ZARADI EPIDEMIJE COVID-19 SEM
OSTAL/-A BREZ ZAPOSLITVE.
KAKO DO POMOČI?
1. ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
Najprej se prijavite na Zavod za zaposlovanje. V času epidemije to lahko storite na naslednje načine:
preko portala Poiscidelo.si (skenirane priloge - odpoved iz poslovnih razlogov in pogodbo o zaposlitvi
pa pošljete po elektronski pošti na naslov območne službe, kamor se prijavljate).
Obrazce za prijavo in vlogo za denarno nadomestilo si lahko natisnete z Zavodove spletne strani ali jih
prevzamete na uradih za delo ter jih izpolnjene in s prilogami pošljete po elektronski ali navadni pošti
na naslov območne službe. Izpolnjene obrazce lahko oddate v nabiralnik na najbližjem uradu za delo.
Prijavite se lahko pri uradu za delo, ki ga sami izberete glede na to, kje boste iskali zaposlitev oziroma
glede na bližino svojega bivanja.
Z vpisom v bazo iskalcev dela dobite status brezposelne osebe in si lahko s to oddano vlogo si
pridobite pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, in sicer:
- če ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 9 mesecev v zadnjih
24 mesecih,
- če ste mlajši od 30 let in pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24
mesecih,
- če so bili plačani prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v
zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec kot zavezanec za plačilo pa
prispevkov ni plačal),
- če ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji ter izpolnjujete druge,
z zakonom določene pogoje ter
- se prijavite pri zavodu za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega
nadomestila.

Pomembno: navadno ste upravičeni do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju
obveznega zavarovanja, vendar v času epidemije te roki ne veljajo. Ponovno bodo začeli veljati 8
dni po preklicu epidemije.

Kako pridobiti nadomestilo?
1. Pri Zavodu vložite zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila.
Obrazec zahtevka lahko dobite na portalu Poiscidelo.si, na uradu za delo ali ga natisnete s spletnih strani
Zavoda. Oddate ga lahko elektronsko ali z navadno pošto na naslov območne službe Zavoda, oziroma v
nabiralnik na najbližjem uradu za delo.

2. Zahtevku je treba priložiti pogodbo/-e o zaposlitvi.
Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za
določen čas (npr. zaradi redne oziroma izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe
sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k zahtevku in predložiti ustrezna dokazila.

3. Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali
nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba
zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.
Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v
zadnjih 5 mesecih.
Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.

Rok denarnega nadomestila
Denarno nadomestilo vam pripada v celoti z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja,
navadno sicer v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite pri Zavodu in vložite
zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, vendar je v času epidemije to drugače in ti
roki ne veljajo. Če vložite zahtevek po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila
skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Čas prejemanja nadomestila
Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:
2 meseca, če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6
mesecev v zadnjih 24 mesecih,
3 mesece, če ste bili zavarovani od 9 mesecev do 5 let,
6 mesecev, če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
9 mesecev, če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
12 mesecev, če ste bili zavarovani nad 25 let,
19 mesecev, če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani nad 25 let,
25 mesecev, če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani nad 28 let.

Višina denarnega nadomestila
Prve tri mesece prejemanja znaša 80 %,
v naslednjih devetih mesecih 60 %,
po izteku enega leta pa 50 % povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v obdobju 8 mesecev (mlajši od
30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR in ne višje od 892,50 EUR bruto.
Kontaktni center za več informacij o denarnih nadomestilih je na voljo na številki: 080 20 55.
Svetujem, da dodate še informacijo o ureditvi zdravstvenega zavarovanja, ki jo najdete na spletni strani
Zavoda.

2. CENTER ZA SOCIALNO DELO
Izredna denarna socialna pomoč
Namenjena je osebam oz. družinam, ki so se iz razlogov, na katere ne morejo vplivati, znašli v položaju
materialne ogroženosti ali osebam in družinam, ki imajo izredne stroške, ki so vezani na preživljanje in
jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti.
Razlog, na katerega oseba ne more vplivati je lahko tudi razglasitev epidemije in s tem povezana izguba
dohodkov ali izredni nujni stroški.
Višina izredne denarne socialne pomoči mesečno ne sme presegati višine enega minimalnega dohodka
samske osebe ali družine, v enem koledarskem letu pa ne sme presegati višine petih njenih minimalnih
dohodkov, od katerih se lahko višina treh njenih minimalnih dohodkov dodeli le za izredne stroške,
nastale zaradi naravne nesreče ali višje sile. Razglasitev epidemije šteje kot višja sila. Najvišje izplačilo
izredne denarne socialne pomoči je torej odvisno od statusa in števila družinskih članov. Npr. za samsko
osebo, ki je zaposlena za polni delovni čas, znaša najvišja mesečna višina 607,29 EUR. Več o cenzusih
najdete na tej spletni strani - https://www.gov.si/teme/denarna-socialna-pomoc/.

Kako dobim izredno denarno socialno pomoč?
Na center za socialno delo morete vložiti vlogo, ki jo najdete na https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4045.
Vlogo vložite na najbližji center za socialno delo. V času epidemije lahko to storite tudi po elektronski
pošti.
Če boste do izredne denarne socialne pomoči upravičeni, jo morate porabiti za namen za katerega je
dodeljena. Namen najdete v odločbi. Zakon sicer določa, da mora upravičenec porabiti izredno
denarno socialno pomoč v roku 30 dni po prejetju pomoči, dokazila pa mora predložiti v roku 45 dni
od prejetja. V času epidemije ti roki ne tečejo in bodo začeli teči znova po prenehanju »izrednih
razmer«.

3. RDEČI KRIŽ
RKS-OZ Ljubljana
nudi pomoč s prehrambenimi paketi in praškom, z oblačili in obutvijo posameznikom in družinam, ki so
v stiski, pomaga brezposelnim, osebam brez statusa in vsem, ki živijo v pomanjkanju. Posreduje tudi
rabljeno pohištvo.
Upravičenci materialne pomoči so družine, otroci in posamezniki, ki so iz različnih razlogov materialno
prikrajšani. Prosilci svojo upravičenost za pomoč izkazujejo z odločbami o otroškem dodatku, vpisom v
register brezposelnih oseb kot iskalci zaposlitve, odrezki pokojnine ali z bančnimi izpiski o osebnih
prejemkih, s katerimi dokazujejo minimalne osebne dohodke.

Upravičenci do materialne pomoči se na nas lahko obrnejo tudi s prošnjo za plačilo položnic. Možnost
plačila je odvisna od količine razpoložljivih sredstev. O dodelitvi enkratne denarne pomoči odloča
socialna komisija RKS-OZ Ljubljana na podlagi pisnega priporočila predlagatelja z obrazložitvijo
razlogov za dodelitev pomoči in z dokazili o:
številu družinskih članov oziroma članov gospodinjstva,
številu šoloobveznih otrok,
višini rednih mesečnih prejemkov vseh družinskih članov in obsegu prejetih socialnih pomoči iz
drugih virov v tekočem letu (Odločba o otroških dodatkih ali Odločba o denarni socialni pomoči ali
bančni izpiski ali odrezek o višini pokojnine),
statusu upravičenca,
in drugih dokazilih, ki so pomembna za odločitev o dodelitvi
Rdeči Križ Žalec:
Denarna pomoč se izplačuje le v urgentnih, izjemnih primerih do višine enkratnih socialnih pomoči, kot
jih določa Zakon o socialno varstvenih prejemkih. Sredstva za denarne pomoči upravičencem se
zagotavlja iz donatorskih prispevkov in drugih dobrodelnih virov. O dodelitvi enkratne denarne pomoči
oz. plačilu položnic odloča krajevni odbor KO RK, iz katere je prosilec, na podlagi pisne vloge z
obrazložitvijo razlogov za dodelitev pomoči in z dokazili. Območni odbor OZ RK Žalec sprejme sklep o
višini cenzusa, ki se glede na stanje in situacijo lahko spreminja.

4. KARITAS
Tudi Karitas ponuja pomoč v obliki hrane, vendar se le- ta razlikuje od župnij po Sloveniji.

5. ANINA ZVEZDICA
Društvo ponuja pomoč v obliki paketov hrane. Na njihovi spletni strani najdejo email naslove po regijah,
kamor lahko oddajo prošnjo za pomoč.

6. ZA ŠTUDENTE:ŠTUDENTSKI TOLAR
[trenutno aktualno]
Študentska organizacija Slovenije - ŠOS je objavila poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob
izbruhu koronavirusa najmanj v višini 25.000 €, ki je namenjen VSEM študentom. Poziv se ne izključuje z
vsemi ostalimi oblikami pomoči, ki jih na Fundaciji Študentski tolar izvajamo. Pri pozivu sodelujejo še
tudi študentske organizacije univerz in lokalnih skupnosti.
Besedilo razpisa, prijavni obrazec in vse pomembne informacije najdeš na spletni strani Študentske
organizacije Slovenije.
Zadnji dan za prijavo na razpis je 19. maj 2020.
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