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Številka:  129-45/2011-2 
Datum:  14. 2. 2011 
 
 
Zadeva:  Predlog 1344: Nadzor nad socialnimi podporami 
 
Zveza:       Vaša št. 092-10/2011/1 
 
 
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 19. 1. 2011 s strani Urada Vlade RS za 
komuniciranje prejelo predlog, da naj bi ustrezne institucije v tujini preverile, kako se preverja 
upravi�enost do denarne socialne pomo�i, te izkušnje pa bi se potem uvedle v naši državi. 
Denarna socialna pomo� naj bi se izpla�evala le tistim, ki jo dejansko potrebujejo.  
 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odgovarja, da so bile pri pripravi Zakona o 
socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10; v nadaljevanju ZSVarPre), ki se za�ne 
uporabljati 1. 6. 2011, narejene tudi primerjalne analize postopkov dodelitve denarne socialne 
pomo�i v drugih evropskih državah. Ugotovljeno je bilo, da je na�in preverjanja neupravi�eno 
prejete denarne socialne pomo�i, kot je urejen v sedaj veljavnem Zakonu o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno pre�iš�eno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 5/07 sklep, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 5/08 sklep, 73/08 sklep, 8/09 sklep in 53/09 sklep; v nadaljevanju ZSV) 
na�eloma ustrezen, v ZSVarPre pa so bili dodani nekateri popravki (npr. v primeru prikazovanja 
lažnih podatkov oseba šest mesecev ni upravi�ena do denarne socialne pomo�i, povezave med 
evidencami za hitrejše in bolj u�inkovito pridobivanje podatkov,…). 
 
V pripravi je tudi projekt eSociala, ki bo omogo�al povezavo med razli�nimi zbirkami podatkov 
ter logi�ne kontrole med podatki in sporo�anje sprememb po uradni dolžnosti (npr. izguba 
zaposlitve, rojstvo, smrt,…). Informacijski sistem bo tako vseboval podatke, potrebne za 
odlo�anje o vseh pravicah iz javnih sredstev (npr. podatke o premoženju, višini prejemkov, 
podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja, o statusu, itd.), in sicer za vlagatelje vloge za 
pravice iz javnih sredstev in njihove družinske �lane ter iz 48 razli�nih podatkovnih virov 26-ih 
institucij. S tem bo v veliki meri onemogo�eno izkoriš�anje in zloraba sistema ter seveda tudi 
lažje odlo�anje, prav tako pa tudi lažje na�rtovanje politike pove�evanja socialne vklju�enosti, 
spremljanje stanja ter za znanstveno raziskovalne in statisti�ne dejavnosti. Nekatere izmed teh 
kontrol so vzpostavljene tudi v že obstoje�em informacijskem sistemu centrov za socialno delo 
za nekatere pravice iz javnih sredstev (npr. denarna socialna pomo�, otroški dodatki,…). 
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Pri pripravi ZSVarPre je bilo tudi vseskozi upoštevano na�elo pravi�ne razdelitve in 
transparentne porabe javnih sredstev ter na�elo ciljne usmerjenosti. Socialno varstveni prejemki 
se dodeljujejo tako, da se zagotovi pravi�na porazdelitev javnih sredstev glede na potrebe 
posameznika oziroma družine in glede na namen posamezne pravice (pomo� prejmejo tisti, ki 
jo zares potrebujejo). 
 
V skladu z navedenim menimo, da je zgoraj navedeni predlog že upoštevan v sedaj veljavnem 
ZSV in tudi v ZSVarPre.  
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 
Pripravila: 
Irena Kralj       Davor Dominkuš 
višja svetovalka       generalni direktor 
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