
 

Številka: 541-01/15-21/ 
Datum: 13. 11. 2015 
 
 
Na podlagi 42., 133. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo pripravil  

 
P O R O Č I L O 

 
k Predlogu zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

(ZUPJS-E), nujni postopek, EPA 768-VII. 
 

 
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na  21. nujni seji 11. 11. 2015 kot 
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada, s predlogom za 
obravnavo in sprejetje Predloga zakona po nujnem postopku. 
 
Kolegij predsednika Državnega zbora je na 38. redni seji 29. 9. 2015 sklenil, da se 
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obravnava 
po nujnem postopku, zato je Odbor Predlog zakona obravnaval na podlagi 144. člena 
Poslovnika Državnega zbora. 
 
Pri delu Odbora so sodelovali: 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrica dr. Anja 
  Kopač Mrak s sodelavci 
- Državni svet RS, predstavnik mag. Peter Požun 
- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, predstavnik Goran Lukič 
- Društvo za družini naklonjeno družbo, predstavnik Tomaž Merše 
- dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka v kabinetu predsednika Vlade RS  
- Zakonodajno-pravna služba, predstavnik dr. Samo Divjak 
 
Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki je Predlog 
zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z 
zakonodajno-tehničnega vidika dala pripombe k 1., 2., 3., in 4. členu. 
 
Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, 
zdravstvo in invalide, ki ga je na seji Odbora je predstavil mag. Peter Požun, in 
podpira predlagane ukrepe. V mnenju so med drugim izrazili zadovoljstvo, da se s 
spremembo zakona delno izboljšuje oziroma vsaj ne slabša socialno-ekonomski 
položaj upravičencev do pravic iz javnih sredstev. Pozdravili so vračanje pravice do 
državne štipendije vsem tistim, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne 
presega 56% plače ter povišanje zneska otroškega dodatka v petem in šestem 
dohodkovnem razredu na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov.  
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Odboru je bilo posredovano tudi gradivo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije -
Komentarji k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih, Predlogu zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev in k Predlogu zakona o spremembah Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih, ki ga je na Odboru predstavil njihov predstavnik Goran Lukič. 
 
 
V poslovniškem roku so s strani kvalificiranih predlagateljev amandmaje vložile: 
 

- PS koalicije (SMC - Poslanska skupina Stranke Mira Cerarja; DeSUS - 
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije; SD - 
Poslanska skupina Socialnih demokratov) k naslovu poglavja ter k 2., 3., 4. in  
5. členu. 

- PS Slovenske demokratske stranke k 2. in 3. členu. 
- PS Nove Slovenije – krščanskih demokratov k 3. členu.  

 
 

*  *  * 
 
Predstavnica predlagatelja je poudarila, da s predlagano spremembo zasledujejo 
ukrepe za  nadaljnjo javnofinančno konsolidacijo. Ti med drugim določajo, da bodo na 
področju transferjev posameznikom in gospodinjstvom sprejeti ukrepi, ki bodo ob 
upoštevanju cilja doseganja srednjeročnega strukturnega salda zagotavljali ustrezni 
socialnoekonomski položaj posameznikov in spodbudili domačo potrošnjo.  
 
Povedala je, da zaradi predlaganih sprememb zakona v državnem proračunu ne bo 
treba zagotoviti 13,5 milijonov eurov dodatnih sredstev za okrog 11.800 novih 
upravičencev do državne štipendije, temveč 3,68 milijonov eurov za 3218 novih 
upravičencev do državne štipendije. V tem prehodnem obdobju bodo do državne 
štipendije upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne  presega 
56% neto povprečne plače. Ko bo nastopilo leto, ki sledi letu, v katerem gospodarska 
rast preseže 2,5% bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v 
starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, pa bodo do državne 
štipendije lahko upravičeni vsi tisti, ki sodijo v 5. dohodkovni razred.  
 
Pojasnila je še, da gre v predlagani noveli za podaljšanje ukrepa omejitve otroškega 
dodatka za upravičence iz sedmega in osmega dohodkovnega razreda. Zneski 
otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se povečajo na raven 
pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov, pri čemer ostanejo zaradi delne sprostitve 
varčevalnih ukrepov na področju državnih štipendij za upravičence od 56% do 64% 
povprečnega mesečnega dohodka na osebo zneski višji. 
 
 
Predstavnik ZPS je povedal, da so bile z vloženimi amandmaji njihove pripombe 
upoštevane. Glede 4. člena novele zakona pa je opozoril na to, naj predlagatelj preveri 
ustreznost določbe v delu, ki se nanaša na objavo podatka o doseženi rasti. 
 
Razprava je potekala predvsem o predvidenih ukrepih za nadaljnjo finančno 
konsolidacijo na področju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Nekateri 
razpravljavci so menili, da podaljšanje ukrepa po Zakonu o uravnoteženju javnih financ 
tako, da se poleg že izpolnjenega pogoja gospodarske rasti zahteva hkratno in v istem 
letu izpolnitev pogoja, da rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 
let preseže 1,3 odstotne točke, pomeni zavajanje javnosti. To namreč pomeni, da 
morata biti v istem letu izpolnjena oba pogoja, kar je po doslej znanih podatkih 
nemogoče doseči in se tako začasni ukrep v praksi spreminja v trajnega. Prav tako so 
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bili mnenja, da bi morale prenehati veljati omejitve za državne štipendije, saj je bila 
omejitev glede gospodarske rasti (preseči 2,5% bruto domačega proizvoda), ki je bila 
določena z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, izpolnjena z letom 2015. Namesto 
tega je dodan še en pogoj, ki mora biti izpolnjen hkrati, in sicer, da mora istega leta rast 
stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseči 1,3 odstotne 
točke. Opozorili so še na, po njihovem nesprejemljivo situacijo, ko mlajšim otrokom 
dodeljen otroški dodatek povzroči, da starejši otroci v družini dobijo nižjo državno 
štipendijo ali pa je celo ne dobijo. Po njihovem mnenju sta to družinska prejemka, ki 
imata vsebinsko povsem enako vlogo, obravnavana pa sta povsem različno. 
 
S strani ministrstva pa je bilo pojasnjeno, da je bila za zaključek prehodnega obdobja 
določenega s 25. členom ZUPJS-C, določena presežena gospodarska rast za več kot 
2 % (pri otroškem dodatku) in 2,5 % (pri državni štipendiji) ki ga Vlada RS objavi v 
Uradnem listu RS v letu, ki sledi letu, ko je dosežena oz. presežena 2,5 %. V Uradnem 
listu RS št. 69/15 je bil objavljen tudi sklep Vlade RS o ugotovitvi, da je gospodarska 
rast v letu 2014 presegla, kar pomeni, da bo pogoj za prenehanje veljavnosti prehodne 
določbe iz 25. člena ZUPJS izpolnjen s 1. januarjem 2016. Ker bi bila celotna 
uveljavitev določb iz 22. oz. 25 člena ZUPJS prevelika finančna obremenitev za državni 
proračun, se predlaga, da se začasni ukrepi v zmanjšani obliki podaljšajo. Pojasnili so 
še, da se tako predlaga podaljšanje začasnega ukrepa omejitve otroškega dodatka za 
upravičence iz sedmega in osmega razreda. To velja za družine, kjer povprečni 
mesečni dohodek na družinskega člana znaša nad 64% povprečne neto plače. V 
obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5% bruto 
domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 
do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, so do državne štipendije upravičeni državljani 
Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja 
štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred 
vložitvijo vloge ne presega 56% neto povprečne plače na osebo v istem obdobju. 
 
 

*  *  * 
 
Odbor je po končani razpravi sprejel: 
 
-  PS koalicije (SMC - Poslanska skupina Stranke Mira Cerarja; DeSUS - Poslanska 

skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije; SD - Poslanska skupina 
Socialnih demokratov) k naslovu poglavja ter k 3., 4. in 5. členu. 

 
 
Brezpredmetni pa so postali amandmaji: 
 
-  PS koalicije (SMC - Poslanska skupina Stranke Mira Cerarja; DeSUS - Poslanska 

skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije; SD - Poslanska skupina 
Socialnih demokratov) k naslovu poglavja ter k 2. členu. 

- PS Slovenske demokratske stranke k 2. in 3. členu. 
- PS Nove Slovenije – krščanskih demokratov k 3. členu.  
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Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena Poslovnika Državnega zbora 
oblikoval in sprejel  
 
 

a m a n d m a : 
 
 
K 2. členu 
 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Za 53. členom se doda novo poglavje »X.a POSEBNE DOLOČBE« in novi 53.a, 53.b, 
53.c, 53.č in 53.d člen, ki se glasijo: 
 

»53.a člen 
 
(1) Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona so v obdobju do vključno leta, ki 
sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in 
hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 
odstotne točke, do pravice do otroškega dodatka upravičene le tiste osebe iz prvega 
odstavka 22. člena tega zakona, ki so uvrščene v prvi do vključno šesti dohodkovni 
razred. 
 
(2) Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, ki 
sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in 
hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 
odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. 
leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo v odstotku od neto 
povprečne plače nad 56 % do 64 %: 
– za prvega otroka 43,44 eurov; 
– za drugega otroka 51,10 eurov; 
– za tretjega in naslednjega otroka 71,17 eurov. 
 

53.b člen 
 
Ne glede na 23. člen tega zakona so v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem 
gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje 
delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, do 
državne štipendije upravičeni državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje po 
tem zakonu in po zakonu, ki ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto 
povprečne plače na osebo v istem obdobju. 
 

53.c člen 
 
Gospodarsko rast in rast stopnje delovne aktivnosti v skladu s 53.a in 53.b členom tega 
zakona ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je 
gospodarska rast presegla 2,5 %  bruto domačega proizvoda in da je rast stopnje 
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delovne aktivnosti presegla 1,3 odstotne točke, Vlada Republike Slovenije objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem 
gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in rast stopnje delovne 
aktivnosti preseže 1,3 odstotne točke. 
 

53.č člen 
 
Ne glede na druge določbe tega zakona je vračilo neupravičeno prejetih sredstev pri 
denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku: 
- ki je bilo ugotovljena ob preverjanju po uradni dolžnosti glede upravičenosti do 
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka na podlagi 66. in 68. člena Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) ali,  
- odločanju zaradi vloge na podlagi 4. člena Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za 
leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11),  
mogoče zahtevati le 3 leta po prejemu neupravičeno prejetih sredstev. 
 

53.d člen 
 
(1) Do sprejema nove zakonodaje, ki bo uredila področje predplačniških kartic s 
področja socialnega varstva, se kot transakcijski račun za potrebe tega zakona šteje 
tudi predplačniška kartica, izdana s strani ponudnika predplačniških kartic na podlagi 
pogodbe sklenjene z ministrstvom. 
 
(2) Do sprejema nove zakonodaje, ki bo uredila način pridobivanja podatkov o 
predplačniških karticah iz prejšnjega odstavka, je ponudnik iz prejšnjega odstavka 
dolžan ministrstvu in centrom za socialno delo v informatizirani obliki posredovati 
podatke o številki predplačniške kartice in o višini sredstev na teh karticah za osebe po 
tem zakonu. 
 
(3) Ministrstvo na zahtevo ponudnika iz prvega odstavka tega člena v informatizirani 
obliki posreduje podatke o upravičenosti osebe do denarne socialne pomoči ali 
varstvenega dodatka, ponudnik pa lahko te podatke obdeluje v smislu Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) le za 
namen izdaje predplačniške kartice iz prvega odstavka tega člena in za obdobje 
trajanja pogodbe iz prvega odstavka tega člena. 
 
(4) Za obdelavo osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določila poglavja »X. Zbirka podatkov« tega zakona.«. 
 
Obrazložitev: 
Amandma je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajne-pravne službe DZ in je  v 
večjem delu redakcijske narave (skladnost predlaganih sprememb z nomotehničnimi 
smernicami), prav tako pa je dodana podrobnejša obrazložitev sprememb. Tako so se 
2.-4. člen predloga združili v tem 2. členu, ki pa sedaj veljavno besedilo zakon 
spreminja tako, da dodaja nov naslov in nove člene (prejšnji 2. člen je sedaj 53.a itd.). 
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Delno je spremenjen 53.c člen (prej je bil to 4. člen predloga prehodnih določb), 
dodana pa sta bila 53.č in 53.d člen, vse pa bo natančneje pojasnjeno v nadaljevanju.  
 
S 1. januarjem 2016 bo prenehala veljati prehodna določba 25. člena ZUPJS-C s 
katero je bilo določeno prehodno obdobje, v katerem se je otroški dodatek v 5. in 6. 
dohodkovnem razredu znižal za 10% glede na zneske določene v 22. členu ZUPJS, 
hkrati pa je bilo določeno, da upravičenci v 7. in 8. dohodkovnem razredu začasno niso 
upravičeni do otroškega dodatka. Podobno je bilo določeno za upravičence do državne 
štipendije - upravičenci v 5. dohodkovnem razredu (glede na 23. člen ZUPJS) začasno 
niso upravičeni do državne štipendije. Za zaključek prehodnega obdobja je bila 
določena presežena gospodarska rast za več kot 2 % (pri otroškem dodatku) in 2,5 % 
(pri državni štipendiji) ki ga Vlada RS objavi v Uradnem listu RS v letu, ki sledi letu, ko 
je dosežena oz. presežena 2,5 %. V Uradnem listu RS št. 69/15 je bil objavljen sklep 
Vlade RS o ugotovitvi, da je gospodarska rast v letu 2014 presegla, kar pomeni, da bo 
pogoj za prenehanje veljavnosti prehodne določbe iz 25. člena ZUPJS izpolnjen s 1. 
januarjem 2016. Ker bi bila celotna uveljavitev določb iz 22. oz. 25 člena ZUPJS 
prevelika finančna obremenitev za državni proračun, se predlaga, da se začasni ukrepi 
v zmanjšani obliki podaljšajo. 
 
V 53.a členu se tako predlaga podaljšanje začasnega ukrepa omejitve otroškega 
dodatka za upravičence iz sedmega in osmega razreda. Navedeno velja za družine, 
kjer povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znaša nad 64 % povprečne 
neto plače. Zneski otroškega dodatka v petem in šestem razredu se povečajo za 
približno 10 % na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov, pri čemer ostanejo 
zaradi sprostitve varčevalnih ukrepov na področju državnih štipendij za otroke v srednji 
šoli v družinah, kjer povprečni mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 56 % 
do 64 %, zneski višji. 
 
V 53.b členu se v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast 
preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v 
starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 o.t., do državne štipendije upravičeni 
državljani Republike Slovenije, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki 
ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu 
pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.  
Navedeno pomeni, da bodo glede na obstoječe prehodne določbe iz 25. člena ZUPJS 
dodatno upravičeni do državne štipendije vsi upravičenci pri katerih povprečni mesečni 
dohodek na družinskega člana presega 53 %, vendar ne presega 56 %, za ostale pa 
se začasni ukrepi nadaljujejo. 
 
Kdaj bodo izpolnjeni pogoji za prenehanje tega prehodnega ukrepa, zato se v 53.c 
členu določa, da se bo to ugotovilo na podlagi podatka o tem, da je gospodarska rast 
presegla 2,5 % bruto domačega proizvoda in da je rast stopnje delovne aktivnosti v 
starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 o.t., ki ga bo objavil Statistični urad 
Republike Slovenije, Vlada RS pa bo to objavila v Uradnem listu RS. V 53.c členu se je 
odpravila napaka v delu, ki se nanaša na objavo podatka o doseženi rasti s strani 
Vlade RS. Omenjeni podatek bo Vlada RS objavila v Uradnem listu RS do 30. 
septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 %  bruto 
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domačega proizvoda in rast stopnje delovne aktivnosti preseže 1,3 odstotne točke, in 
ne v istem letu, za katerega se ugotavlja rast. Ugotovitev rasti in objava podatka o 
doseženi rasti namreč v istem letu nista možni (kot je bilo predhodno napisano), saj 
Statistični urad RS običajno v mesecu avgustu objavi končne podatke za preteklo leto. 
 
Z začetkom uporabe ZUPJS v začetku leta 2012 so se na centre za socialno delo 
prenesla odločanja o pravicah, ki do tedaj niso bila v pristojnosti centrov (subvencija 
vrtca, najemnine, malice in kosila v šolah, varstveni dodatek, ter takrat še veljavne 
pravice subvencije prevoza za dijake in študente). Hkrati so se na centre prenesli tudi 
nekateri kadri (ki so prej delali na prej navedenih pravicah pri pristojnih organih - npr. 
občine, ZPIZ), ki pa seveda niso imeli zadostnih izkušenj s področja socialnega 
varstva. Poleg tega so se vsi zaposleni na centrih za socialno delo soočili z novim 
informacijskim sistemom s katerim so se v začetku leta 2012 šele začeli spoznavati. 
Zaradi navedenega so vsi upravičenci, ki so bili po "novi zakonodaji" (ZUPJS in Zakonu 
o socialno varstvenih prejemkih) upravičeni do nižjega zneska pravice kot po 
zakonodaji, ki se je uporabljala do 31. decembra 2011, prejeli višje zneske kot so bili 
upravičeni, zato so bili oziroma so dolžni vrniti preveč izplačana sredstva (na podlagi 
66. in 68. člena ZUPJS ter 4. člena Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 
2015). Z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS, št. 
57/15) se je želelo odpustiti dolg najbolj socialno ogroženim osebam. V obdobju treh 
mesecev, ko je bilo možno predlagati odpust dolga, se je zaznala velika pasivnost pri 
osebah, ki izpolnjujejo pogoje za odpust dolga. Predlagatelj pasivnosti državljanov ne 
podpira (vsak je namreč dolžan aktivno sodelovati pri reševanju svojih težav, kamor 
vsekakor sodijo tudi zgoraj navedena preveč izplačana sredstva), vendar pa v tem 
primeru meni, da se nekateri še ožji skupini (zgolj prejemnikom denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka na dan 1. januarja 2012, ki so bili že na 31. decembra 
2011 upravičeni do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka ter so prejeli 
preveč izplačana sredstva glede na ZUPJS in ZSVarPre) "odpusti dolg" na podlagi 
samega zakona, saj je verjetnost, da bi država sedaj (po več kot 3 letih) od teh 
dolžnikov lahko izterjala navedena sredstva, izredno majhna. Namreč ta sredstva so se 
že poračunala, če so bile osebe upravičene do transferjev po ZUPJS oziroma izterjala, 
če je bilo to mogoče. Skladno z navedenim se v 53.č členu predlaga, da se vračilo 
zgoraj navedenih preveč izplačanih sredstev ne more zahtevati po 3 letih. 
 
V 53.d členu se do spremembe zakonodaje uredi zakonsko podlago, ki bo omogočala 
izplačilo na predplačniške kartice. Ministrstvo bo namreč na podlagi javnega naročila 
vzpostavilo in vzdrževalo sistem predplačniških kartic, ki bo omogočal prejemnikom 
denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in otroškega dodatka, kadar je oseba 
prejemnik denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ki ne morejo odpreti 
bančnega računa in prejemnikom, ki zaradi izvrševanja sklepa o izvršbi in zavarovanju 
v skladu s 142. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 
58/09, 34/10, 9/11 in 32/12) ne morejo razpolagati s temi sredstvi v celoti, da te 
prejemke prejmejo preko predplačniške kartice.  
 
Na podlagi informacij zbranih v zadnjih dveh letih se je naročnik odločil, da se z javnim 
naročilom, ki bo omogočil izdajo predplačniških kartic, najhitreje in najustrezneje reši 
zgoraj opisano problematiko. Način reševanja te problematike ni področje urejanja tega 
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predloga, temveč je treba urediti način prejemanja sredstev na podlagi zgoraj 
navedenih pravic. Sredstva se sedaj običajno nakazujejo na transakcijske račune 
upravičencev (40. člen v zvezi s 35. členom ZUPJS), vendar pa predplačniška kartica 
ni transakcijski račun, zato se predlaga, da se lahko pravice izplačujejo tudi na zgoraj 
navedene predplačniške kartice. Podobno kot se od AJPES-a pridobivajo podatki o 
transakcijskih računih oseb, je treba urediti tudi pri predplačniških karticah. Številka 
predplačniške kartice je pomembna zaradi izplačila pravice, medtem ko je višina 
sredstev na tej kartici pomembna za odločanje o pravicah po ZUPJS. Ker bodo lahko 
predplačniško kartico pridobile le osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali 
varstveni dodatek, je treba v predlog vključiti tudi pravno podlago za posredovanje 
podatkov o tem, ali neka oseba prejema denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek. 
V obeh primerih iz drugega in tretjega odstavka tako ministrstvo (kakor tudi ponudnik) v 
informatizirani obliki zaprosi za podatek, in ponudnik (kakor tudi ministrstvo) odgovori v 
informatizirani obliki, na podoben način kot je to že narejeno za ostale vire v 
Informacijskem sistemu centrov za socialno delo. 
 
 

*  *  * 
 

 
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih 
Predloga zakona ter jih sprejel.  
 
Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena 
Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo Dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona je 
sestavni del tega poročila.  
 

 
*  *  * 

 
 
Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik Odbora 
Uroš Prikl. 
 
 
 
 
 
Danica Polak Gruden     predsednik    
podsekretarka DZ     Uroš Prikl, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 

 
o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E),  

nujni postopek.  
 

 
1. člen 

 
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO in 
57/15) se v 42.c členu za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko upravičenec pravici do državne štipendije 
odpove tudi za nazaj, vendar le od začetka tekočega šolskega ali študijskega leta, pri 
čemer je dolžan že prejeta javna sredstva iz tega naslova za tekoče šolsko oziroma 
študijsko leto vrniti.«. 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 
 

2. člen 
 

 
Za 53. členom se doda novo poglavje »X.a POSEBNE DOLOČBE« in novi 53.a, 
53.b, 53.c, 53.č in 53.d člen, ki se glasijo: 
 

53.a člen 
 
(1) Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona so v obdobju do vključno 
leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega 
proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 
64 let preseže 1,3 odstotne točke, do pravice do otroškega dodatka upravičene le 
tiste osebe iz prvega odstavka 22. člena tega zakona, ki so uvrščene v prvi do 
vključno šesti dohodkovni razred. 
 
(2) Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, 
ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega 
proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 
64 let preseže 1,3 odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, 
vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo 
v odstotku od neto povprečne plače nad 56 % do 64 %: 
– za prvega otroka 43,44 eurov; 
– za drugega otroka 51,10 eurov; 
– za tretjega in naslednjega otroka 71,17 eurov. 
 
 

53.b člen 
 
Ne glede na 23. člen tega zakona so v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v 
katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast 
stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 
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odstotne točke, do državne štipendije upravičeni državljani Republike Slovenije, 
ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja štipendiranje, in pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo 
vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju. 
 

53.c člen 
 
Gospodarsko rast in rast stopnje delovne aktivnosti v skladu s 53.a in 53.b 
členom tega zakona ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o 
ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 %  bruto domačega proizvoda in 
da je rast stopnje delovne aktivnosti presegla 1,3 odstotne točke, Vlada 
Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra 
leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega 
proizvoda in rast stopnje delovne aktivnosti preseže 1,3 odstotne točke. 
 

53.č člen 
 
Ne glede na druge določbe tega zakona je vračilo neupravičeno prejetih sredstev 
pri denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku: 
- ki je bilo ugotovljena ob preverjanju po uradni dolžnosti glede upravičenosti do 
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka na podlagi 66. in 68. člena 
Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10 in 40/11) ali,  
- odločanju zaradi vloge na podlagi 4. člena Zakona o dodatnih interventnih 
ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11),  
mogoče zahtevati le 3 leta po prejemu neupravičeno prejetih sredstev. 
 

53.d člen 
 
(1) Do sprejema nove zakonodaje, ki bo uredila področje predplačniških kartic s 
področja socialnega varstva, se kot transakcijski račun za potrebe tega zakona 
šteje tudi predplačniška kartica, izdana s strani ponudnika predplačniških kartic 
na podlagi pogodbe sklenjene z ministrstvom. 
 
(2) Do sprejema nove zakonodaje, ki bo uredila način pridobivanja podatkov o 
predplačniških karticah iz prejšnjega odstavka, je ponudnik iz prejšnjega 
odstavka dolžan ministrstvu in centrom za socialno delo v informatizirani obliki 
posredovati podatke o številki predplačniške kartice in o višini sredstev na teh 
karticah za osebe po tem zakonu. 
 
(3) Ministrstvo na zahtevo ponudnika iz prvega odstavka tega člena v 
informatizirani obliki posreduje podatke o upravičenosti osebe do denarne 
socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ponudnik pa lahko te podatke obdeluje 
v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) le za namen izdaje predplačniške kartice iz prvega 
odstavka tega člena in za obdobje trajanja pogodbe iz prvega odstavka tega 
člena. 
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(4) Za obdelavo osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) iz prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo določila poglavja »X. Zbirka podatkov« tega zakona. 
 

3. člen 
 

(Člen je črtan.) 
 

4. člen 
 
(1) Postopki za ugotavljanje upravičenosti do otroškega dodatka in državne 
štipendije, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po 
določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 
62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – 
ZUUJFO in 57/15). 
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se postopki za ugotavljanje upravičenosti do 
otroškega dodatka in državne štipendije, ki so se začeli na prvi stopnji decembra 
2015, dokončajo po tem zakonu. 
 

5. člen 
 
(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2016. 
 
(2) Do začetka uporabe določb tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO in 57/15). 
 
 
 


