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ZADEVA: POBUDA ZA SPREMEMBO POROČILA O DELU VLADNE DELOVNE
SKUPINE ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN
Spoštovani,
konec meseca junija je s svojim šestmesečnim delom končala Vladna delovna skupina za
znižanje stroškov občinam. Delovna skupina je v tem času opravila veliko dela,
pregledala veliko zakonov in podzakonskih predpisov ter pripravila tudi predloge
sprememb.
Pohvalili bi delo Ministrstva za javno upravo, ki je opravljalo delo koordinatorja skupine,
in nasploh komunikacijo Vlade RS ter ministrstev z združenji občin in občinami. To smo v
preteklosti vse prevečkrat pogrešali. Verjamemo, da bomo s tovrstnim delom in
komunikacijo nadaljevali tudi v prihodnje.
Bi pa želeli podati pobudo za spremembo Poročila o delu vladne delovne skupine za
znižanje stroškov občinam. Združenjem je bilo predstavljeno, da bodo spremembe
zakonodaje prinesle 31 mio evrov prihrankov, pri podrobnejšem pregledu pa smo
ugotovili, da višina predvidenih stroškov ne bo prava, prav tako pa učinki ne bodo veljali
za vse že v letu 2020. Namreč Zakon o zmanjšanju občin, ki natančneje opredeljuje
področja sprememb zakonov, določa tudi predvidena zmanjšanja stroškov. Razkorak je
predvsem na področju financiranja družinskega pomočnika, kjer so predvideni stroški
9.271.000 evrov, prepričani pa smo, da bi moral biti pravi znesek 4.991.503 evra. V
pojasnilo naj navedemo pojasnilo, da imajo občine 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
zagotovi dodatna sredstva. Po podatkih iz Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
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leto 2019 pa je MDDSZ že zagotovil sredstva v višini 4.280.197 evrov, kar predstavlja
nižji prihranek. Prav tako pa naj bi ta učinek pričel veljati šele z letom 2022.
S pripombami in pomisleki smo na 4. seji Predsedstva Združenja občin Slovenije seznanili
tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo, dr. Romana Lavtarja in gospoda Igorja
Žavbija.
Menimo, da bi bilo primerno, da se v poročilu vladne delovne skupine to ustrezno popravi
in tako tudi predstavlja zainteresirani javnosti.
Lepo pozdravljeni,

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
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