
 

 

 

 

 
Republika Slovenija 
Ministrstvo za javno upravo  
Boštjan Koritnik, minister 
 
gp.mju@gov.si; bostjan.koritnik@gov.si 
 
 
Datum: 27. 3. 2020 
Številka: 410-2/2020-1 
 
 
Zadeva: Predlog za spremembo višine povprečnine  
 
 
Spoštovani minister,  

 

reprezentativna združenja občin so skupaj z njihovimi članicami aktivno vključena v 

soočenja z izzivi, nastalimi v sedanjih družbenih okoliščinah, zato v tej zvezi pozdravljamo 

vsa prizadevanja Vlade RS za omilitev finančnih, socialnih in drugih posledic epidemije.  

 

S posebnimi in nepredvidenimi stroški se soočajo tudi samoupravne lokalne skupnosti, 

skupaj z osebami javnega prava, katerih ustanoviteljice so.  

 

Veljavni predpisi, na podlagi katerih so izračunani povprečni stroški za financiranje nalog 

občin, so se že v preteklih letih, v povsem normalnih družbenih razmerah, izkazali kot 

neustrezna podlaga za pripravo izračuna teh stroškov, slednji pa so osnova za določitev 

višine vsakoletne povprečnine. Ker smo bili v zadnjih letih priča različnemu razumevanju 

države in občin oz. njihovih združenj, katere naloge je razumeti kot obvezne in katere kot 

neobvezne zakonske naloge občin, je bil končni rezultat običajno tak, da pri izračunu 

povprečnine niso bili upoštevani vsi dejanski stroški (gre za stroške, nastale pri 

opravljanju nalog, ki so sicer nujne za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva, tudi 

z razvojnega vidika, pa v predpisih niso izrecno opredeljene kot obvezne zakonske 

naloge). 

 

Dejstvo pa je, da  razkorak med dejanskimi in priznanimi stroški ves čas obstaja, zato bodo 

občine tudi v tem obdobju kmalu v likvidnostnih težavah. V združenjih občin smo že pred 

časom pozdravili v koalicijski pogodbi napovedano spremembo višine povprečnine za to 

in za prihodnje leto. Glede na to, da bodo poleg države tudi občine znatno prispevale k 

ureditvi družbenih razmer oz. odpravljanju posledic, pozivamo Vlado RS, da čim prej v 

zakonodajni postopek vloži predlog zakona interventne narave, s katerim bo 

povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 

628,20 EUR in da se z namenom finančne razbremenitve občin na sejo Državnega 
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zbora RS prioritetno uvrsti Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO, 

EPA 953-VIII) in se ga nujno sprejme. 

 
S spoštovanjem, 
 

Mag. Gregor Macedoni, 
Predsednik ZMOS 

Dr. Aleksander Jevšek, 
Predsednik SOS 

Robert Smrdelj, 
Predsednik ZOS 

 
 
 
V vednost: 

- Vlada RS, gp.gs@gov.si 


