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Pobuda Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije v zvezi z
energetskim vavčerjem

Spoštovani!
Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ)
ste naslovili pisno pobudo, v kateri izpostavljate problematiko v zvezi z upravičenostjo do
energetskega vavčerja, predvsem za delovne invalide, ki delajo polovični delovni čas.
V zvezi s posredovano pobudo pojasnjujemo, da se je Vlada RS kot tudi MDDSZ tekom
epidemije, ter tudi po njej trudila, da je pri ukrepih zajela čim širši krog oseb. Za omilitev
posledic epidemije COVID-19 je sprejela številne ukrepe, od usklajevanja pokojnin (rednega in
izrednega), zvišanja odmernih odstotkov, izplačila kriznega dodatka, izplačila enkratnega
solidarnostnega dodatka, ki je bil izplačan kar trikrat do energetskega vavčerja, ki pa bo
izplačan najkasneje do 15. aprila.
Z vidika pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi uvodoma pojasnili, da je Vlada
Republike Slovenije po nujnem postopku sprejela Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic
zaradi vpliva visokih cen energentov (v nadaljevanju; ZUOPVCE) zaradi naraščanja socialnih
stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov, ki bodo omilili posledice na področju
energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev. Namen je preprečiti težko popravljive
posledice za delovanje države zaradi vpliva visokih cen energentov ter zagotoviti pomoč
prebivalcem, katerih materialno stanje je zaradi predvidenih podražitev energentov ogroženo,
kar povečuje socialno stisko prebivalstva. Zaradi izboljšanja socialne varnosti ranljivih skupin se
določi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov za namen odprave
posledic povečanja cen energentov. Upravičenci do dodatka so osebe, ki so opredeljene
kot upravičenci do solidarnostnega dodatka iz 67. člena Zakona o dodatnih ukrepih za
preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
(v nadaljevanju; ZDUPŠOP), katerih prejemek je za mesec december 2021 znašal 1.000 eurov
ali manj. Prav tako so upravičeni do dodatka prejemniki nadomestila za invalidnost za mesec
december 2021 po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, v primeru da razpolaga z
odločbo statusa invalida, ki ga je izdal pristojni Center za socialno delo. Izplačilo tega dodatka je

namenjeno zgolj socialno najšibkejšim upokojencem s stalnim ali začasnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji. Prejeli ga bodo torej vsi uživalci najnižjih pokojnin, ki jih izplačuje zavod
(starostni, invalidski, družinski, vdovski upokojenci). Prav tako ga bodo prejeli prejemniki
poklicnih pokojnin ter brezposelni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki
imajo praviloma zelo nizko nadomestilo, medtem ko Vlada RS med upravičence ni uvrstila vseh
ostalih prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo.
Namreč nadomestila iz invalidskega zavarovanja nimajo narave pokojnine, temveč so
prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja zavarovanci, ki imajo sicer omejeno delovno
zmožnost, so pa še vedno sposobni opravljati določena dela s krajšim delovnim časom ali z
omejitvami. Nadomestila so tako namenjena kritju izpada dohodka zaradi nastanka invalidnosti,
pri čemer ne gre za nadomeščanje izpada dohodka v celoti, saj tudi zavarovalni primer ni
nezmožnost pridobivanja dohodka, temveč nezmožnost ohranjanja delovnega mesta, zaposlitve
v svojem poklicu ali pa dela za polni delovni čas.
So pa kot upravičenci do dodatka opredeljeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so bili (od 01.04.2021 do 31.12.2021) poslani
na začasno čakanje na delo oziroma so bili odsotni z dela zaradi višje sile. Pojasnjujemo
torej, da so do izplačila dodatka lahko upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki izpolnjujejo vseh pet spodaj navedenih pogojev:
- delajo krajši delovni čas in
- ki so bili ali še bodo poslani na začasno čakanje na delo ali so odsotni z dela zaradi višje sile v
obdobju od 01.04.2021 do 31.12.2021 in
- imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in
- enkratnega solidarnostnega dodatka niso prejeli na kakšni drugi podlagi ZDUPŠOP ter
- izpolnjujejo pogoj cenzusa.
Glede na to, da zavod ne razpolaga s podatki, katerim prejemnikom nadomestil iz invalidskega
zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, je odrejeno začasno čakanje na delo oziroma so bili
odsotni z dela zaradi višje sile, prav tako pa ne obstaja uradna evidenca, iz katere bi lahko
zavod pridobil podatke po uradni dolžnosti, bo zavod lahko upravičencem izplačal pripadajoči
solidarnostni dodatek izključno na podlagi posamične vloge upravičenca, ki je objavljena na
spletni strani Zavoda, oddati pa jo je potrebno najkasneje do 31.03.2022 (skupaj z vsemi
ustreznimi dokazili o odrejenem čakanju delavca na začasno delo oz. drugimi dokazili o
upravičeni odsotnosti z dela zaradi višje sile kadarkoli v obdobju od 01.04.2021 do 31.12.2021).
Na koncu naj izpostavimo, da je delo ministrstva ter Vlade RS ves čas usmerjeno v pripravo
ukrepov, ki zagotavljajo boljšo socialno in materialno varnost vsem delovnim invalidom. Država
je namreč svojim državljanom dolžna zagotavljati socialno varnost, ki pa jo izvaja tako preko
sistema zavarovanja kot tudi preko sistema socialnega varstva oziroma socialnih pomoči, če so
pri njih podane okoliščine, ki na priznavanje teh pravic vplivajo (denarna socialna pomoč,
varstveni dodatek). V kolikor bi se v prihodnje ugotovilo, da bi bili potrebni ukrepi za omilitev
posledic tudi pri ostalih družbenih skupinah, bo Vlada RS tudi zanje proučila smiselnost novih,
dodatnih ukrepov.
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