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ZADEVA: MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 2019 
(ZIPRS1819-A), EPA 278-VIII 

 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije podaja mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A), EPA 

278-VIII. 
 
Menimo, da predlog Zakona ne vključuje predloga sprememb 58. člena Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 
in 13/18 – ZJF-H). Namreč navedeni člen v drugem odstavku določa: "Predstojnik 
neposrednega uporabnika proračuna države ali občine mora posrednim uporabnikom 
proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi tega zakona v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov, ki se pretežno 
financirajo iz proračuna države, morajo biti usklajena s pretežnim financerjem posrednega 
uporabnika in z ministrstvom ".  
 
Iz omenjenega odstavka je jasno, da morajo izhodišča za pripravo finančnih načrtov 
posrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PPU) poslati tudi župani, kadar gre 
za PPU iz pristojnosti občine. Namen izhodišč vidimo v seznanitvi PPU o namenu porabe in 
obsegu sredstev, ki jih bo občina zagotavljala zanj v prihajajočem proračunskem letu. 
Občine so ustanoviteljice številnih PPU, zaradi česar jim je skladno z dikcijo predmetnega 
člena naložena obveznost priprave in posredovanja izhodišč, čemur ne nasprotujemo. Bi 
pa želeli pripravljavca predpisa opozoriti na tehnično-kronološko težavo, s katero se 
srečujejo občine pri izvrševanju te določbe. Menimo namreč, da slednja nalaga neprimeren 
rok, v katerem naj bi se izhodišča poslala PPU, in sicer je to »v 15 dneh po objavi tega 
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zakona v Uradnem listu Republike Slovenije«. Težava se pojavi, kadar občina po sprejemu, 
objavi in veljavnosti ZIPRS še ne bi imela sprejetega občinskega proračuna za prihajajoče 
leto (možnost uvedbe začasnega financiranja). V tem primeru občina zavestno krši 
navedeno zakonsko določbo (drugi odstavek 58. člena), saj jo zaradi nesprejetega 
proračuna niti ne more izvršiti. Primerov takšnih občin bo v letošnjem letu veliko, saj se je 
zaradi izvedbe lokalnih volitev »odložilo« sprejemanje občinskih proračunov novo 
izvoljenim funkcionarjem, zaradi česar bo imelo veliko število občin uvedeno začasno 
financiranje.  
 
Predlagatelju zakona zato predlagamo, da v predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS vključi 
tudi spremembo drugega odstavka 58. člena, ki naj se glasi: 
»Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna države mora posrednim uporabnikom 
proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov v 15 dneh po objavi tega zakona v Uradnem listu Republike 
Slovenije.  
 
Predstojnik neposrednega uporabnika proračuna občine mora posrednim uporabnikom 
proračuna iz svoje pristojnosti posredovati izhodišča za pripravo finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov v 10 dneh po objavi odloka, s katerim se sprejme občinski 
proračun. Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, mora 
predstojnik neposrednega uporabnika proračuna občine posrednim uporabnikom 
proračuna iz svoje pristojnosti najkasneje do 31.12. posredovati obseg načrtovanih 
sredstev za financiranje nalog posrednega proračunskega uporabnika za čas obdobja 
začasnega financiranja.   
 
Izhodišča za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov, ki se pretežno financirajo 
iz proračuna države, morajo biti usklajena s pretežnim financerjem posrednega uporabnika 
in z ministrstvom.« 
 
Predlagatelju Zakona zaradi nejasnosti pri izvajanju osmega odstavka 32. člena Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 
in 13/18 – ZJF-H) predlagamo njegovo dopolnitev po vzoru »padlega« predloga Zakona o 
javnih financah, četudi ta člen ni vključen v predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS.  
 
Predlagatelju zakona zato predlagamo, da v predlog sprememb in dopolnitev ZIPRS vključi 
tudi dopolnitev osmega odstavka 32. člena, ki naj se glasi: 
»Določbe tega člena, razen petega odstavka, veljajo tudi za plačila v breme občinskih 
proračunov, razen se če občina v pogodbi dogovori za krajše plačilne roke, ker doseže 
nižjo pogodbeno ceno. 
Minister, pristojen za finance, oziroma župan, lahko določi krajši plačilni rok tudi v drugih 
primerih, kadar je to potrebno za zagotovitev gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s 
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proračunskimi sredstvi, da se tako prepreči gospodarska škoda, ki bi nastala, če se plačilo 
ne bi izvršilo v krajših rokih«. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                               
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 
 


