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Prosimo, da se pri odgovoru
sklicujete na našo številko.

Številka: 4101-22/2020/1
Datum: 7. 10. 2020

Zadeva: Primerna poraba, dohodnina in finančna izravnava za leti 2021 in 2022 –
predhodni podatki

Na podlagi 14. in 16. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11,
14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 - popr.; v nadaljevanju: ZFO-1) vas obveščamo, da so na spletnem 
mestu državne uprave: https://www.gov.si/teme/financiranje-obcin/ objavljeni predhodni podatki o 
izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022.

Dne 30. septembra 2020 je bil v Državni zbor Republike Slovenije poslan predlog Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122).

V 54. členu ZIPRS2122 je povprečnina za obe leti 2021 in 2022 predlagana v višini 628,20 evra.

Izračuna primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022 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.

Primerna poraba občin, izračunana na podlagi predlagane povprečnine, znaša 
1.293.074.962 evrov za leti 2021 in 2022. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam, na podlagi 
tretjega odstavka 6. člena ZFO-1 za leto 2021 zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev, za 
leto 2022 pa je predvidena finančna izravnava. Zato v letu 2021 izplačila občinam iz naslova 
finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena. Za leto 2022 pa je predvidena 
finančna izravnava v višini 17.164.589 evra.

V tabelah 8 »Izračun finančne izravnave - leto 2021« in »Izračun finančne izravnave - leto 
2022« so razvidni zneski primerne porabe (PPi) - stolpec 2 in pripadajoče dohodnine - stolpec 3
in finančne izravnave - stolpec 6 za leto 2022, ki j ih upoštevajte pri pripravi proračuna oz. 
sprememb proračuna za leti 2021 in 2022.

S spoštovanjem,

Pripravil:
mag. Janez Klemenc, podsekretar

mag. Rajko Puš mag. Irena Drmaž
vodja sektorja generalna direktorica

 ŽUPANOM
 FINANČNIM SLUŽBAM OBČIN



Poslano tudi:
 Skupnost občin Slovenije
 Združenje občin Slovenije
 Združenje mestnih občin Slovenije
 Ministrstvo za javno uprav
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