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Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3, p.p. 644a 
 
1000 Ljubljana 
gp.mf@gov.si 
 
 
ZADEVA: SKUPEN PREDLOG OBČINSKIH ASOCIACIJ ZA DOLOČITEV VIŠINE 
POVPREČNINE ZA LETI 2023 IN 2024  
 
 
Spoštovani, 
 
vodstva združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in 
Združenja mestnih občin Slovenije – smo oblikovala skupen predlog višine povprečnine 
za leti 2023 in 2024. Za leto 2023 predlagamo določitev povprečnine v višini 776,40€, za 
leto 2024 pa v višini 783,03. 
 
V nadaljevanju vam podajamo podrobno obrazložitev po posameznih letih. 
 
SPLOŠNO 
 

1. Najprej bi želeli opozoriti na napako v predlogu izračuna povprečnih stroškov za 
financiranje občinskih nalog za leti 2023 in 2024, z dne 29. 6. 2022 (št. dopisa: 
410-78/2022/28). Namreč iz posredovanega gradiva v zaporedni številki 10, 11, 
12 in 13 je razvidno, da je MDDSZ posredoval oceno, da se bodo občinam v letu 
2023 zmanjšali stroški v višini 7.500.000 oziroma 3,66 € na prebivalca, medtem ko 
je iz posredovanega izračuna razvidno, da je Ministrstvo za finance občinam 
odštelo 13,07 € na prebivalca kar znese 26.770.549 €. Zato je treba pri dokončnih 
izračunih upoštevati znesek 3,66€.  

2. V preteklosti je izračun vsakoletne povprečnine vključeval tudi letno stopnjo 
inflacije. Navkljub nasprotovanju združenj je bila letna stopnja inflacije izločena iz 
sistema izračuna povprečnine. Če v preteklih letih zaradi nizke stopnje inflacije to 
dejstvo ni imelo posebej velikega vpliva na višino prejetih sredstev za občine, pa 
so zdajšnje razmere takšne, da je formulo nujno potrebno ponovno dopolniti z 
vsakoletno stopnjo inflacije. Zato predlagamo, da se v ZIPRS za 2023 in 2024 
doda člen, ki določa, da se vsakoletna višina povprečnine poveča za znesek 
medletne inflacije ter ocenjene inflacije po podatkih UMAR.  

3. Pripraviti je potrebno spremembe Zakona o financiranju občin, ki bodo naslavljale 

probleme »mestnih občin in drugih nepovprečnih občin« Določiti je potrebno 
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korektor, ki bo ublažil največja nesorazmerja med prejeto primerno porabo oz. 

primernim obsegom sredstev ter stroški izvajanja zakonskih nalog. Korektor ne 

more biti vključen v izračun primerne porabe oz. primernega obsega sredstev, saj 

dodatno vpliva na nesorazmerja v financiranju občin. 

 
 
IZRAČUN POVPREČNINE ZA 2023  
 
Združenja smo pri izračunu upoštevala dejanske stroške občin v letu 2021, ki na 
podlagi izračunov Ministrstva za finance znašajo 683,16 €, upoštevali naloge, katere je 
prevzela država po ZFRO in znašajo 3,66 €. Pri izračunu povprečnine za leto 2022 je 
treba upoštevati tudi 75,10 €, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo 
inflacije, ki po podatkih SURS znaša 11%. Prav tako pa je treba k tem zneskom 
dodati še pričakovano stopnjo inflacije za leto 2023 v višini 21,8 €. Tudi pri 
slednjem podatku smo izhajali iz uradnih podatkov UMAR. 
 
Na podlagi navedenega združenja občin predlagamo, da se povprečnina za leto 2023 
izračuna v višini 683,16 € – 3,66 € + 75,10 € + 21,8 € , kar skupno predstavlja 
znesek v višini 776,40 €. 
 
Povprečnina za leto 2024 
Tudi pri oblikovanju predloga za leto 2024 smo kot osnovo za izračun vzeli dejanske 
stroške, ki so jih občine imele, in sicer ti za leto 2021 znašajo 683,16 €. Poleg nalog, ki 
jih je prevzela država po ZFRO in znašajo po izračunu MF 12,73 €, je pri izračunu 
povprečnine za leto 2024 upoštevana trenutna medletna stopnja inflacije v letu 2022 v 
znesku 75,10 €, predvidena stopnja inflacije v letu 2023 v znesku 21,8 € in predvidena 
stopnja inflacije v letu 2024 v znesku 15,7 €. Pri podatkih o stopnji inflacije smo izhajali iz 
podatkov UMAR.  
 
Združenja tako predlagamo, da se povprečnina za leto 2024 izračuna v višini 
683,16 € (dejanski stroški občin za leto 2021) – 12,73 € (prevzem nalog države – 
ZFRO) + 75,10 € (upoštevana trenutna medletna inflacija v letu 2022) + 21,80 
€(upoštevana 8% pričakovana inflacija v letu 2023) + 15,70 € (upoštevana pričakovana 
inflacija v letu 2024).To skupno predstavlja znesek v višini 783,03€.   
 
Poudarimo pa naj, da v izračunih niso všteti stroški dviga plač in ga lahko ocenimo za 
izredno zmernega. Ob upoštevanju tega pa bi bil predlagan znesek nedvomno višji.  
 
Združenja tudi pričakujemo, da se razvojna sredstva tudi v proračunskem letu 
2024 določijo v višini 8% tako kot je določeno v ZIPRS2223. 
 
Prav tako pozivamo, da se v okviru ZIPRS določi, da se iz kvote zadolževanja (10. a člen 
ZFO-1) izvzame kredite za investicije gradnje stanovanj. Namreč zadolževanje se bo s 
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prodajo oz. oddajo na dolgi rok povrnilo. Na nujnost spremembe združenja opozarjamo 
že vrsto let.  
 
V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Robert Smrdelj, l.r.  
Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
Peter Misja, l.r 
podpredsednik Skupnosti občin Slovenije 
po pooblastilu št.: 011-11/2022-1 
 
Matjaž Rakovec, l.r 
Predsednik Združenja mestnih občin Slovenije 
 
 
 

                                                                                   
V vednost: 

• Kabinet predsednika Vlade RS: gp.kpv@gov.si 
• Ministrstvo za javno upravo: gp.mju@gov.si 
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