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Zadeva: Pobuda za spremembo poročila o delu vladne delovne skupine za znižanje 
stroškov občin – odgovor na vaš dopis  dne 31. 7. 2019

Spoštovani, 

vašo pobudo za spremembo poročila o delu vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin smo 
preučili in ugotavljamo, da so vaše ugotovitve na mestu. V dopisu opozarjate na napačno navedbo 
zneska, ki naj bi s prevzemom obveznosti financiranja družinskega pomočnika na državo zmanjšal stroške 
občinam. 

Do napake je prišlo zaradi uporabe podatkov Ministrstva za finance o realiziranih odhodkih občin za 
obvezne naloge, ki jih občine sporočajo ministrstvu. Te podatke je Ministrstvo za javno upravo črpalo kot 
podlago za izračun morebitnih zmanjšanjih stroškov občin v primeru, da bi državni organi prevzeli naloge 
in financiranje nekaterih nalog, med drugim tudi družinskega pomočnika. Po teh podatkih je skupni znesek 
vseboval tako sredstva, ki jih za to nalogo zagotovijo občine kot tudi sredstva, ki jih za nekatere občine 
zagotavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Omenjeno ministrstvo nas ob medresorskem 
usklajevanju Poročila delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala 
stroške občin, na to ni opozorilo. Šele v povsem sklepni fazi priprave predloga Zakona o zmanjšanju 
stroškov občin je posredovalo podatke, ki jih navajate v vašem dopisu. Skupni znesek zmanjšanja 
stroškov pri financiranju družinskega pomočnika bo tako manjši od v poročilu in predlogu zakona 
navedenega zneska.  

Vlada Republike Slovenije je navedeno poročilo delovne skupine sprejela 18. 7. 2019. Tudi navedbe 
drugih zneskov v poročilu so ocena in temeljijo na izračunih za pretekle odhodke občin v letu 2018. Prav 
tako še niso natančno izračunani nekateri zneski morebitnih prihrankov ali povečanih prihodkov občin v 
predlogu Zakona o zmanjšanju stroškov občin, ki smo vam ga v mnenje posredovali v začetku julija. Zato
bo Ministrstvo za javno upravo ob nadaljnji obravnavava omenjenega predpisa v skladu s Poslovnikom 
Vlade RS v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravilo bolj natančno ocenjene zneske, pri tem pa 
opozorilo tudi na napako, ki ste jo zaznali tudi sami.        

S spoštovanjem,

Rudi Medved 

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 

Robert Smrdelj, predsednik
info@zdruzenjeobcin.si



Minister

V vednost:
- Skupnost občin Slovenije 
- Združenje mestnih občin Slovenije 
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