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Državni zbor Republike Slovenije
V roke vsem poslancem
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si
Državni svet Republike Slovenije
V roke vsem državnim svetnikom
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
gp@ds-rs.si
ZADEVA: PREDLOG AMANDMAJA K PREDLOGU ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH
ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO
Spoštovani,
skladno z že posredovanimi predlogi s strani vseh Slovenskih reprezentativnih združenj občin
predlagamo, da v predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID19 za državljane in gospodarstvo vnesete sledeči amandma:
V drugi del zakona z naslovom:
II. DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
za točko 3. dodate naslednje besedilo:
»4. ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2020 IN
2021
19. a člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št.
75/19) se spremeni 2 odstavek 54. člena tako da glasi:
(2) Povprečnina, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, znaša:
• za proračunsko leto 2020 623,96 eura in
• za proračunsko leto 2021 628,20 eura.
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Razliko neizplačane povprečnine za mesece januar, februar, marec in april 2020 se občinam
nakaže v mesecu maju 2020.«
OBRAZLOŽITEV AMANDMAJA:
Občine so aktivno vključene v soočenja z izzivi, nastalimi v sedanjih okoliščinah, zato v tej zvezi
pozdravljamo vsa prizadevanja Vlade RS za omilitev finančnih, socialnih in drugih posledic
epidemije na vseh področjih našega življenja
S posebnimi in nepredvidenimi stroški se tako srečujejo tudi občine skupaj z osebami javnega
prava, katerih ustanoviteljice so. Zato je v tej situaciji potrebno tudi občinam zagotoviti normalno
financiranje.
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.
Dejstvo je, da razkorak med dejanskimi in priznanimi stroški s povprečnino ves čas obstaja, zato
bodo občine tudi v tem obdobju kmalu v resnih 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 smo poleg države tudi občine eden izmed pomembnih nosilcev spopadanja s
epidemijo, pozivamo Državni zbor in Vlado RS, da v predlogu Zakona o interventnih ukrepih za
omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo vnese amandma v katerem bo
povprečnina za leto 2020 določena v višini 623,96 EUR, za leto 2021 pa v višini 628,20 EUR.
V primeru, da te vsebine ne morete umestiti v ta predlog zakona Vas naprošamo, da jo uvrstite v
naslednji zakon z interventnimi ukrepi.
Ostanite zdravi.

Robert SMRDELJ
Predsednik Združenja občin Slovenije
V vednost:
• Vlada RS: gp.gs@gov.si
• Ministrstvo za javno upravo: gp.mju@gov.si; bostjan.koritnik@gov.si
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