 PROTI).
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen predsednik komisije mag. Peter
Požun.
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Mag. Nuša Zupanec
sekretarka komisije

Mag. Peter Požun
predsednik komisije

3

