Številka: 540-01/19-03/
Datum: 19. 4. 2019
Na podlagi 42., 133. in 142. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za delo,
družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo pripravil
POROČILO
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu,
skrajšani postopek, EPA 492-VIII.
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 20. nujni seji 18. 4. 2019 kot
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o socialnem varstvu, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada, s predlogom za
obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku.
Kolegij predsednika Državnega zbora je na 30. seji 8. 4. 2019 sklenil, da se Predlog
zakona obravnava po skrajšanem postopku, zato ga je Odbor obravnaval na podlagi
142. člena Poslovnika Državnega zbora.
Odboru je bilo posredovano naslednje gradivo, ki je objavljeno na spletnih straneh
Državnega zbora:
– Predlog zakona
– Mnenje Zakonodajno-pravne službe
– vloženi amandmaji kvalificiranih predlagateljev
– zahteva za sklic nujne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.
Pri delu Odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja, državna sekretarka
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Breda Božnik s
sodelavkama in predstavnica Zakonodajno-pravne službe Valentina Marolt.
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 in dala pripombe k 3. členu.
V poslovniškem roku so s strani kvalificiranih predlagateljev amandmaje vložili :
–

LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana Šarca; SD - Poslanska skupina
Socialnih demokratov; SMC - Poslanska skupina Stranke modernega centra;
SAB - Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek; DeSUS - Poslanska
skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije k 3. členu.

* * *
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Predstavnica predlagatelja je povedala, da je razlog za sprejetje predloga zakona je
prenos Direktive 2012/29/EU in s tem uskladitev slovenske zakonodaje z zakonodajo
Evropske unije. Slovenija je od Evropske komisije leta 2016 prejela opomin zaradi
neprenosa Direktive 2012/29/EU v nacionalno zakonodajo. V odzivu je Vlada
Republike Slovenije navedla, da je Direktiva (oziroma njen 8. in 9. člen) ustrezno
prenesena v slovensko zakonodajo že z veljavnimi pravnimi akti, kot sta Zakon o
socialnem varstvu in Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Vendar je Slovenija
novembra 2018 prejela obrazloženo mnenje Evropske komisije, da navedena člena
nista ustrezno prenesena v nacionalno zakonodajo. Po proučitvi stanja in strokovnem
sestanku s predstavniki Evropske komisije je bila sprejeta odločitev o spremembi in
dopolnitvi Zakona o socialnem varstvu z novo socialnovarstveno storitvijo. V predlogu
zakonu se uvaja nova socialnovarstvena storitev, ki bo na sistemski ravni zagotovila
ustrezno podporo žrtvam kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom. Nova
socialnovarstvena storitev bo zagotovila strokovno obravnavo s strokovnim
svetovanjem, ki zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in
vodenje, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in
finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja, kar bo
natančneje urejeno v dopolnjenem Pravilniku o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev. Zaradi uvedbe nove socialno varstvene storitve bo
ministrstvo zagotovilo sredstva za 16 novih zaposlitev na centrih za socialnih delo.
Predstavnica ZPS je povedala, da njihovi pomisleki iz pisnega mnenja z vloženim
amandmajem k 3. členu odpravljeni.
* * *
Odbor je brez razprave sprejel amandma: LMŠ - Poslanska skupina Liste Marjana
Šarca; SD - Poslanska skupina Socialnih demokratov; SMC - Poslanska skupina
Stranke modernega centra; SAB - Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek;
DeSUS - Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije k 3. členu.
* * *
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih
Predloga zakona ter jih sprejel.
Glede na sprejeti amandma je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika
Državnega zbora pripravljeno besedilo Dopolnjenega predloga zakona, v
katerega je vključen sprejeti amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del
tega poročila.
* * *
Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik Odbora
Vojko Starović.

Tina Premik
sekretarka

Vojko Starović
predsednik
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DOPOLNJEN PREDLOG
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialnem varstvu, skrajšani postopek.
1.

člen

V Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 23/07
–
popr., 41/07
–
popr., 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 –
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg
in 31/18 – ZOA-A) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem zakonom se prenaša v slovenski pravni red Direktiva 2012/29/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na
področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega
sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 57) zadnjič
popravljena s Popravkom (UL L št 287 z dne 31. 10. 2015, str. 87) v delu, ki se nanaša
na zagotavljanje podpore žrtvam kaznivih dejanj.«.
2.

člen

V 11. členu se v prvem odstavku za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. podpora žrtvam kaznivih dejanj,«, dosedanje 3., 4., 5. in 6. točka pa postanejo 4.,
5., 6. in 7. točka.
V drugem odstavku se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
3.

člen

Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Podpora žrtvam kaznivih dejanj po tem zakonu obsega strokovno podporo in
strokovno svetovanje osebi, ki ji je bila s kaznivim dejanjem neposredno
povzročena kakršnakoli škoda.
Strokovna podpora zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje in
usmerjanje. Strokovna podpora in strokovno svetovanje se izvajata z namenom,
da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in
finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.
Ne glede na 5. člen tega zakona, je upravičenec do storitve podpore žrtvam
kaznivih dejanj lahko vsakdo, ki je žrtev kaznivega dejanja, storjenega v
Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali je kaznivo dejanje prijavil. Kadar je kaznivo
dejanje storjeno izven ozemlja Republike Slovenije, je upravičenec oseba, ki ima
v Republiki Sloveniji stalno ali začasno prebivališče.
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Kadar je neposredna posledica kaznivega dejanja smrt osebe, se za upravičence
do podpore iz prejšnjega odstavka štejejo tudi njen zakonec oziroma oseba, s
katero je živela v zunajzakonski skupnosti, njeni krvni sorodniki v ravni vrsti,
njen posvojenec ali posvojitelj, njeni bratje in sestre ter osebe, ki jih je preživljala
oziroma jih je bila dolžna preživljati.«.
4.

člen

V 42. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alineja, ki se glasi:
» - podpora žrtvam kaznivih dejanj;«.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja.
5.

člen

V 43. členu se v prvem odstavku za besedilom »za osebno pomoč,« doda besedilo »za
podporo žrtvam kaznivih dejanj,«.
6.

člen

V 49. členu se v drugem odstavku za besedilom »osebne pomoči,« doda besedilo
»podpore žrtvam kaznivih dejanj,«.
7.

člen

V 98. členu se v prvem odstavku doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
» - podpora žrtvam kaznivih dejanj;«.
Dosedanji štirinajsta in petnajsta alineja postaneta petnajsta in šestnajsta alineja.

8.

člen

V 100. členu se v prvem odstavku za besedilom »prve socialne pomoči« dodata vejica
in besedilo »podpore žrtvam kaznivih dejanj«.

9.

člen

V 101. členu se v prvem odstavku številka »5« nadomesti s številko »6«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Minister, pristojen za socialno varstvo, v treh mesecih od uveljavitve tega zakona
uskladi Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) z novim 14.a členom zakona.
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11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne tri mesece po njegovi uveljavitvi. Do takrat se uporablja Zakon
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).

