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                              Spoštovani!

Prejeli smo predlog da vsi, ki koristijo socialno pomoč začnejo delati družbeno koristna dela npr. 
10 ur na teden, če ne bodo delali, se jim ukine socialna pomoč.

V zvezi s predlogom vam posredujemo naslednje pojasnilo:

Zakon o socialno varstvenih prejemkih določa, da je upravičenec do denarne socialne pomoči v 
času prejemanja denarne socialne pomoči dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi 
oziroma na katero ga napoti zavod. Zakon nadalje določa da do denarne socialne pomoči ni 
upravičena oseba, ki ne dosega minimalnega dohodka iz razlogov, na katere je mogla vplivati 
oziroma lahko vpliva, ali brez utemeljenih razlogov zavrača, se izogiba ali opušča aktivnosti, ki 
bi lahko oziroma lahko privedejo do zaposlitve oziroma do drugega načina izboljšanja 
socialnega položaja zanjo ali njene družinske člane. Za razloge se štejejo med drugim razlogi, 
zaradi katerih je pristojni organ za zaposlovanje osebo prenehal voditi v evidenci brezposelnih 
oseb in sicer če odkloni vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja ali krši obveznosti, 
sprejete s pogodbo o vključitvi v ukrep aktivne politike zaposlovanja, odkloni ustrezno ali 
primerno zaposlitev ali si pri pogovoru za zaposlitev ne prizadeva za njeno pridobitev. Ob 
uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči  torej center za socialno delo preveri pogoje 
za pridobitev te pravice. Če vlagatelj izpolnjuje pogoje, se mu pravica prizna, v nasprotnem 
primeru pa se mu vloga  zavrne. Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki je brezposelna 
oseba in ne prejema denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, je v času prejemanja 
denarne socialne pomoči dolžan sprejeti vsako zaposlitev, ki mu jo ponudi oziroma na katero ga 
napoti zavod. Upravičenec do denarne socialne pomoči, ki odkloni ali prekine ponujeno 
zaposlitev, izgubi pravico do denarne socialne pomoči. Odklonitev ali prekinitev zaposlitve 
ugotovi pristojni organ zavoda z odločbo in o tem nemudoma obvesti center za socialno delo. 
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Center za socialno delo s prvim dnem naslednjega meseca po odklonitvi ali prekinitvi zaposlitve 
razveljavi odločbo, s katero je bila denarna socialna pomoč dodeljena.

S spoštovanjem,

Pripravila:
Skubic Breda
podsekretarka

Vročiti:
URAD VLADE RS ZA KOMUNICIRANJE, gp.ukom@gov.si - elektronsko
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