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ZADEVA: PREDLOG ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH 

SREDSTEV – informacija o predlagani vsebini 

 

S predlaganim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev želi Vlada RS zagotoviti 
učinkovitejšo politiko socialnih transferjev t. j. predvsem zagotoviti enotno vstopno točko v 
sistem socialnih pomoči in vzpostavitev enotne evidence vseh pomoči, ki jih prejema 
posameznik. 
 
Na osnovi predlaganega zakona bodo centri za socialno delo odločali: 

- o denarnih prejemkih:  
1. otroški dodatek,  
2. denarna socialna pomoč (zajema tudi dosedanjo državno pokojnino in dosedanje 

nadomestilo za invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb),  

3. varstveni dodatek,  
4. državna štipendija, 

- o subvencijah in o plačilih:  
1. znižanje plačila za programe vrtcev,  
2. subvencija malic za učence in dijake, 
3. subvencija prevozov za dijake in študente, 
4. oprostitev plačil socialno varstvenih storitev, 
5. prispevek k plačilu pravic družinskega pomočnika, 
6. subvencija neprofitne, tržne najemnine in najemnine v bivalni enoti, 
7. pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (t.j. oprostitev 

plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja), 
8. pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. 

 
Predlog zakona določa tudi obvezen vrstni red uveljavljanja pravic in enoten način ugotavljanja 
materialnega položaja. 
 
Potrebna sredstva za: znižanje plačila za programe vrtcev, oprostitev plačil socialno varstvenih 
storitev (pomoč na domu, institucionalno varstvo…), prispevek k plačilu pravic družinskega 
pomočnika, subvencije neprofitne, tržne najemnine in najemnine v bivalni enoti ter za plačilo 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje tudi po novi zakonodaji zagotavljajo občinski 
proračuni. V postopkih odločanja o pravicah iz javnih sredstev, ki se financirajo iz občinskega 
proračuna, ima občina pred izdajo odločbe možnost podati mnenje.  
Odločba se vedno vroči tudi občini, vendar občina s tem ne pridobi položaj stranke v postopku 
(je le plačnica). 
 

Pripravila  Sonja Ličen Tesari                                                                           
 


