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ZADEVA: POZIV K SPREJETJU VETA NA ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN 2021  
 
 
Spoštovane državne svetnice, spoštovani državni svetniki, 
 
Državni zbor Republike Slovenije je 21. 11. 2019 z 48 glasovi za in 41 glasovi proti sprejel Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki med drugim določa višino 
povprečnine za prihodnji dve leti, in sicer v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 evra za leto 
2021.  
 
V Združenju občin Slovenije smo Ministrstvo za finance že v mesecu juliju opozorili, da izračun 
povprečnih stroškov ne odraža dejanskega stanja in podali predlog v kolikšni višini bi povprečnina 
morala biti določena. V predlogu smo zapisali, naj se upoštevajo že posredovani podatki 
ministrstev za nove naloge v letu 2019 in 2020 in stroški dela v obeh letih ter, da je treba za 
osnovo za določitev povprečnine vzeti dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja 
štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodati predvidene 
povečane stroške v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. Izračuni tako pokažejo, da 
bi povprečnina za leto 2020 morala biti določena v višini 658,80 evra ter za leto 2021 v 
višini 668,10 evra.    
 
K potrditvi predlagane višine povprečnine smo pristojne pozvali tudi v mesecu septembru, ko je o 
tem ponovno razpravljalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije in še enkrat več potrdilo 
izračunom stroškov, katere bodo občine v prihajajočih letih zagotovo imele – 658,80 evra v letu 
2020 in 668,10 evra v letu 2021. Prav tako smo na to jasno opozorili ministra za javno upravo 
Rudija Medveda kot ministra za finance dr. Andreja Bertonclja, vendar žal nismo uspeli zbližati 
stališč in pogledov na dejansko stanje. 
 
Odbor Državnega zbora RS za proračun in finance je na izredni seji 15. 11. 2019 pritrdil zgoraj 
navedenim izračunom in vložil amandma k ZIPRS2021, ki je določal višino povprečnine v višini 
658,80 evra v letu 2020 in 668,10 evra v letu 2021. Žal temu niso sledile poslanke in poslanci 
Državnega zbora RS in tako je bila sprejeta povprečnina v višini 589,11 evra za leto 2020 in 588,30 
evra za leto 2021.  
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Vemo in verjamemo, da vam ni vseeno za stabilno in dobro delovanje občin, zato vas pozivamo, 
da na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 izglasujete veto ter 
na ta način poslanke in poslance spodbudite k ponovnemu razmisleku o sprejetih rešitvah. 
 
 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                               
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                         Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 


