
                                                           
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

 
Številka: 410-2/2022/8 
Datum: 7. 9. 2022 
 
 
Predsednik Vlade RS 
dr. Robert Golob 
Gregorčičeva ulica 20-25 
 
1000 Ljubljana 
gp.kpv@gov.si 
 
 
 
ZADEVA: PROTESTNO PISMO IN ZAHTEVA ZA TAKOJŠEN SKLIC SESTANKA 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije 
smo 2. 9. 2022 na Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF) naslovili predlog 
spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v 
nadaljevanju: ZIPRS2223) ter ga tudi utemeljili. 
 
Včeraj, 6. 9. 2022, pa smo prejeli dopis št. 007-780/2022/22, v katerem je Ministrstvo za 
finance podalo odgovor, da do sprememb ne bo prišlo. Posebej smo zgroženi nad 
dejstvom, da na temo zagotavljanja sredstev za financiranje zakonskih nalog 
občin ni bil vzpostavljen osnovni dialog (kot je bil z vsemi drugimi), na katerem bi 
pokazali interes za pomoč pri reševanju težav in izzivov občin, ki so posledica trenutnih 
razmer. 
 
Združenja občin so, tako vsako v svojem imenu kot tudi v skupnih nastopih, na pristojni 
ministrstvi (Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za javno upravo) posredovala več 
pripomb, predlogov in mnenj v zvezi z navedeno tematiko, vendar odgovorov nismo 
prejeli, razen s strani nižjih uradnikov MF v zvezi z izračuni povprečnih stroškov za 
financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024. To po našem mnenju kaže na izredno 
ignoranco in upamo le, da to ni pokazatelj nadaljnjega dela. 
 
Z vladno ekipo pripravljate rebalans državnega proračuna in z njim tudi spremembe 
ZIPRS2223. S tem rebalansom ste na odhodkovni strani vsem proračunskim uporabnikom 
zagotovili več sredstev kot do sedaj, saj so njihovi odhodki zaradi aktualne situacije višji. 
Tudi občine se srečujejo z nevzdržno rastjo stroškov, na katere nimajo vpliva, prav tako 
pa so del javnega sektorja.  
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Posebej izpostavljamo ustavno vlogo občin in mestnih občin, ki predstavljajo vertikalno 
delitev oblasti. Občine so dolžne zagotoviti višja sredstva tudi za osnovne šole, vrtce, in 
druge javne zavode, kar vodi do situacije, da občine ne bodo zmožne izvajati predpisane 
naloge v skladu z zakonodajo. 
  
Zaradi nujnosti poglobljene in dialoške obravnave naših predlogov vas pozivamo k 
takojšnjem sklicu sestanka na temo ZIPRS2223. 
 
V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo.    
 
   
S spoštovanjem, 
 
 
Robert Smrdelj, l.r.  
Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
Peter Misja, l.r 
podpredsednik Skupnosti občin Slovenije 
po pooblastilu št.: 011-11/2022-1 
 
Matjaž Rakovec, l.r 
Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije 
 
 
 

                                                                                   
V vednost: 

• Ministrstvo za finance: gp.mf@gov.si  

• Ministrstvo za javno upravo: gp.mju@gov.si 
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