Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 30
F: 01 478 83 31
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE
Partizanska 1
2000 MARIBOR
info@skupnostobcin.si

Številka:
Datum:

410-92/2018/422
28. 10. 2019

Zadeva:

Poziv Skupnosti občin Slovenije k uresničitvi Pisma o nameri glede
višine povprečnine 2019 – odgovor

Spoštovani,
prejeli smo vaš dopis predsedniku Vlade RS, v katerem pozivate k uresničitvi Pisma o nameri
glede višine povprečnine 2019. Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo v skladu s
sklepi Vlade RS z dne 18. 7. 2019 pripravilo v sodelovanju z resornimi ministrstvi predlog
zakona, ki sledi dogovoru med Vlado RS in predsedniki reprezentativnih združenj občin iz
novembra 2018. Takrat je bilo dogovorjeno, da bo vlada ustanovila posebno delovno telo za
preučitev zakonskih predlogov, ki bodo zmanjšali stroške občin.
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je rezultat naporov posebne delovne skupine, ki
jo je vlada imenovala januarja letos. Na podlagi njenega poročila, ki ga je vlada obravnavala in
sprejela 18. julija, je nastal predpis, s katerim se zmanjšujejo stroški občin. Na podlagi že
navedenega dogovora med vlado in združenji občin, je vlada ustanovila Delovno skupino za
pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. V delo delovne
skupine so bila vključena tudi vsa tri združenja občin. Po polletnem delu je delovna skupina
pripravila poročilo o vsebini in načinu izvedbe ter izdelala časovni okvir zmanjševanja stroškov
za poslovanje občin. Na predlog združenj občin je vlada julija letos delovni skupini podaljšala
mandat.
Delovna skupina je določila skupno 25 zakonov, ki jih bo potrebno spremeniti za doseganje
zastavljenega cilja, zmanjšanje stroškov za delo občin. Zakoni so razdeljeni v tri skupine,
odvisno od tega, ali bodo spremenjeni v letu 2019 ali so že v pripravi in usklajevanju ali pa bodo
pripravljeni naknadno, ker zahtevajo večje sistemske spremembe. Prvo skupino zakonov
predstavlja Zakon o finančni razbremenitvi občin. Druga skupina zakonov je že v pripravi ali v
javni obravnavi, zato bodo obravnavani in sprejeti predvidoma še v tem koledarskem letu ter
bodo pričeli veljati v skladu s terminskim načrtom ministrstva, ki je predlagatelj predpisa. Tretja
skupina predpisov vsebuje tiste predpise, za katere ministrstva še pripravljajo vsebinski okvir.
Ta skupina predpisov zahteva več strokovnega razmisleka in širši politični konsenz. Po
zagotovilih ministrstev naj bi bila vsebina temeljnih sistemskih rešitev predstavljena v prihodnjih
mesecih.

ZFRO posega za naslednje zakone: Zakon o upravnih taksah, Zakon o izobraževanju odraslih,
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o notariatu, Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o financiranju občin in
Zakon o urejanju trga dela. Z zakonom vlada v dogovoru z združenji občin želi finančno
razbremeniti občine (zmanjšanje odhodkov občin in povečanje prihodkov občin) ter doseči
administrativno razbremenitev, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje stroškov občin.
Besedilo zakona je v sklepni fazi medresorskega usklajevanja, vlada ga bo predvidoma
obravnavala konec novembra letos. V postopku priprave ZFRO je ena od parlamentarnih strank
vložila novelo enega od zakonov, ki so predmet vsebine ZFRO. Gre za predlog spremembe
ureditve dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ureja Zakon o zdravstvenem varstvi in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). V skladu s Poslovnikom Državnega zbora Republike
Slovenije ZFRO tako ni mogoče obravnavati, dokler postopek sprememb in dopolnitev ZZVZZ
ne bo končan. Zato datum uveljavitve zakona ni mogoče določiti vnaprej.

S spoštovanjem,

Rudi Medved
Minister
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