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ZADEVA: ZNIŽEVANJE STROŠKOV ZA DELOVANJE OBČIN TER ODPRAVA 
ADMINISTRATIVNIH OVIR

V zvezi z zniževanjem stroškov za delovanje občin ter odpravo administrativnih ovir vas 
obveščamo o napredku na tem področju in sicer o predlogih, ki ste jih posredovali na sestanku 
na Ministrstvu za javno upravo dne 12. maja 2016.

Vaši predlogi so se nanašali na delovna področja več ministrstev:
- Ministrstva za pravosodje – Zakon o dedovanju – Ministrstvo za pravosodje je 

upoštevalo pripombe združenj na predlog zakona. Predlog zakona je v drugi obravnavi 
v Državnem zboru RS.

- Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Z Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za okolje in prostor je 
bil opravljen usklajevalni sestanek o ureditvi subvencioniranja neprofitnih stanarin. Obe 
ministrstvi bosta sodelovali pri predlogu Stanovanjskega zakona, ki bo urejal navedeno 
področje. V zvezi znižanjem stroškov občine, ki plačuje za starejše v institucionalni 
oskrbi je v pripravi sprememba pravilnika, ki ureja določanje cen oskrbe. Na ministrstvu 
so bile pred štirimi meseci ustanovljene tri delovne skupine za pripravo spremembam 
Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in Pravilnika o minimalnih 
tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev. Spremembe pravilnikov 
bodo objavljene v kratkem. 

- Ministrstva za okolje in prostor – Stanovanjski zakon – ureditev subvencioniranja 
neprofitnih stanarin, kot je bila dopolnjena z ZUUJFO v februarju 2015, z odločbo 
Ustavnega sodišča RS ni v skladu z Ustavo; MOP bo v sodelovanju z MDDSZ pripravil 
nov predlog Stanovanjskega zakona. Glede prehodnih rešitev se bodo predstavniki 
vlade in združenj dogovorili v okviru pogovorov o višini povprečnine za leti 2017 in 
2018. 
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- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije – prenos zazidljivih parcel v lasti sklada na občine. 
Ministrstvo je združenjem že večkrat predstavilo svoje negativno stališče do prenosa 
zazidljivih parcel v lasti sklada na občine.

- Ministrstva za kulturo – možnosti združevanja zavodov s področja kulture (muzeji, 
galerije, knjižnice) kot jo narekuje optimizacija javnega sektorja na lokalni ravni so, 
vendar ne neomejene. V prilogi pa vam posredujemo stališče Ministrstva za kulturo o 
mogočih racionalizacijah delovanja na področja zavodov s področja kulture (muzeji, 
galerije, knjižnice). V stališču, ki je podrobneje obrazloženo, ministrstvo pojasnjuje, da 
občine lahko ustanovijo enoten zavod na področju muzejske in galerijske dejavnosti. Na 
področju knjižnic pa predlagajo predvsem povezovanje občin pri izvajanju knjižnične 
dejavnosti, saj združevanje knjižnične dejavnosti z drugimi v okviru enega zavoda po 
zakonodaji ni mogoča.

S spoštovanjem,

Dr. Nejc Brezovar
Državni sekretar
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PREJMEJO:
- Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, Maribor, info@skupnostobcin.si
- Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, Ljubljana, info@zdruzenjeobcin.si
- Združenje mestnih občin Slovenije, Verdijeva ulica 10, Koper, zmos@koper.si

V VEDNOST:
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mf@gov.si, marjetica.mahne@mf-

rs.si
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 

Ljubljana, gp.mddsz@gov.si
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, gp.mop@gov.si
- Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, gp.mp@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, gp.mk@gov.si
- Kabinet predsednika Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,

Mojca.Stropnik@gov.si
- Arhiv, tu
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