REPUELIKA SLOVENUA
MINISTRsTVO ZA D€LO, ORUU tNO,
SOCIALNE ZADEVE IN EITIAKE MO'NOSTI
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Stevilka: ,,'9.,
Datum: tli,

Na podlagi devetega odstavka 79.e elena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, St. 3/07 uradno
preeiseenobesedilo, 23107 - popr., 41107 popr.,61/10 zsvarpre, 62/10 zupJs, s7t12,- ggt16
in
52116 - zPPreb-1) ministrica za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznosti izdaja naslednji

o dotocitvi viiine," *e,"11!5,P"cua denarnih prejemkov,
namenjenih osebam, vkljudenih v poskusno izvajanje programov aocialne aktivacije

1

. 6ten

(uvodna doloeila)
S tem sklepom se doloda visina in naein izplaeila denarnih prejemkov, ki jih lahko osebe, vktjudene v

poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (v nadatjevanju: osebe), pridobio z vkljueitvijo v
naveden program.

Oseba se vkljuei

v

poskusno izvajanje programov socialne aktivacue na podlagi individualnega

dogovora o smiselnosti vkljucitve ter pogodbe o vkljuCitvi v program.

Program socialne aktivacrle, ki ga izvajalec programa izvaja poskusno (v nadaljevanju: program),
predstavlla potrjen projekt izvajalca programa, izbran v okviru javnega razpisa za sofinanciranje
prolektov >Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi
programl( ali javnega razpisa za sofinanciranje proJektov )Razvoj in izv4a\e dolgih programov
socialne aktivacrle ter povezovanje z zaposlitvenimi programi(.
Programi iz preJSnjega odstavka se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvdarye evropske
kohezuske politike v obdobju 2014-2020 programov socialne aktivacrje, L prednostne osi rSocialna
vkljueenost in zmanjsevanje tveganja revsdine(, 9.1. prednostne nalozbe: )Aktivno vkljueevanje,
vklJueno s spodbujanjem enakih moZnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljSanje zaposljivosti, 9.1.2.
specifienega cilja: )Opolnomoeenje ciljnih skupin za priblizevanje trgu dela(.
2. elen
(vrste denarnih prejemkov)
Ta sklep ureja visino in izplaeilo naslednjih denarnih prejemkov:

denarne nagrade,
stroskov za prevoz ter
stroskov za prehrano.

3.6len
(denarna nagrada)

Oseba lahko v dasu vkljudenosti v program pridobj pravico do denarne nagrade, 6e
program, ki tra.la vsaj 10 mesecev.
Visina denarne nagrade znaSa 0,80 evrov na uro dejanske prisotnosti v programu.

je

vkljueena v

programu.
Oseba pridobi pravico do denarne nagrade glede na Stevilo ur dejanske prisotnosti v
Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa.

4. Clen
(strogki za prevoz)
Stroski za prevoz pripadajo osebi, katere kraj stalnega ali zadasnega prebivaliSea Je od kraja izvajanja
aktivnosti programa oddaljen najmanj en kilometer v eno smer. Uposteva se kraj, ki je blizji kraju
izvajanja aktivnosti programa.

Za izralun visine stroska za prevoz se uposteva najni2ja cena vozovnice zajavni prevoz
Stroski za prevoz pripadajo osebi za vsak dan dejanske prisotnosti v prog|itmu
Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa.

5. dlen

(stroski za prehrano)
Oseba lahko v Casu vkljucenosti v program pridobi pravico do stroskov za prehrano.
ViSina stroska za prehrano znasa 3,70 evrov na dan dejanske prisotnosti v programu in je izplaCana, ee

je oseba v posameznem dnevu v programu prisotna najmanj 4 ure.
Prisotnost v programu se izkazuje s potrjeno listo prisotnosti na strani izvajalca programa.

6. clen
(izplacila denarnih prejemkov)

Vsa izplaeila denarnih prejemkov iz tega sklepa se izplacujejo v gotovini. lzplaeila izvrSuje izvajalec
programa neposredno osebi.
lzplacila je izvajalec programa dolzan izvajati dnevno, in sicer za vsak dan dejanske prisotnosti osebe
v programu in pod pogoji upravicenosti, ki so doloeeni s tem sklepom.

7. elen

(spremembe visine denarnih prejemkov)

Vsakokratno spremembo visine denarnih prejemkov iz tega sklepa dolodi ministrica za delo, druzino,
socialne zadeve in enake moznosti s spremembo tega sklepa.
Sprememba visine denarnih prejemkov zacne veljati s prvim dnem naslednjega meseca od dneva
objave sprcmembe sklepa na spletni strani Ministrsfua za delo, druzino, socialne zadeve in enake
moznosti (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo je dolzno izvajalce programov seznaniti z vsako
spremembo sklepa.

8. elen

(zacetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi na spletni strqni ministrstva.
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