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Ministrstvo za javno upravo 
Tržaška cesta 21 
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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O ZMANJŠANJU STROŠKOV OBČIN, 
EVA 201—3130-0022  
 
Spoštovani, 
 
12. 7. 2019 smo v mnenje in pripombe prejeli osnutek Zakona o zmanjšanju stroškov 
občin (v nadaljevanju: Zakon). Na Združenju občin Slovenije pozdravljamo namen 
Ministrstva za javno upravo, da pristopi k spremembam šestih zakonov, ki so v 
pristojnosti različnih ministrstev in bi občinam že z letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se 
jih administrativno razbremenilo. 
 
Na združenju smo preučili vsebino Zakona in vam v nadaljevanju posredujemo pripombe. 
 
4. člen predloga Zakona določa spremembo Zakona o izobraževanju odraslih, 
in sicer se v 51. členu Zakona o izobraževanju odraslih doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: »(3) Samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj 
lahko sprejme program samoupravne lokalne skupnosti za več let skupaj, skladno z 
dinamiko sprejemanja lokalnega proračuna.« 
 
Predlagamo spremembo, in sicer naj se nov 3. odstavek 51. člena Zakona o 
izobraževanju odraslih glasi: 
»(3) Samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti skupaj lahko 
sprejme program samoupravne lokalne skupnosti za več let skupaj.« 
 
Obrazložitev: 
Spremembo predlagamo zato, ker imajo občine različno dinamiko sprejemanja 
proračunov (enoletni, dvoletni proračuni, težave v času volilnih let…). 
 
5. člen predloga Zakona določa spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, in sicer se šesta alineja 8. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju spremeni tako, da se glasi: »-organizira mrliško 
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pregledno službo, evidentira in zbira zahtevke za plačilo stroškov opravljenih mrliških 
pregledov, obdukcij ter tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo.«. 
 
Iz predloga je razbrati, da bodo občine še vedno morale imeti organizirano mrliško 
pregledno službo in izvajati administrativno delo. To pomeni, da bo vsaj en zaposleni še 
vedno moral opravljati dela iz tega naslova. Prosili bi za pojasnilo ali je to všteto v 
predvidene prihranke občin oz. predlagamo ustrezno zmanjšanje predvidenega zneska 
prihranka občin in zagotovitev sredstev v okviru povprečnine za prihodnji dve leti.  
 
V prehodnih določbah k spremembam in dopolnitvam zakonov je v 20. členu Zakona 
določeno, da bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti izdalo nove odločbe o 
priznanju pravic do družinskega pomočnika, ki bodo veljale od 1. 1. 2022 dalje.  Prosili bi 
za pojasnilo zakaj bo do sprememb prišlo šele z letom 2022. Menimo tudi, da bi 
bilo primerno, da pripravljavec Zakona to navede že v uvodnih pojasnilih Zakona, 
kjer navaja, da bodo spremembe in dopolnitve zakonov pričele veljati že s 1.1. 2020. 
 
Ugotavljamo tudi, da je izračunan prihranek stroškov občin zaradi prenosa storitve 
družinski pomočnik na državo nižji od izračunanega. Podatki o stroških storitve so po 
nam znanih podatkih vzeti iz poročil občin o izdatkih proračuna za storitev družinski 
pomočnik, kar pa za izračun prihrankov ni ustrezno. Namreč občine imajo sredstva za 
financiranje storitve družinskega pomočnika zagotovljena v okviru primerne porabe, v 
kolikor le-ta znaša 0,35% primerne porabe občine. Torej v kolikor strošek v občini 
presega omenjenih 0,35% primerne porabe, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) zagotovi dodatna sredstva.   
 
Skladno z navedenim menimo, da je treba za pravilen izračun prihranka stroškov ob 
prenosu storitve družinski pomočnik na državo od zneska izdatkov proračuna odšteti 
znesek zagotovljenih dodatnih sredstev s strani MDDSZ. Po podatkih iz Rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019 je MDDSZ zagotovil sredstva v višini 
4.280.197 evrov, kar pomeni, da znaša predviden prihranek 4.991.503 evra, ki ga bo k 
prihrankom občin moč upoštevati šele po letu 2022.  
 
 
Lepo pozdravljeni,   
 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 


