AMANDMA K 3. ČLENU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH (EPA: 683 – VIII)

Predlagani spremenjen 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,
2. prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 1,26 (vsota
osnovnega ponderja 1 in dodatka za delovno aktivnost 0,26),
3. prva odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec: 1,51 (vsota osnovnega
ponderja 1 in dodatka za delovno aktivnost 0,51),
4. 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,
5. 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,
6. vsaka naslednja odrasla oseba: 0,57,
7. vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec: 0,83 (vsota
osnovnega ponderja 0,57 in polovičnega ponderja dodatka za delovno aktivnost prve odrasle osebe,
ki je delovno aktivna v enakem obsegu ur na mesec, 0,26),
8. vsaka naslednja odrasla oseba, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec: 0,7
(vsota osnovnega ponderja 0,57 in polovičnega ponderja dodatka za delovno aktivnost prve odrasle
osebe, ki je delovno aktivna v enakem obsegu ur na mesec, 0,13),
9. 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) Dodatek za delovno aktivnost je dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe
ali odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo.
(8) Kot delovno aktivne osebe se štejejo zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost, osebe, ki so
vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih
cilj je zaposlitev, družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo, osebe, ki so upravičene
do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske
prejemke, osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva, osebe, ki
imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter osebe,
ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo.
(9) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki ima sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki
ureja prostovoljstvo, je delovno aktivna oseba, če izpolnjuje tudi sledeče pogoje:
-

-

je na podlagi pisnega dogovora o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, v
mesecu pred prejemom denarne socialne pomoči opravila vsaj 20 ur prostovoljskega dela,
je prostovoljsko delo iz prejšnje alineje opravila pri organizaciji, vpisani v vpisnik prostovoljskih
organizacij in organizacij s prostovoljskim programov po zakonu, ki ureja prostovoljstvo in hkrati
vpisani v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu po zakonu, ki opredeljuje nevladno
organizacijo in
je do 10. dne v mesecu za pretekli mesec pristojnemu centru za socialno delo predložila s strani
organizacije iz prejšnje alineje potrjeno evidenco prostovoljca in opravljenega prostovoljskega
dela za po zakonu, ki ureja prostovoljstvo.

(10)Za osebe iz osmega odstavka, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije, ter za
osebe, iz prejšnjega odstavka, se šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur na mesec.
(11)Za osebe, ki opravljajo dejavnost, se štejejo osebe, ki opravljajo katerokoli samostojno dejavnost,
kot so samostojni podjetniki posamezniki ali samostojne podjetnice posameznice po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, osebe, ki z
osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost, osebe, ki
samostojno opravljajo dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zasebno
veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost, osebe, ki
opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo.
(12)Šteje se, da imajo osebe iz 4. in 5. 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.
(13)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.«.

Obrazložitev:
Amandma sledi mnenju zakonodajno-pravne službe, da novela zakona z ukinitvijo dodatka za
delovno aktivnost protiustavno, brez izkazanih utemeljenih in stvarnih razlogov posega v pravni
položaj prejemnikov denarne socialne pomoči. Zato se namesto črtanja dodatka za delovno aktivnost
z amandmajem v obstoječi sistem dodajajo varovala (nov deveti odstavek) zoper potencialne
zlorabe, na katere opozarja predlagatelj novele (strožji pogoji za pridobitev dodatka iz naslova
prostovoljskega dela, obvezno poročanje).

AMANDMA K 4. ČLENU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH (EPA: 683 – VIII)
Prvi odstavek se črta.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in pomeni uskladitev z amadmajem k 3. členu. Ker slednji ne ukinja
več dodatka na delovno aktivnost, popravki glede dodatka za delovno aktivnost v tem členu niso več
potrebni.

AMANDMA K 5. ČLENU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH (EPA: 683 – VIII)
Člen se črta.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in pomeni uskladitev z amadmajem k 3. členu. Ker slednji ne ukinja
več dodatka na delovno aktivnost, popravki v tem členu niso več potrebni.

AMANDMA K 7. ČLENU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH (EPA: 683 – VIII)
Člen se črta.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in pomeni uskladitev z amadmajem k 3. členu. Ker slednji ne ukinja
več dodatka na delovno aktivnost, popravki v tem členu niso več potrebni.

