
Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00
        E: gp.mddsz@gov.si

Številka:  0140-36/2018
Ljubljana, 14. 5. 2018
EVA 2018-2611-0054

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o spremembi  in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo 
Pomurje  – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 57.a člena Zakona 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 in 21/18 – ZNOrg) in v zvezi z drugim odstavkom 17. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/17) je Vlada 
Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za 
socialno delo Pomurje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                 generalna sekretarka

Priloga:
- besedilo Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo 

Pomurje (EVA 2018-2611-0054)

Prejmejo:
- Center za socialno delo Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona,
- Center za socialno delo Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, 
- Center za socialno delo Ljutomer, Rajh Nade ulica 2a, 9240 Ljutomer,
- Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota,
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 

Ljubljana,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana.



2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Špela Isop, namestnica generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve, Ministrstvo za 
             delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
S Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
30/18 dne 26. 4. 2018, je bil ustanovljen Center za socialno delo Pomurje (v nadaljevanju: center) ter 
urejene statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem centra ter medsebojna razmerja med centrom 
in ustanoviteljem. Center je univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialnovarstvenih zavodov:
Centra za socialno delo Gornja Radgona, Centra za socialno delo Lendava, Centra za socialno delo 
Ljutomer in Centra za socialno delo Murska Sobota.

Novi centri za socialno delo imajo na sedežu organizirano skupno splošno službo in skupno 
strokovno službo. Večinoma je na sedežu organizirana tudi služba za odločanje o pravicah iz javnih 
sredstev. Pri Centru za socialno delo Pomurje je zaradi organizacijskih razlogov potrebno službo za 
odločanje o pravicah iz javnih sredstev vzpostaviti izven sedeža javnega zavoda, in sicer je 
najustreznejša Enota Ljutomer. Navedeno krajevno organiziranost vzpostavlja Sklep o spremembi 
Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje. 

Ustava Republike Slovenije v 115. členu nalaga predsedniku vlade in ministrom pristojnost in 
dolžnost, da do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov opravljajo 
tekoče posle. 17. člen ZSV-H določa, da akte o ustanovitvi novih centrov za socialno delo izda 
ustanovitelj najkasneje tri mesece pred začetkom uporabe ZSV-H, to je najkasneje do 30. 6. 2018.
Navedeno je potrebno upoštevati tudi za sprejem sklepov o spremembi ustanovitvenih aktov. Glede 
na navedeno, gre za tekoči posel vlade, saj gre za sprejemanje akta, ki pomeni za pristojen organ 
vnaprej določeno dolžnost izpolnitve zakona (izrecno pooblastilo v zakonu). Sprejetje konkretnega 
pravnega akta predstavlja že določeno zakonsko obvezo organa izdati predpis, ki je bil predviden in 
uzakonjen že ob sprejetju zakona, kar se šteje za opravljanje tekočih poslov vlade v odstopu.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  sredn ja  pod je t ja  ter  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA



f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

Gradivo nima finančnih posledic.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv 

ukrepa, projekta
Šifra in naziv 

proračunske postavke
Znesek za 

tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv ukrepa, 

projekta
Šifra in naziv 

proračunske postavke 
Znesek za 

tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

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

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Kratka obrazložitev
Gradivo nima finančnih posledic. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
� pristojnosti občin,
� delovanje občin,
� financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Pri imenovanju predstavnikov ustanovitelja mnenje lokalne skupnosti ni potrebno.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Pri pripravi gradiva sodelovanje javnosti ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                Dr. Anja Kopač Mrak
                                                                                MINISTRICA

Priloge:
- Sklep Vlade RS – predlog,
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje -

obrazložitev predloga.



Številka:
Datum:

Na podlagi 57.a člena Zakona 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 in 21/18 – ZNOrg) in v zvezi z drugim odstavkom 17. 
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
54/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne ... sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Centra za socialno delo Pomurje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                 Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                 generalna sekretarka

Priloga:
� besedilo Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo 

Pomurje (EVA 2018-2611-0054)

Prejmejo:
� Center za socialno delo Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja 

Radgona,
� Center za socialno delo Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava,
� Center za socialno delo Ljutomer, Rajh Nade ulica 2a, 9240 Ljutomer, 
� Center za socialno delo Murska Sobota, Slovenska ulica 44, 9000 Murska Sobota,
� Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 

Ljubljana,
� Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana.



                                 PREDLOG
             (EVA 2018-2611-0054)

Na podlagi 57.a člena Zakona 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 in 21/18 – ZNOrg ) in v zvezi z drugim odstavkom 17. 
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
54/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje (Uradni list RS, št. 30/18) se v 6. členu 
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Center ima na svojem sedežu organizirani skupno splošno službo in skupno strokovno
službo.«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Center ima službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev organizirano izven sedeža, in 
sicer na Enoti Ljutomer.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Končna določba
2. člen

(začetek veljavnosti)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 
Ljubljana, dne 
EVA 2018-2611-0054

                                                                    Vlada Republike Slovenije
                                                                  dr. Miroslav Cerar,

                                                           predsednik



Obrazložitev predloga

S Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje, ki je bil 26. 4. 2018 objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 30/18, je bil ustanovljen Center za socialno delo Pomurje (v nadaljevanju: 
center) ter urejene statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem centra ter medsebojna 
razmerja med centrom in ustanoviteljem. Sklep o ustanovitvi določa ime, sedež in pravni status 
centra. Ureja dejavnost, organiziranost in organe centra, sredstva za delo centra, pravice, 
obveznosti in odgovornosti centra v pravnem pomenu. Z aktom o ustanovitvi so tudi določene 
odgovornosti ustanovitelja za obveznosti centra ter medsebojne pravice in obveznosti 
ustanovitelja in centra. V prehodnih in končnih določbah se urejajo vpis v sodni register, 
poslovne evidence zavoda, pravno nasledstvo, ureditev delovnih razmerij, vršilec dolžnosti 
direktorja in naloge vršilca dolžnosti direktorja.

Center je univerzalni pravni naslednik spojenih javnih socialnovarstvenih zavodov: Centra za 
socialno delo Gornja Radgona, Centra za socialno delo Lendava, Centra za socialno delo 
Ljutomer in Centra za socialno delo Murska Sobota.

Novi center za socialno delo imajo skladno z akti o ustanovitvi na sedežu organizirano skupno 
splošno službo (ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko 
službo) ter skupno strokovno službo (ki bo vključevala tudi mobilno strokovno enoto, ki jo bodo 
sestavljali strokovnjaki različnih strok – psiholog, pravnik, specialni pedagog itd.). Večinoma je 
na sedežu organizirana tudi služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev. V Sklepu o 
ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje je določeno, da je služba za odločanje o pravicah 
iz javnih sredstev organizirana na sedežu. Vendar je treba zaradi organizacijskih razlogov 
službo za odločanje o pravicah iz javnih sredstev vzpostaviti izven sedeža javnega zavoda, in 
sicer je najustreznejša Enota Ljutomer. Navedeno krajevno organiziranost vzpostavlja Sklep o 
spremembi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje. 

Ustava Republike Slovenije v 115. členu nalaga predsedniku vlade in ministrom pristojnost in 
dolžnost, da do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novih ministrov 
opravljajo tekoče posle. 17. člen ZSV-H določa, da akte o ustanovitvi novih centrov za socialno 
delo ustanovitelj izda najpozneje tri mesece pred začetkom uporabe ZSV-H, to je najpozneje do 
30. 6. 2018. Navedeno To je treba upoštevati tudi za sprejetje sklepov o spremembi 
ustanovitvenih aktov. Glede na navedeno gre za tekoči posel Vlade RS, saj gre za sprejemanje 
akta, ki pomeni za pristojni organ vnaprej določeno dolžnost izpolnitve zakona (izrecno 
pooblastilo v zakonu). Sprejetje tega pravnega akta pomeni že neko zakonsko obvezo organa 
izdati predpis, ki je bil predviden in uzakonjen že ob sprejetju zakona, kar se šteje za opravljanje 
tekočih poslov Vlade RS v odstopu.
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