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UVODNA POJASNILA 

 

Povzetek obvestila Ministrstva za finance, Direktorat za proračun, št. 4101-20/2021/1 

z dne 1. 10. 2021 v zadevi: Primerna poraba, dohodnina, finančna izravnava in 

sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za leti 2022 in 2023 - predhodni podatki: 

• Na spletni strani državne uprave https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ so 

objavljeni predhodni podatki o izračunu primerne porabe občin, dohodnine, 

finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin  za leti 2022 in 

2023. 

• Dne 30. septembra 2021 je bil v Držani zbor RS poslan predlog Zakona o 

izvrševanju proračunov RE za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223).  

• V 58. členu predloga ZIPRS2223 je povprečnina za leto 2022 predlagana v 

višini 645,00 eura in za leto 2023 v višini 647,00 eura.  

• Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 

2023 temeljita na razpoložljivih podatkih o številu in starostni strukturi 

prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 

13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. 

• Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi tretjega odstavka 6. 

člena ZFO-1 ne zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. Zato bodo 

določene občine (148 občin) v letu 2022 upravičene do finančne izravnave iz 

državnega proračuna.  

• Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za vsako proračunsko leto 

zagotovijo v višini šestih odstotkov skupne primerne porabe občin.  

 

 

 

 

Na podlagi 14., 15.a in 16. člena Zakona o financiranju občin so bili z dopisom številka 4101-

20/2021/2 z dne  1. 12. 2021 objavljeni spremenjeni podatki o izračunih primerne porabe 

občin, dohodnine, finančne izravnave in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leti 

2022 in 2023.  

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam, na podlagi 59. člena ZIPRS2223, za 

obe proračunski leti zagotovijo v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin v 

posameznem letu.  
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Za izračun povprečnine je uporabljen znesek 645,00 EUR za leto 2022. 

 

Ugotovljena razmerja in izračun primerne porabe so za našo občino naslednji: 

 

  Razmerje Razmerje Razmerje Delež   

  RS občina Obč./RS  EUR 

 Občina      

Ci Dolžina lokalnih cest in javnih poti 

- km 

32.391.104 113,434 Ci   

 Dolžina lokalnih cest na prebivalca 0,015814 0,026938 1,7034277   

Pi Površina – km2 20.271,3 33,2 Pi   

 Površina na prebivalca - km2 0,009897 0,007884 0,796605   

Mi Mlajši od 6 let (od 0 do 5) 117.056 278 Mi 0,066018  

 Mlajši od  15 let 193.554 414  0,098314  

 Mlajši od 75 let in starejši od 65 let 245.796 462 SUi 0,109713  

Si Starejši od 75 let  192.815 307 Si 0,072904  

 Skupaj koeficienti Koeficient 

0,61 

  Vsota 

korigiranih 

kriterijev 

1,095445 

 

ZP Primerna poraba na prebivalca 645,00     

Oi Število prebivalcev 2.048.244 4211    

PPi Primerna poraba občine     2.975.333 

 

 

 

Skupni prihodki občine za leto 2022              EUR 

Dohodnina, ki pripada občini 2.961.257 

Finančna izravnava 14.076 

Primerna poraba občine 2.975.333 

 

Podatki zajemajo število državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji 

(občini) in število tujcev z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ki 

imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (občini) na dan 1. 1. 2021 (vir: Statistični 

urad RS).  

 

Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin – leto 2022 

 

Število prebivalcev občine                                                  4211  

Površina občine 33,2 m2  

Skupna vrednost sred. za uravnoteženje 

razvitosti občine 

 235.167 EUR 
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Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2022 temelji na 

podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter 

površini občin, kot določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1. 

Objavljen je na spletni strani Ministrstva za finance: https://www.gov.si/teme/financiranje-

obcin/ 

Kot pomoč pri pripravi proračunov občin je bil občinam poslan tudi Proračunski priročnik za 

pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023 s   prilogami.  

Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023 je objavljen na 

spletni strani MF: 

https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/    

Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna ter finančnih načrtov 

proračunskih uporabnikov 

 

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen  za finance, o temeljnih ekonomskih 

izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za 

pripravo predlogov državnih proračunov za leti 2022 in 2023 in s tem tudi proračunov občine 

za obe leti je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za 

makroekonomske analize in razvoj.  

 

Na stroške dela vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov, 

ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb 

dogovorjenih med Vlado RS in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske 

politike posameznega organa. Obveznosti z naslova stroškov dela v letu 2022 bodo v 

povprečju nekoliko višja kot v preteklem letu zaradi višjih obveznosti, ki so bile sprejete v 

letu 2021 in vplivajo na višino tovrstnih izdatkov v prihodnjih letih. Tako so na podlagi 

Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki 

javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu 

za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 3. 6. 2021), ki je bil sklenjen 

med Vlado RS in sindikati javnega sektorja, višja nekatera povračila zaposlenim (prevoz na 

delo in z dela, kilometrina, prehrana, ipd). Dodatno na rast v tem letu vpliva tudi učinek 

spremembe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 

121/2021 z dne 23. 7. 2021). Navedene obveznosti morajo biti ustrezno načrtovane tako za 

stroške dela zaposlenih pri neposrednem uporabniku kot tudi v okviru tekočih transferov za 

zaposlene pri posrednih uporabnikih. 

 

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni 

del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske 

uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.  

 

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni 

izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 

https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/
https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/
https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/
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št. 123/06, 57/08, 36/811, 14-15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE); v 

nadaljevanju: ZFO-1). 

 

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih 

nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine 

lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in 

deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine. Za 

izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti 

tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev 

prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe 

tako pripada občinam 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero 

se izračuna skupna primerna poraba občin. Med občine se razdeli najprej  v višini 70 % vsem 

občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren 

obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine 

in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna 

izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino in prihodki od 70 % dohodnine in 

solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam,  katerih primeren obseg sredstev za 

financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja 

sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje 

primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.  

 

V postopku določitve povprečnine, ki je eden izmed elementov za izračun primerne porabe ter 

s tem dohodnine in finančne izravnave, se najprej izračunajo povprečni stroški na podlagi 

Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog in 

Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za 

financiranje nalog občin. Poleg izračunanih povprečnih stroškov se pri določitvi povprečnine 

upošteva tudi okvir za pripravo proračunov sektorja država za naslednji dve leti in znesek 

dohodne. Povprečnina za leti 2022 in 2023 je določena v zakonu, ki ureja izvrševanje 

proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. O predhodnih oziroma končnih 

podatkih o dohodnini za leti 2022 in 2023 morajo biti občine obveščene najkasneje do 15. 

oktobra (po predložitvi predloga ZIPRS2223 v zakonodajni postopek) oziroma po sprejemu 

predloga ZIPRS2223.  

(vir: Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2022 in 2023, strani 6, 8 in 

9). 

 


