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Spoštovani

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) vam v predvidenem roku pošiljamo naše
pripombe in mnenje k Predlogu o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je
v javni obravnavi.
V ZSSS predlog izločitve dodatka za delovno aktivnost iz denarne socialne pomoči oziroma
spremembo ekvivalenčne lestvice za določanje višine minimalnega dohodka za posamezne
družinske člane ne podpiramo in predlagamo, da se sedaj veljavna ureditev ohrani. Ne
verjamemo, da bodo predlagane spremembe, kot navaja predlagatelj zakona, vodile v
»hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči«, v »zagotovitev višje socialne
varnosti posameznikov« in njihovih družin, in v zmanjševanje »pasti tveganja neaktivnosti
brezposelnih upravičencev«. Nasprotno, menimo, da bi uveljavitev predlaganih sprememb
vodila v zmanjšanje razpoložljivih sredstev posameznikov in družin, s tem v poslabšanje
njihovega socialnega in materialnega položaja in v večjo izpostavljenost revščini in socialni
izključenosti. Po podatkih, ki jih navajate v Predlogu zakona bo to povzročilo poslabšanje
socialnega položaja več kot 9.220 družinam oziroma samskim osebam; negativne posledice
teh »varčevalnih« ukrepov bo občutilo skoraj 10.000 otrok, kar je za ZSSS nesprejemljivo.
Glavna težava v Sloveniji niso previsoki zneski socialnih transferjev, temveč nizke plače in
(pre)nizka višina minimalne plače. Spomnimo, da trenutno določena višina denarne socialne
pomoči v višini 392,75 EUR za samsko osebo ne dosega višine »kratkoročnih minimalnih
življenjskih stroškov« (ocenjenih na podlagi deleža izdatkov za hrano in brezalkoholne pijače v
najnujnejših izdatkih za življenjske potrebščine), ki znašajo 441,67 EUR na mesec (IER, 2017).
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Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo pa je v letu 2017 znašal 7.628 EUR,
na mesec pa 636 EUR (SURS). Med osebami, ki so prejemale dohodke pod pragom tveganja
revščine je bilo tudi 56.000 delovno aktivnih. Trenutna višina neto minimalne plače (667 EUR)
le za 31 EUR presega mesečni prag tveganja revščine in tako še vedno ne zagotavlja poštenega
plačila za opravljeno delo ter ne omogoča polne socialne vključenosti in dostojnega življenja.
Opozarjamo, da po podatkih SURS socialni transferji v Sloveniji pomembno prispevajo k
zmanjševanju revščine. V primeru dodatka za delovno aktivnost ne gre za neposredni denarni
prejemek, ampak je sestavni del izračuna za denarno socialno pomoč do katere so upravičeni
delovno aktivni - (samo)zaposleni, osebe vključene v ukrepe APZ ali programe psihosocialne
rehabilitacije, družinski pomočniki, prostovoljci ipd. Opozarjamo, da je bil dodatek za delovno
aktivnost uveden prav z namenom in je še vedno v funkciji spodbujanja in ohranjanja
motivacije za delo ter izboljšanje zaposljivosti. Iz priloženega izračuna (Tabela 9, str. 17) tudi
izhaja, da bi predlagana ukinitev dodatka za delovno aktivnost lahko imela nasprotni učinek,
in sicer upad delovne aktivnosti brezposelnih oseb ter zmanjšanje možnosti ponovne
vključitve na trg dela.
V ZSSS zaradi navedenega predlaganim spremembam nasprotujemo. Po našem mnenju
dodatek za delovno aktivnost predstavlja pomembno socialno varovalko, njegova ukinitev pa
bi le še dodatno poglobila revščino in socialno izključenost najranljivejših skupin. Zato vas
pozivamo, da poleg ohranitve omenjenega dodatka povečate nadzor nad upravičenci in
spodbudite učinkovitejše sodelovanje med institucijami (CSD in ZRSZ, …).
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