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ZADEVA: Pobuda za vključitev lokalne samouprave pri dodeljevanju pomoči zaradi dviga 
cen energentov – predlog amandmaja 
 
 
Spoštovani, 
 
v zvezi s problematiko cen energentov se tudi na občinskem nivoju srečujemo s težavami na 
različnih segmentih tako na področju cen storitev in blaga, ki jih naročamo preko postopkov 
javnega naročanja, kot tudi na področju neposrednega pokrivanja stroškov energentov javnim 
zavodom s področja lokalne samouprave. 
 
Vsled navedenega vljudno naprošamo, da zaradi zgoraj navedenih razlogov, ki tudi na področju 
lokalne samouprave povzročajo nestabilne situacije v  predlog zakona o nujnih ukrepih za 
omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov vnesete določbo s katero se 
določi nova višina povprečnine za občine. Predlagana višina povprečnine je bila izračunana že za 
potrebe pogajanj za vlado v letu 2021 in predstavlja dejanske stroške občin v času, ko še 
aktualne problematike ni bilo. 
 
Vlado vljudno naprošamo za proučitev nastale situacije in predlagamo, da v predlog zakona o 
nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov umesti spodnji 
amandma. 
 
 
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), Uradni list 187/2021 se 
spremeni 58 člen tako, da se glasi: 
 
 

6. POSEBNE DOLOČBE, POVEZANE S FINANCIRANJEM OBČIN  
 

58. člen  
 

(povprečnina)  
 

Povprečnina, ki pripada občinam v skladu s sedmim odstavkom 12. člena Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – 
popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO; v nadaljnjem besedilu: ZFO-1) znaša: 

– za proračunsko leto 2022 661,67 eura in 
– za proračunsko leto 2023 670,97 eura. 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA IZRAČUNA POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023 
 
 
Dejanski stroški za leto 2020 na podlagi izračunov Ministrstva za finance, znašajo 649,73€. Na 
ravni lokalne samouprave že vrsto let opozarjamo na izjemen vpliv stroškov dela na občinske 
proračune. Problem je, da stroški dela niso zajeti realno saj  gre pri izračunih za zamik. Na ZOS  
smo na podlagi vsakoletnih analiz pripravili natančne izračune stroškov dela za katere 
ocenjujemo, da jih je potrebno opredeliti ekvivalentno kot stroške novih nalog. Pri analizi niso bili 
zajeti COVID dodatki, se pa v letu 2021 dejansko vidijo posledice sprejetih dogovorov z sindikati 
iz prejšnjih let. Teh pa izračuni MF ne zajemajo v celoti. 
 
Poleg navedenih  nalog, ki jih je prevzela država po ZFRO in znašajo po izračunu MF 21,56 eura  
je pri izračunu  povprečnine za leto 2023 treba upoštevati tudi rast plač za leti 2021 in 2022 v 
skupni višini 33,5€ : 
 
- (3,2% dvig plač – napredovanja  v 2021 – ocena s strani države – 9,3 € (pri izračunih smo 
izhajali iz vladnih dokumentov v katerih je za leto 2021 že takrat predviden dvig  v višini 3,2%) , 
- sklenjen dogovor z sindikati javnega sektorja -  maja 2021 za pol leta finančnih posledic  -  na 
občine odpade 13 milijonov v letu 2021(63 milijonov  skupno na ravni države) 7,6€  vpliva na 
povprečnino, 
-  ocenjen dvig plač v letu 2022 skupno z dogovorom z sindikati (upošteva se celo leto)  v višini 
5,7 % - 19,9 € - gre za  oceno finančnih potreb na področju stroškov dela za leto 2022 na podlagi 
analize  iz katere izhaja potreba po zagotovitvi dodatnih 19.9 eura (7,6 eura je vpliv dogovora iz 
maja 2021, saj se je v letu 2021 vpliv nanašal na pol leta, 12,3 eura pa je potrebno zagotoviti 
zaradi napredovanj. 
To pa skupaj predstavlja 33,5 € oziroma 56, 9 milijona na ravni vseh proračunskih uporabnikov 
znotraj lokalne samouprave (NPU, PPU). 
 
Predlagamo da se povprečnina za leto 2022 izračuna v višini 649,73€  – 21,56€+ 33,5€ 
skupno to predstavlja znesek v višini  661,67€.   
 
Za leto 2023 pa je treba poleg 33,5€ upoštevati tudi predviden dvig plač v javnem sektorju 
za leto 2023 ocenjujemo okvirno 3, 2 % dvig (ocena vseh napredovanj). Torej za leto 2023 
predlagamo povprečnino v višin 670,97 eura. 
 
Osnova za podan izračun so dejanski stroški, ki so jih občine imele v letu 2020 in povečani 
stroški dela v letu 2021 in 2022, ki v izračunih za leto 2020 še niso bili upoštevani in jih bo v letu 
2022 in 2023 uslužbencem na lokalnem nivoju potrebno izplačati. 
 
 
V pričakovanju čimprejšnjega  odgovora vas lepo pozdravljamo. 
 

                                                                                   
    Robert SMRDELJ  

                                                                     Predsednik Združenja občin Slovenije 
 


