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

ZADEVA: Soglasje k Pogodbi o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije -
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 6. člena in 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, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 52. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter v zvezi z 68.c členom 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, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),
je Vlada Republike Slovenije na …… seji dne …………..  sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Pogodbi o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno 
delo Slovenije z dne 23. 12. 2019.

                                                      Stojan TRAMTE
                                                    GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 

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:
- Mojca Pršina, v. d. generalne direktorice,
- Gregor Resman, vodja sektorja,
- Melita Valant, sekretarka 



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:
/

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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



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:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/

II. Finančne posledice za državni proračun
Gradivo nima finančnih učinkov na državni proračun.



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

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/

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

/

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 sklenitvi Pogodbe o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije 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 potrebna. 
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

mag. Ksenija Klampfer
MINISTRICA

Priloge:
- Sklep Vlade RS – predlog,
- soglasje k Pogodbi o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije -

obrazložitev predloga in
- Pogodba o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije z dne 23. 12. 2019.



Številka: 

Datum: 

Na podlagi 6. člena in 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, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) in prvega odstavka 52. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP) ter v zvezi z 68.c členom 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, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), je Vlada 
Republike Slovenije na …… seji dne …………..  sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Pogodbi o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo 
Slovenije z dne 23. 12. 2019.

                                                      Stojan TRAMTE
                                                    GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 

Ljubljana.



SOGLASJE K POGODBI O USTANOVITVI SKUPNOSTI CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
SLOVENIJE  

Obrazložitev predloga

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) v 52. členu določa, 
da se lahko zavodi s soglasjem ustanovitelja povezujejo v skupnosti zavodov za opravljanje skupnih 
zadev. Zadeve, ki jih opravlja  skupnost zavodov, organi in organizacija skupnosti se določijo z aktom 
o ustanovitvi skupnosti in njenim statutom oziroma pravili.

Na podlagi 68.c 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, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) Skupnost centrov za 
socialno delo Slovenije na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo opravlja določene 
naloge kot javna pooblastila, določa standarde in s soglasjem ministra, pristojnega za socialno 
varstvo, določa normative za izvajanje posameznih vrst nalog.

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je skupnost centrov za socialno delo, ki delujejo na 
območju Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s Pogodbo o ustanovitvi Skupnosti centrov za 
socialno delo Slovenije z dne 26. 11. 1996, h kateri je podala soglasje Vlada Republike Slovenije s 
sklepom št.551-01/97-1 (N) z dne 11. 12. 1997. Pogodba se je spremenila leta 2004 in 2015.

Na podlagi Uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter 
določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, št. 76/17) in s 
strani Vlade Republike Slovenije sprejetih sklepov o ustanovitvi novih 16 centrov za socialno delo z 
dne 26. 4. 2018, ki so univerzalni pravni nasledniki spojenih centrov za socialno delo, je bilo potrebno 
Pogodbo o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije v obliki čistopisa uskladiti z vsemi 
spremembami in jo skleniti z direktorji oziroma direktoricami novo ustanovljenih centrov za socialno 
delo.

Pogodbo o ustanovitvi Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije je dne 23. 12. 2019 podpisalo 
vseh 16 direktorjev oziroma direktoric centrov za socialno delo, ki delujejo na območju Republike 
Slovenije, zato je pogodba v skladu s prvim odstavkom 25. člena sklenjena. V skladu z drugim 
odstavkom 25. člena pogodbe, pa le-ta začne veljati, ko poda k njej soglasje ustanovitelj centrov za 
socialno delo, to je Vlada Republike Slovenije. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije potrebuje 
za svoje delovanje ustrezno pravno podlago, to je akt o ustanovitvi skupnosti. Zaradi navedenega gre 
za tekoče posle Vlade Republike Slovenije.
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