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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SOCILANEM VARSTVU 
 
Spoštovani, 
 
v Združenju občin Slovenije smo preučili predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem 
varstvu (v nadaljevanju: Zakona) na katerega v nadaljevanju podajamo pripombe. 
 
Na Združenju občin Slovenije podpiramo uvedbo dveh novih storitev socialna aktivacija in koordinirana oskrba 
v skupnosti, vendar ugotavljamo, da manjka natančnejša opredelitev. Jasno je da obe storitvi vsebujeta 
strokovno obravnavo posameznika, ni pa jasno razvidno, kako se bodo izvajali programi usposabljanja, ki 
bodo prinesli želeni cilj. Prosili bi za pojasnilo ali je konkretni program del te storitve ali je del drugih storitev? 
To bo še posebej pomembno po letu 2023, ko se bosta storitvi financirali iz proračuna in ne iz sredstev 
evropskih strukturni skladov. 
 
Programi socialnega varstva so že več let prisotni v našem prostoru, zato je prav, da se jih natančneje definira. 
Predlagamo, da se razvojne in eksperimentalne programe omeji na daljše obdobje oziroma se jih sploh ne 
omeji. Predlagamo tudi, da se predvidi, da država lahko financira tudi dopolnilne programe.  
 
Ne strinjamo se z določilom prvega odstavka 37. člena prehodnih določb, saj določa obveznost sofinanciranja 
programov s strani tudi lokalne skupnosti, čeprav zakon določa financiranje s strani državnega proračuna. 
Predlagamo, da se za besedno zvezo "proračuna Republike Slovenije" črta besedna zveza »in s strani 
lokalnih skupnosti« in naj se tako stavek nadaljuje z besedno zvezo »in na podlagi lastne udeležbe.«  
  
Predlagamo dopolnitev drugega odstavka 99. člena Zakona tako, da se črta pika in doda besedilo:  
»do višine, ki omogoča zagotavljanje osnovnih potreb upravičenca.«  
 
Hkrati predlagamo da se na koncu drugega odstavka 100. člena doda besedilo:  
»Kadar je občina zavezanka za plačilo storitev po prvem odstavku 16. člena tega zakona v višini 30  ali  
več odstotkov ima pravico vplivati na namestitev v ustrezen cenovno ugodnejši zavod. Center za socialno delo  
občino zavezanko pozove k vključitvi v postopek že ob prejemu vloge prosilca oz. upravičenca. «.  
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Obrazložitev: 
Zakon o socialnem varstvu v prvem odstavku 16. člena določa, da institucionalno varstvo obsega vse  
oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem  
nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in  
varstvo ter zdravstveno varstvo. Zakon o socialnem varstvu v prvem odstavku 99. člena določa, da se iz  
proračuna občine med drugim financirajo tudi stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec  
oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. Sredstva za financiranje stroškov storitev v  
zavodih za odrasle se financirajo iz proračuna občine, na območju katere ima upravičenec storitev  
prijavljeno stalno prebivališče. V skladu s 100. členom Zakona o socialnem varstvu in 4. členom Uredbe o  
merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev lahko center za socialno delo za  
upravičenca določi oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev tudi, ko mu je bila zagotovljena  
nadomestna oblika bivanja in oskrba izven mreže javne službe.  
 
Iz razpoložljivih poročil opravljenih revizij Računskega sodišča na občinah glede tekočih transferov za  
institucionalno vartvo odraslih izhaja, da se delež tekočih transferov za institucionalno varstvo odraslih  
ves čas povečuje, saj se populacija stara. Tako se je znesek tekočih transferov za institucionalno varstvo  
odraslih v osemletnem obdobju (od leta 2007 do 2014) povečal za približno dvakrat.  
 
Iz zbirnega poročila Računskega sodišča o Pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na  
dodeljevanje tekočih transferov (Številka: 324-17/2015/4 z dne 24. 11. 2015) sledi, da občine nimajo  
vpliva na to, v kateri zavod bo nameščen upravičenec, niti na standard namestitve.  
 
Občine bi kot zavezanke za (do)plačilo storitev morale imeti vpliv na to, v kateri zavod bo  
nameščen upravičenec. Prihaja do primerov, ko je občina v celoti plačnica storitev, upravičenec ali  
sorodniki pa izberejo krajevno ugodnejšo obliko institucionalnega varstva ne glede na njeno ceno, občina  
pa mora storitve plačati ne glede na ceno (razlike v cenah zavodov pa so evidentne in prav tako razvidne  
iz že citiranega poročila Računskega sodišča).  
 
Izdatki občin.za financiranje institucionalnega varstva odraslih v zadnjih osmih letih tako enormno povečali 
predvsem zato, ker je financiranje teh nalog zakonsko določeno, odločbe izdajajo centri za socialno delo, 
občine pa na izbiro zavoda in standard nimajo vpliva, zato smo mnenja,  da gre za sistemsko 
pomanjkljivost, ki jo je potrebno čim prej odpraviti. S tem bi vzpodbudili tudi konkurenčnost med ponudniki.  
 
 
Lep pozdrav, 
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