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GENERALNI SEKRETARIAT
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu –
skrajšani postopek, EPA: 1317-VI – predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13-ZDU-1G) je Vlada 
Republike Slovenije na ….. seji dne ……. sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o socialnem 
varstvu – Skrajšani postopek, EPA: 1317-VI, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
v obravnavo in sprejem skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Brankom Kurnjekom, in ga 
posreduje Državnemu zboru RS v obravnavo.

Tanja Šarabon
GENERALNA SEKRETARKA

 Mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti



2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Davor Dominkuš, generalni direktor  Direktorata za socialne zadeve
- Milena Končina, vodja Sektorja za izvajanje storitev in programov,
- Tomaž Čebulj, sekretar

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
- dr. Anja Kopač Mrak, ministrica
- Dejan Levanič, državni sekretar
- Davor Dominkuš, generalni direktor Direktorata za socialne zadeve

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:
DA 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
Predlagamo, da se gradivo obravnava na seji Vlade RS, v petek  6. 9. 2013, ker bo predlog zakona 
obravnavan v torek, 10. 9. 2013 na matičnem odboru v Državnem zboru RS.

5. Kratek povzetek gradiva
/

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE
e) na socialno področje DA / NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih 

organizacij

DA / NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/samo, če izbere DA pod točko 6a)/



I. Ocena finančnih posledic

Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3
Predv ideno  povečan je  (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov državnega 
proračuna 
P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) prihodkov občinskih 
proračunov 
P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov državnega 
proračuna 
P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov
P r e d v i d e n o  p o v e č a n j e  ( + )  a l i  
zmanjšanje (-) obveznosti za druga 
javna finančna sredstva

II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih 
proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:

Šifra PP Ime proračunske 
postavke

Ime proračunskega 
uporabnika

Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:

Šifra PP Ime proračunske 
postavke

Ime proračunskega 
uporabnika

Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1 

SKUPAJ:

Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE
Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno.



/
__________________________________________________________________________

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v predlogu 
predpisa./5

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
/Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje: /

/Datum pošiljanja:/
v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:
- …
- ….

/Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE

11. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE
b) za nujnost obravnave DA / NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti DA / NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …

dr. Anja Kopač Mrak
MINISTRICA

PRILOGA:

 Mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu



Mnenje Vlade RS o Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu – skrajšani 
postopek – EPA 1317-VI

Skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Branko Kurnjek) je Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložila v obravnavo Predlog zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu –
skrajšani postopek – EPA 1317-VI (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona). S predlogom zakona se 
predlaga črtanje osme alineje prvega odstavka 46. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št., 3/07 – uradno prečiščeno besedilo (23/07 popr., 41/07 popr.), 114/06 – ZUTPG, 61/10 - ZSVarPre, 
62/10 - ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV), ki določa, da mora besedilo javnega razpisa za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe vsebovati navedbo, da se delovna razmerja 
zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v 
javnih zavodih s področja socialnega varstva.

Vlada Republike Slovenije v nadaljevanju podaja naslednje mnenje k predlogu zakona.

Skladno z ZSV je dejavnost socialnega varstva nepridobitna. Storitve, ki jih zakon določa kot javno 
službo, lahko opravljajo v okviru mreže javne službe tako javni socialno varstveni zavodi kot tudi druge 
pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu za opravljanje socialno varstvene 
storitve. ZSV in predpisi, izdani na njegovi podlagi, natančno določajo pogoje in načine za izvajanje 
posameznih socialno varstvenih storitev. 

Nekatere socialnovarstvene storitve se v celoti financirajo iz državnega proračuna in koncedent tem 
koncesionarjem zagotavlja finančna sredstva pod enakimi pogoji in načini, kot to zagotavlja javnim 
zavodom, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija (npr.: storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev 
pod posebnimi pogoji). V takšnem primeru govorimo o tako imenovani odplačni koncesiji. Nekatere 
socialno varstvene storitve pa se lahko delno ali v celoti financirajo iz plačil uporabnikov (npr.: storitve 
institucionalnega varstva). V teh primerih govorimo o neodplačni koncesiji. Za vse vrste socialno 
varstvenih storitev velja, da so za njihovo izvajanje določeni jasni standardi in normativi, ki urejajo 
tehnične in kadrovske pogoje, kakor tudi vsebino izvajanja posamezne storitve. Vse storitve, ki se 
izvajajo v okviru javne službe, je treba izvajati skladno s tako določenimi standardi in normativi in med 
drugim zagotoviti tudi ustrezno kadrovsko zasedbo, ki mora biti usklajena z veljavnimi panožnimi 
kolektivnimi pogodbami.

Koncesionarji so pravne in fizične osebe, ki lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki niso predmet 
podeljene koncesije oziroma zaradi svoje osnovne dejavnosti koncesionar uporablja druge kolektivne 
pogodbe, v katerih pa niso opredeljena delovna mesta, ki so za izvajanje socialno varstvenih storitev 
nujno potrebna. Poslovanje koncesionarja na področju socialnega varstva oziroma za dejavnost, za 
katero je bila podeljena koncesija, mora biti ločeno od ostalega poslovanja koncesionarja. 

V Kolektivnih pogodbah, ki jih mora koncesionar upoštevati pri izvajanju podeljene koncesije in veljajo 
za javni sektor, so zajeta delovna mesta, ki pa v ostalih kolektivnih pogodbah niso zajeta ali 
primerljiva, so pa nujno potrebna za izvajanje socialno varstvenih storitev. V primeru, da koncesionarji 
ne bi upoštevali tako določenih kadrovskih pogojev, bi prihajalo do pomembnih razlik pri obsegu in 
kakovosti storitev, kakor tudi pri višini njihovega financiranja.

Vlada RS se ne strinja s predlagano spremembo zakona, da se črta osma alineja prvega odstavka 46. 
člena ZSV, saj bi s črtanjem te alineje lahko prišlo do pomembnih razlik pri izvajanju javne službe in v 
okviru tega tudi do neustrezne zasedbe delovnih mest in plačila zaposlenih, ki opravljajo enako 
oziroma primerljivo delo v okviru javne službe. Koncesionarji v takem primeru ne bi mogli izvajati 
storitev skladno z veljavnimi standardi in normativi za opravljanje socialno varstvenih storitev. Na 
podlagi navedenega Vlada RS ne podpira predlaganega zakona.
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