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ZADEVA: SKUPEN PREDLOG OBČINSKIH ASOCIACIJ ZA DVIG VIŠINE 
POVPREČNINE ZA LETO 2022  
 
 
Spoštovani, 
 
vodstva združenj občin - Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in 
Združenja mestnih občin Slovenije smo oblikovala skupen predlog višine povprečnine za 
leto 2022. 
 
Združenja smo pri izračunu upoštevala dejanske stroške občin v letu 2021, ki na podlagi 
izračunov Ministrstva za finance, znašajo 683,16€. Poleg nalog, ki jih je prevzela država 
po ZFRO in znašajo po izračunu MF 21,56€, je treba pri izračunu povprečnine za leto 
2022 upoštevati tudi 75,10€, kar predstavlja trenutno medletno stopnjo inflacije, ki 
po podatkih SURS znaša 11%.  
 
Tako združenja občin predlagamo, da se povprečnina za leto 2022 izračuna v višini 
683,16€ – 21,56€ + 75,10€, kar skupno predstavlja znesek v višini  736,66€. 
 
Združenja občin predlagamo, da se dvig povprečnine za leto 2022 izvede ob rebalansu 
proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in posledično ustrezno spremeni Zakon o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. 
 

Hkrati s tem pa predlagamo tudi, da se za blaženje posledic dviga cen energentov in 
električne energije med t.i. zaščitene odjemalce vključi tudi ukrepe za občine in 
njihove posredne ter neposredne uporabnike proračunov.  Vlada RS pripravlja nabor 
ukrepov za blaženje posledic dviga cene energentov in električne energije in občine 
zagotavljajo mrežo javnih storitev, katere se zaradi podražitev potiskajo navzgor. 
Podražitve energentov in elektrike bodo v naslednjem letu še dodatno bremenile tako 
gospodarstvo, kot posledično tudi javni sektor in z njim občine. Na gospodarskem 
področju je vlada že sprejela ukrepe, v te ukrepe pa pravne osebe javnega prava niso 
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zajete. Glede na navedeno zato predlagamo, da se med t.i. zaščitene odjemalce vključi 
tudi ukrepe za občine in njihove posredne ter neposredne uporabnike proračunov. 

 
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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