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137. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 1. 6. 2017 - Vlada RS je na svoji 137. redni seji med drugim potrdila predlog 
reorganizacije centrov za socialno delo in izhodišča za spremembo Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Vlada se je seznanila z informacijo 
o pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga državnega 
proračuna za leto 2019 ter z informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij. 
  
Predlog reorganizacije centrov za socialno delo  
 
Glavni cilji reorganizacije centrov za socialno delo so: poenotenje dela centrov za socialno delo; 
poenostavitev upravnih postopkov pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev in s tem razbremenitev 
strokovnih delavcev, kar bo imelo za posledico več možnosti za strokovno delo na področju socialnega 
varstva in povečanje učinkovitosti. Reorganizacija centrov za socialno delo bo storitve centrov še 
približala uporabnikom.  
 
Reorganizacija centrov za socialno delo vključuje tri med seboj povezane projekte:  

- spremembo oziroma poenostavitev postopkov uveljavljanja pravic iz javnih sredstev z 
uvedbo informativne odločbe, 

- uvajanje socialne aktivacije kot novega pristopa pri delu s prejemniki socialnih 
transferjev v socialnem varstvu in 

- novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.  
 
Informativna odločba 
Namen informativne odločbe je razbremeniti stranke vlaganja vlog za podaljševanje pravic z izdajanjem 
odločb po uradni dolžnosti in razbremenitev centrov za socialno delo izdajanja navedenih odločb z 
avtomatiziranim izdajanjem informativnih odločb.  
 
Določene pravice, predvsem letne, bodo tako obravnavane avtomatsko in strankam ne bo potrebno 
vsako leto vlagati vloge. Testna oblika avtomatizirane informativne odločbe je načrtovana za konec leta 
2017. Informativne odločbe bodo izdajali centri za socialno delo na podlagi avtomatiziranega sistema 
tiskanja in pošiljanja (podobno sistemu Finančne uprave RS). 
 
Socialna aktivacija 
Razvit in vzpostavljen bo celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil usklajeno in celostno 
obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Model socialne aktivacije bo ustrezno 
povezal vse relevantne institucije v procesu. 
 
Ključni cilj aktivacije je  opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje k trgu dela, preprečevanje zdrsa v 
revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju in povečanje socialnih in 
zaposlitvenih kompetenc dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči. 
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V okviru poskusnega uvajanja sistema socialne aktivacije bo zaposlenih 48 oseb, ki bodo delovale na 
centrih za socialno delo.  
 
Organizacijska struktura centrov za socialno delo  
Reorganizacija predvideva spojitev več centrov za socialno delo v (območni) center za socialno delo, ki 
pokriva večje teritorialno območje. Predvidenih je 16 centrov za socialno delo. Za celotno območje se 
na enem mestu izvaja vodenje in upravljanje. Za organizacijo in vodenje strokovnega dela in poslovanja 
centra za socialno delo je odgovoren direktor. Znotraj vsakega izmed šestnajstih centrov za socialno 
delo bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno 
in kadrovsko službo. Pri centrih za socialno delo bo oblikovana skupna strokovna služba, v katero bodo 
ob izvedbi reorganizacije vključeni delavci, ki sedaj opravljajo vlogo koordinatorja obravnave v skupnosti 
in koordinatorja za izvajanje nadomestne kazni. Predvideva se, da bo kasneje skupna strokovna služba 
vključevala mobilno strokovno enoto, katero bodo sestavljali strokovnjaki različnih profilov (psiholog, 
pravnik, specialni pedagog itd.). Mobilna strokovna enota bo na razpolago vsaki izmed enot centra za 
socialno delo. Znotraj centra za socialno delo bo ustanovljena enota za odločanje o pravicah iz javnih 
sredstev (t.i. letnih pravicah), v pristojnosti katere bo vodenje postopkov in odločanje o pravicah iz javnih 
sredstev, in sicer o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni 
subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence. Pri vsakem centru za socialno delo 
bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike. 
 
Centri za socialno delo bodo poleg delovanja na sedežu poslovali tudi zunaj sedeža, in sicer na enotah. 
Enote bodo poslovale v krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo, tako da bo 
vzpostavljenih 62 enot centrov za socialno delo, ki jih bodo vodili pomočniki direktorjev. Enote bodo 
enako kot do sedaj opravljale strokovne naloge.  
 
Centri za socialno delo, njihova teritorialna pristojnost ter sedež bodo določeni z uredbo Vlade. V uredbi 
bodo določene tudi enote centrov za socialno delo ter njihovo območje delovanja. 
 
Nova organizacijska struktura centrov za socialno delo naj bi začela delovati 1. oktobra 2018. 
 
Informacija o pripravi predloga sprememb državnega proračuna za leto 2018 in predloga 
državnega proračuna za leto 2019 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi predlogov proračunov za prihodnji dve leti, določila je tudi 
terminski načrt priprave omenjenih predlogov, v skladu s katerim naj bi vlada razrez proračunskih 
izdatkov določila 29. junija. Poleg tega se je vlada seznanila tudi z informacijo o izvrševanju letošnjega 
državnega proračuna. 
 
Z uveljavitvijo Zakona o fiskalnem pravilu se je postopek priprave državnega proračuna spremenil, in 
sicer se je že v odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 
2020, ki ga je aprila sprejel DZ, za posamezno proračunsko leto določil najvišji obseg izdatkov za 
državni proračun in ciljni saldo. 
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Okvir, pri pripravi katerega je bila upoštevana pomladanska gospodarska napoved Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj, določa za državni proračun: 

- za leto 2018 najvišji obseg izdatkov v višini 9,575 milijarde evrov in ciljni saldo -0,2 % BDP; 
- za leto 2019 najvišji obseg izdatkov v višini 9,697 milijarde evrov in ciljni saldo -0,6 % BDP. 

 
Pri pripravi razreza pravic porabe po predlagateljih finančnih načrtov je treba poleg tega upoštevati tudi 
izvedbeni načrt operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020, v katerem se načrtujejo pravice porabe sredstev EU za izvajanje evropske 
kohezijske politike po neposrednih proračunskih uporabnikih.  
 
Vlada je službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko zato naložila, da do 8. junija pripravi 
spremembe izvedbenega načrta operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020, tako da bo vseboval informacije po proračunskih uporabnikih za leti 
2018 in 2019. 
 
Ministrstvu za javno upravo pa je vlada naložila, da ji do 8. junija v sprejem predloži izhodišča glede 
politike plač v javnem sektorju za leti 2018 in 2019 z vključeno časovnico za pogajanja ter prične s 
pogajanji za določitev  politike plač  v javnem sektorju. Na podlagi sprejetih vladnih izhodišč za 
pogajanja bo možno pri pripravi razreza pravic porabe po predlagateljih finančnih načrtov ustrezno 
načrtovati pravice porabe za plače in druge stroške dela. 
 
Po predlaganem terminskem načrtu priprave predloga sprememb proračuna za leto 2018 in predloga 
proračuna za leto 2019, v katerem so načrtovane proračunske aktivnosti in roki, naj bi torej vlada 29. 
junija določila razrez proračunskih izdatkov, na kar bi predlagatelji finančnih načrtov do 28. julija 
pripravili finančne načrte.  
 
Po izvedbi še drugih potrebnih proračunskih aktivnosti naj bi vlada predlog sprememb proračuna za leto 
2018 in predlog proračuna za leto 2019 obravnavala 21. septembra, saj je 1. oktober zakonsko 
postavljen rok za vložitev predloga proračuna DZ. 
 
Vlada se je sicer seznanila tudi z informacijo o izvrševanju letošnjega državnega proračuna. V prvih 
štirih mesecih so proračunski prihodki dosegli 2,988 milijarde evrov, kar je za 11,6 odstotka več kot v 
enakem obdobju lani. Davčni prihodki so v prvih štirih mesecih skupaj dosegli 2,548 milijarde evrov in so 
bili glede na enako obdobje lani višji za 8,8 odstotka. Ugodnejši prihodki od načrtovanih so predvsem 
posledica ugodnejših makroekonomskih trendov kot tudi nekaterih ukrepov ekonomske politike, 
predvsem na davčnem področju, in so skladni z cilji iz dopolnjenega programa stabilnosti za leto 2017.  
 
Odhodki so v prvih štirih mesecih skupaj dosegli 3,123 milijarde evrov, kar je za dva odstotka manj kot v 
enakem obdobju lani. Primanjkljaj državnega proračuna je v prvih štirih mesecih tako dosegel 138,3 
milijona evrov. Za leto 2017 je v programu stabilnosti predviden primanjkljaj v višini 388,7 milijona evrov.  
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Informacija o pripravi dogovorov za razvoj regij in potrditvi projektov za uvrstitev v prve 
dogovore za razvoj regij s strani pristojnih ministrstev 
 
Vlada se je seznanila z Informacijo o pripravi dogovorov za razvoj regij, po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, na osnovi prvega povabila regijam, ki vsebuje projektne predloge, za 
katere so zagotovljena sredstva do višine 96,91 mio EUR, od tega v okviru Ministrstva za okolje in 
prostor do višine 59,09 mio EUR, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve do višine 21,40 mio 
EUR, Ministrstva za infrastrukturo do višine 11,42 mio EUR, Ministrstva za kulturo do višine 2,50 mio 
EUR in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do višine 2,50 mio EUR. 
 
Vlada ugotavlja, da bo na podlagi sprejetih izhodišč za spremembo Operativnega progama za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in dodelitvi dodatnih pravic porabe, za izvedbo 
prvega in drugega povabila za pripravo dogovorov za razvoj regij, razpoložljivih 477,3 mio EUR sredstev 
EU in slovenske udeležbe, v razmerju in 68,79% za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 31,21% za 
Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Na tej podlagi Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, da po sprejemu Izhodišč za spremembo Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 – 2020, na Vladi Republike 
Slovenije, pripravi drugo povabilo za pripravo dogovorov za razvoj regij po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, v okviru katerega bodo za uresničevanje projektov iz inštrumenta 
dogovora za razvoj regij, na voljo sredstva v skupni višini  425,9 mio EUR, ob upoštevanju razporeditve 
sredstev po prednostnih oseh, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014 – 2020. 
 
Izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 
 
Vlada je potrdila izhodišča za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 in predvidene prerazporeditve sredstev med njegovimi vsebinami. Službi 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je naložila, da skladno s potrjenimi izhodišči pripravi 
ustrezno spremembo Partnerskega sporazuma za obdobje 2014–2020. 
 
S ciljem povečanja uspešnosti in učinkovitosti politik Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP) in sredstev, ki so na razpolago, je Služba vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pristopila k pripravi predloga sprememb OP, pri tem pa 
upoštevala tudi specifične potrebe obeh kohezijskih regij.  
 
Spremembo OP narekujejo povečanje pravic porabe s strani Evropske komisije v vrednosti 56 milijonov 
evrov, spremembe osnovnih predpostavk, predvsem glede možnosti uporabe finančnih instrumentov, in 
ustvarjanje pogojev za izvedbo nekaterih ključnih investicij. 
 
Vlada je potrdila dodelitev dodatnih pravic porabe OP in pripadajoče slovenske udeležbe v skupni višini 
225 milijonov evrov. Pri tem dinamika porabe sredstev v obdobju od 2017 do 2020 ne sme prekoračiti 
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zgornjega obsega sredstev predvidenega v programu stabilnosti za namen izvajanja evropske 
kohezijske politike.  
 
Na podlagi potrjenih izhodišč za spremembo OP bo SVRK opravila podrobno usklajevanje s 
posredniškimi organi in Razvojnima svetoma kohezijskih regij, prav tako tudi tehnične prilagoditve v 
okviru posameznega sklada in med skladi. Usklajena sprememba OP bo posredovana v potrditev 
Evropski komisiji. 

 
*** 


