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Datum:  14. 12. 2020 

 

 

Zadeva:  Vabilo na spletni seminar o predstavitvi določil Zakona o finančni 

razbremenitvi občin (ZFRO)  

 
 
Spoštovani, 
 
Državni zbor RS je v ponedeljek, 7. 12. 2020 sprejel Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki za 
slovenske občine prinaša pomembne novosti. Da bi prenos obveznosti z občin na državne organe 
potekal neovirano, v sodelovanju z vsemi tremi reprezentativnimi združenji občin in Forumom romskih 
svetnikov organiziramo spletni seminar, ki bo potekal  
 

v ponedeljek, 21. 12. 2020 
med 10.00 in 12.00 uro. 

 
Na usposabljanje se boste vključili s klikom na povezavo: Pridruži se dogodku! 
 
Usposabljanjanje lahko spremljate tudi, če vaš račuanlnik nima kamere in mikrofona. Če se 
usposabljanja na daljavo v MS Teams udeležujete prvič, si pred dogodkom oglejte navodila za 
spremljanje usposabljanja. Tehnično pomoč uporabnikom glede uporabe nudi EKC na tel. št. 01 478 
8590 in na e-naslovu ekc@gov.si. 
 

Udeleženci seminarja lahko vprašanja posredujejo vnaprej na elektronski naslov Samira.Alisic-
Kovac@gov.si.   
 
 
Vabljeni! 
 
        Boštjan Koritnik 
              minister 
 
Poslano: 

- Vse občine 
- Skupnost občin Slovenije, info@skupnostobcin.si 
- Združenje občin Slovenije, info@zdruzenjeobcin.si 
- Združenje mestnih občin Slovenije, zmos@koper.si 
- Forum romskih svetnikov, info@zveza-preporod.si  
- Ministrstvo za zdravje 
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
- Ministrstvo za finance 
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- Urad Vlade RS za narodnosti  
- Arhiv, tu 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmE5YTM5MTQtZGJiOC00NDVlLWI0NTQtOThlYTdkNWExNmEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249fad77b-acc0-4d52-a56e-97109d9cdc3b%22%2c%22Oid%22%3a%227cffee76-ca95-45f2-9490-8812754fdb2b%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://ua.gov.si/media/1602/ms-teams-navodila-za-udele%C5%BEence-live-event.pdf
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PROGRAM SPLETNEGA SEMINARJA 
Zakon o finančni razbremenitvi občin 

 
 
 
Datum dogodka:  Ponedeljek, 21. decembra 2019, ob 10.00 uri   
Trajanje:   120 minut 
Lokacija:  Spletni seminar 
Ciljna skupina: Seminar je namenjen uradnikom v občinski upravi in vodjem občinskih 

financ, v čigar delovno področje sodijo področni zakoni novelirani z ZFRO. 

Na seminarju bomo predstavili način prenosa nalog, ki so jih doslej izvajale 

občine, po uveljavitvi zakona pa bodo te naloge prevzeli državni organi.   

 
Program: 
 
10.00  Pozdravni nagovor ministra Boštjana Koritnika  
 
10.10 Uvodna predstavitev vsebine ZFRO – dr. Roman Lavtar, Ministrstvo za javno 

upravo 
 
10.20 Predstavitev posameznih členov zakona: 
 
 

• Zavarovanje brezposelnih oseb, Alenka Kovač Arh, Ministrstvo za 
zdravje  

 

• Mrliško pregledna služba, Mirjana Razinger, Ministrstvo za zdravje  
 

• Financiranje družinskega pomočnika, mag. Valentina Vehovar, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

• Sofinanciranje občin z romskim prebivalstvom, mag. Stane 
Baluh, Urad RS za narodnosti 

 

• Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, Gregor Goropečnik, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in  

 

• Rajko Puš, Ministrstvo za finance  
 

• Zadolževanje občin z vključitvijo v sistem enotnega 
zakladniškega računa države, Gordana Gliha, Ministrstvo za 
finance 

 

• Subvencioniranje neprofitnih najemnin, Anita Hočevar Frantar, 
Ministrstvo za okolje in prostor 

 

• Nezgodno zavarovanje, zavarovanje odgovornosti in pravna 
zaščita za gasilske službe, Leon Behin, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Ministrstvo za obrambo 

 
11.35 Odgovori na vprašanja 


