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EPA 683-VIII

DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 29. 10. 2019 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-H) V
NASLEDNJEM BESEDILU:
ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH (ZSVarPre-H)
1. člen
V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11,
14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18) se v 11. členu za drugim odstavkom doda
nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se pri uveljavljanju
upravičenosti do denarne socialne pomoči kot dohodek, vendar največ v višini 0,51
osnovnega zneska minimalnega dohodka, ne upošteva:
- dodatek za aktivnost, po predpisih, ki urejajo zaposlovanje, oseb, ki so vključene v
ukrepe aktivne politike zaposlovanja, katerih cilj je zaposlitev, in
- dohodek oseb, vključenih v zaposlitveno rehabilitacijo po predpisih o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.«.
2. člen
V 17. členu se v prvem odstavku črta besedilo »ali v registrirani istospolni
partnerski skupnosti«.
3. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(merila za določitev višine minimalnega dohodka)
(1) Višina minimalnega dohodka za vlagatelja in njegovega posameznega
družinskega člana vlagatelja se v razmerju do osnovnega zneska minimalnega
dohodka iz 8. člena tega zakona določi po naslednjih merilih:
1. prva odrasla oseba: 1,
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2. samska oseba med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljena
pri pristojnem organu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v
evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu
kakor starši ali dejansko prebiva z njimi, ter imajo starši dovolj lastnih sredstev za
preživljanje: 0,7,
3. samska oseba, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali nezaposlena
in starejša od 63 let za ženske in 65 let za moške, ki ima prijavljeno stalno ali
začasno prebivališče na istem naslovu kakor osebe, ki niso družinski člani po tem
zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z
njimi: 0,76,
4. vsaka naslednja odrasla oseba: 0,57,
5. otrok osebe, ki uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, dokler ga mora ta
preživljati v skladu z zakonom, ki ureja dolžnost preživljanja: 0,59.
(2) V primeru dodelitve otroka v skupno varstvo in vzgojo se višina
minimalnega dohodka za otroka v razmerju do osnovnega zneska minimalnega
dohodka določi v polovični višini merila iz prejšnjega odstavka.
(3) Za prvo odraslo osebo se štejejo:
1. samska oseba,
2. mladoletna oseba brez staršev, ker so ti umrli ali ker v življenjski skupnosti zaradi
nasilja v družini, zaradi katerega so začeti ali tečejo postopki v skladu s predpisi, ki
urejajo preprečevanje nasilja v družini, ni več dejansko povezana z njimi,
3. polnoletna oseba, dokler jo morajo starši v skladu z zakonom, ki ureja dolžnost
preživljanja, preživljati in ki v življenjski skupnosti zaradi nasilja v družini, zaradi
katerega potekajo postopki v skladu s predpisi, ki urejajo preprečevanje nasilja v
družini, ni več dejansko povezana z njimi.
(4) Za prvo odraslo osebo v družini se štejejo:
1. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti, ki je po zakonu,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo, od katerih nobena nima statusa aktivne osebe, oseba, ki uveljavlja
pravico do denarne socialne pomoči, razen če je na njeni strani podan krivdni
razlog po tem zakonu,
2. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti, ki je po zakonu,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, glede pravnih posledic izenačena z
zakonsko zvezo, ki imata obe status aktivne osebe, oseba, ki uveljavlja pravico do
denarne socialne pomoči, razen če je na njeni strani podan krivdni razlog po tem
zakonu,
3. v primeru zakoncev oziroma oseb, ki živita v življenjski skupnosti, ki je po zakonu,
ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, glede pravnih posledic izenačena z
zakonsko zvezo, od katerih ima ena status aktivne osebe, oseba, ki ima status
aktivne osebe, razen če je na njeni strani podan krivdni razlog po tem zakonu,
4. v primeru enostarševske družine oseba, ki je roditelj.
(5) Za naslednjo odraslo osebo v družini se šteje polnoletna oseba, ki se po
tem zakonu šteje kot član družine in ki ni otrok iz 5. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Za aktivno osebo se šteje oseba, ki je zaposlena ali nezaposlena in je
zmožna za delo.
(7) Šteje se, da imajo osebe iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, ki
niso družinski člani, dovolj lastnih sredstev za preživljanje, če njihov dohodek presega
minimalni dohodek, ki bi jim pripadal, če ne bi imele drugih dohodkov.
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(8) V primeru otroka, ki živi v enostarševski družini po zakonu, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, se višina minimalnega dohodka za družino za
vsakega takega otroka poveča za 18 odstotkov osnovnega zneska minimalnega
dohodka iz 8. člena tega zakona.
(9) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se vlagatelju in
posameznemu družinskemu članu vlagatelja, ki je brezposelna oseba po zakonu, ki
ureja trg dela, višina merila za določitev višine minimalnega dohodka zmanjša za
polovico, če se ne prijavi za vključitev v program javnih del, ko izpolni pogoj
brezposelnosti za vključitev po zakonu, ki ureja javna dela. Takšna oseba lahko sklene
pogodbo o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del za nižjo stopnjo izobrazbe od
dosežene v primeru, da s tem soglaša.
(10) Določba prejšnjega odstavka ne velja za vlagatelja in njegovega
družinskega člana, ki skrbi za osebo iz tretjega odstavka 29. člena tega zakona.«.
4. člen
V 34.a členu se v drugem odstavku črta besedilo »dodatki za delovno
aktivnost iz 26. člena tega zakona in«.
V četrtem odstavku se v 1. točki črta besedilo »oziroma oseba, s katero je
umrli živel v registrirani istospolni partnerski skupnosti« in v 3. točki črta besedilo »ali v
registrirani istospolni partnerski skupnosti«.
5. člen
V 34.b členu se v drugem odstavku besedilo »606 eurov za samsko osebo
oziroma 909 eurov za družino« nadomesti z besedilom »617 eurov za samsko osebo
oziroma 925 eurov za družino«.
V tretjem odstavku se v 1. točki črta besedilo »oziroma oseba, s katero je
umrli živel v registrirani istospolni partnerski skupnosti« in v 3. točki črta besedilo »ali v
registrirani istospolni partnerski skupnosti«.
Sedmi odstavek se črta.
6. člen
V 50. členu se v drugem odstavku v 3. točki besedilo »5. točke« nadomesti z
besedilom »3. točke«.
7. člen
V 51. členu se v četrtem odstavku v 3. točki besedilo »5. točke« nadomesti z
besedilom »3. točke«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
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(dokončanje postopkov in sprejem podzakonskih aktov)
(1) Postopki za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči oziroma
varstvenega dodatka, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se
dokončajo po določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št.
61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18).
(2) Minister, pristojen za delo, v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona
sprejme podzakonski akt, s katerim uredi način, postopek in nadzor nad izvajanjem
prijav v programe javnih del oseb iz devetega odstavka 26. člena zakona tako, da se
zagotovi število mest v programih javnih del za najmanj tretjino povprečnega števila
dolgotrajno brezposelnih oseb, sposobnih za delo, ki so bile upravičene do denarne
socialne pomoči v preteklem koledarskem letu po posamezni območni službi zavoda
za zaposlovanje. Sredstva za vključitev oseb v programe javnih del po tem odstavku se
zagotovi v proračunu.
9. člen
(začetek veljavnosti in uporabe zakona in podzakonskih aktov)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je
ta zakon uveljavljen.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se deveti odstavek 26. člena
zakona začne uporabljati 1. januarja 2020.
(3) Do začetka uporabe določb tega zakona se glede vprašanj, ki jih te
določbe urejajo, uporabljajo določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni
list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18).

