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ZADEVA: UKREPI ZA DEVETI SKLOP UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S 

KORONAVIRUSOM COVID-19 
 
Spoštovani, 
 

Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja predloge ukrepov za t.i. PKP9, za katere 
pozivamo, da jih v okviru delovnih teles preučite in v največji možni meri dodatno vključite v 
predlagani nabor ukrepov. 

 

PREDLOGI SPREMEMB POSAMEZNIH ZAKONOV 

 
ZAKON O UREJANJU PROSTORA 

268. člen (veljavnost občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih 
predpisov) 
Predlagamo spremembo prvega odstavka 268. člena, ki naj se glasi: »Po uveljavitvi tega 
zakona ostanejo v veljavi prostorski ureditveni pogoji, sprejeti na pod/agi ZUN. Po začetku 
uporabe tega zakona se spreminjajo po postopku, kot je s tem zakonom predpisan za 
pripravo OPPN, razen če ta zakon določa drugače, veljati pa prenehajo z dnem uveljavitve 
OPN, najpozneje pa 31. decembra 2023.« 
 
Obrazložitev: 
S predlagano spremembo bi omilili in odpravili posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID- 19 na 

področju gospodarstva, socialnega varstva, okolja in prostora. Predlagana sprememba bi 
preprečila negativne učinke na razvoj urbanega okolja, razvoj poselitve, zagotavljanje bivalnih 
kapacitet, razvoj gospodarstva in prometa z zemljišči. Predlog ne vpliva na finančne posledice za 

državni proračun, omogoča pa občinam, ki še nimajo sprejetega OPN, da to storijo v roku, ki 
upošteva vplive posledic epidemije. 
 

ZAKON O JAVNIH FINANCAH (ZJF) 
98. člen (priprava in sprejem zaključnega računa občinskega proračuna)  
Predlagamo podaljšanje rokov za pripravo in sprejem zaključnih računov občin, ki jih določa 98. 

člen ZJF, in sicer, da se roki podaljšajo za 30 dni. 
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Obrazložitev: 
Podaljšanje rokov predlagamo zato, ker se na občinah, predvsem manjših, soočajo z 
obolevanjem zaposlenih za COVID-19 in posledično prihaja do težav s pripravo dokumentacije 

potrebne za sprejem zaključnih računov občin. 
 
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN 

OMILITEV NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO (ZIUZEOP) 
71. člen (dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije) 
Predlagamo dopolnitev 71. člena na način, da se med upravičence za dodatek za nevarnost in 

posebne obremenitve vključi župane, direktorje občinskih uprav, in ravnatelje.  
 
V času razglasitve epidemije pripada javnim uslužbencem dodatek za delo v rizičnih razmerah po 

11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS. MJU  na vprašanje ali ta dodatek pripada tudi 
direktorjem, tajnikom občinskih uprav in ravnateljem odgovarja, da ZSPJS v tretjem odstavku 23. 
člena določa, da ne glede na določilo prvega odstavka 23. člena ravnateljem, direktorjem in 
tajnikom ne pripadajo: položajni dodatek, dodatki za manj ugodne delovne pogoje, dodatki za 

nevarnost in posebne obremenitve ter dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 
 
KPJS v 39. členu določa dodatke za nevarnost in posebne obremenitve, direktorji občinskih uprav 

pa skladno z uredbo, ki ureja plače direktorjev, sodijo v skupino ravnateljev, direktorjev in 
tajnikov. 
  

Takšna izločitev direktorjev oz. tajnikov občinskih uprav, pa tudi ravnateljev, ki so v času 
epidemije bolj obremenjeni, z večjo odgovornostjo, več dela in so enako ali bolj izpostavljeni kot 
ostali javni uslužbenci, je nesprejemljiva in omalovažujoča do vseh zaposlenih na teh delovnih 

mestih.  
  
Pri izplačilu plač z navedenim dodatkom imajo podrejeni večjo plačo kot direktor, ki je že sicer 

skoraj izenačen po plači z  javnimi uslužbenci VII. tarifne skupine z nekoliko daljšim stažem. 
 
Enako velja tudi za župane, ki so v času obeh razglasitev epidemije izredno obremenjeni. Njihova 

prizadevanja za zajezitev in blažitev epidemije je nenazadnje izkazalo tudi Združenje občin 
Slovenije z dopisom, v katerem je bil podan predlog o tesnejšem sodelovanju med Vlado RS in 
lokalnimi skupnostmi na področju zajezitve širjenja koronavirusa COVID-19. S strani ZOS so bili 

že večkrat podani predlogi odprave plačnih nesorazmerji med župani in direktorji občinskih uprav, 
javnih zavodov in ravnateljev in menimo, da je prav, da se vsaj v času epidemije prepozna 
njihovo delo in se jim dodeli dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. 

 
UREDBA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN ODLOKU O 
PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO 

OPREMO TER O IZRAČUNU IN ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
34. člen (uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri 
komunalnega prispevka) 

Predlagamo podaljšanje roka za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in 
odmeri komunalnega prispevka, ki so bili sprejeti pred uveljavitvijo Uredbe, in sicer iz 30. 3. 2021 
na 30. 9. 2021.  
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Med občinami je bilo izvedeno povpraševanje o tem ali so že sprejele novi odlok o podlagah za 
odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo oziroma ali so že pristopile k 

uskladitvi odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 
in do kdaj predvidevajo, da ga bodo uskladile oziroma sprejele. Večina občin,  ki so se odzvale na 
povpraševanje, še ni uspela uskladiti odloka (64% občin) oziroma ocenjujejo, da ga tudi v 

predvidenem roku tj. do 30. 3. 2021 ne bodo uspele uskladiti (46% občin).  
 
Zaradi obstoječih epidemioloških razmer, ko na občinah beležijo porast bolniških odsotnosti in 

posledično pomanjkanja kadra, občine do predpisanega roka ne bodo uspele uskladiti izredno 
zahtevne materije odlokov, kljub temu, da so že pričele s postopki. Prav tako je zaradi slabih 
epidemioloških razmer oteženo delo občinskih svetov in njihovih delovnih teles, saj se vedno, 

kadar bi bilo to sicer potrebno, ne morejo sestati tudi neposredno. 
 
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA POMOČ PRI OMILITVI POSLEDIC DRUGEGA 
VALA EPIDEMIJE COVID-19 (ZIUPOPDVE) 

74. člen (izvajalci šolskih prevozov) 
Predlagamo dopolnitev člena, v smislu, da se občinam, ki so izvajalcem šolskim prevozov v času 
od 1. novembra 2020 do uveljavitve zakona krile nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih 

prevozov, povrnejo stroški iz državnega proračuna. 
 
Obrazložitev. 

Izvajalci šolskih prevozov so se vse od prvega vala epidemije COVID-19 pa do uveljavitev 
ZIUPOPDVE obračali na občine s prošnjami za povrnitev izpada prihodkov. Občine so jim 
prisluhnile in pomagale pri reševanju stisk. Enako se je nadaljevalo tudi v drugem valu epidemije. 

ZIUPOPDVE v 74. členu določa upravičenost prevoznikov do nadomestila izpada prihodkov iz 
naslova šolskih prevozov od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. Predlagamo, da se tistim občinam, ki so 
v času od 1. 11. 2020 do uveljavitve ZIUPOPDVE izvajalcem šolskih prevozov krile izpad 

prihodkov, ta sredstva povrnejo iz državnega proračuna.   
 
ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI (ZPPDej)  

Predlagamo dopolnitev zakona z novim, 26. členom z naslovom »izvajanje pogrebne 
dejavnosti v času epidemije s koronavirusom COVID-19, ki naj se glasi: 
»V času razglašene epidemije s koronavirusom COVID-19 se stroški pogrebne dejavnosti, ki je 
opredeljena v 5. členu zakona, krijejo iz proračuna Republike Slovenije.« 
 
Obrazložitev:  

Izvajalci pogrebne dejavnosti imajo v času epidemije, zaradi povečanega števila umrlih, izjemno 
povečane stroške zaradi nabave zaščitne opreme in tudi stroške z nadpovprečno obremenitvijo 
zaposlenih, ki izvajajo pogrebno dejavnost. Ti stroški niso del redne cene pokopališke dejavnosti. 
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OSTALI PREDLOGI PO PODROČJIH 

 
ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA OSEBNO VAROVALNO OPREMO OSKRBOVALK POMOČI 
NA DOMU 

Predlagamo, da se znesek za nakup osebne varovalne opreme, za službo pomoč družini na domu, 
zagotovi tudi za mesec februar in marec 2021, in sicer v znesku 165 eur na oskrbovalko. 
Obrazložitev: 

Stroški osebne varovalne opreme za opravljanje javne službe pomoč družini na domu za 
oskrbovalke so visoki. Ker je potrebno osebno varovalno opremo stalno menjati, da ne prihaja do 
prenašanja okužb, je bil priznan enkratni znesek v višini 165 eur na oskrbovalko premalo. Zato 

predlagamo, da se enak znesek na oskrbovalko odobri še za mesec februar in mesec marec 
2021.  
 

FINANCRANJE PLAČ ZAPOSLENIH V ŠOLAH IN VRTCIH ZA OBDOBJE OD 19. 10. 2020 
DO PREKLICA EPIDEMIJE 
Javnim zavodom iz področja vzgoje in izobraževanja se povrnejo stroški zaposlenih oseb, ki se 

sofinancirajo iz tržne dejavnosti, v kolikor tržne dejavnosti v času drugega vala epidemije ni bilo 
mogoče izvajati. Stroški se povrnejo od 28.11.2020 dalje.  
 

Obrazložitev: 
Ob drugi razglasitvi epidemije 19.10.2020, so delavci v osnovnih šolah, ki so financirani s strani 
tržne dejavnosti, ostali na čakanju. Zavodi imajo iz tržne dejavnosti zaposlene predvsem kuharje 

in pomočnike kuharjev. Delež njihove zaposlitve je določen s številom kosil, ki jih zavod pripravlja 
otrokom od prvega do devetega razreda, zaposlenim šole in pa zunanjim odjemalcem. 
 

Glede na to, da so se 19.10.2020 zaprla vrata šol in vrtcev, se je delež prevzetih kosil drastično 
znižal, kar posledično pomeni primanjkljaj denarja, ki je bil namenjen financiranju plač zaposlenih 
na tržni dejavnosti in to v času epidemije pomeni primanjkljaj zavodov za obdobje od 19.10.2020 
do preklica epidemije. Ker so javne šole v več kot 70 % proračunski uporabniki javnega 

proračuna jim ne pripadajo refundacije s strani Zavoda za zaposlovanje za delavce na čakanju 
oziroma za delavce, ki so na višji sili (do tega so bili upravičeni do 27.11.2020). 
 

Občine v proračunih dodatnih sredstev za reševanje tega problema nimamo, zato menimo, da je 
povračila za zaposlene na tržni dejavnosti, predvsem kuharje in njihove pomočnike, potrebno 
pokriti iz državnega proračuna ter jih zagotoviti s PKP9. 

 
DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV Z RAZLIČNIH PODROČIJ 
Predlagamo kritje stroškov, ki jih javni zavodi kljub zaprtju še vedno imajo, in sicer na enak način 

kot je to omogočeno gospodarskim subjektom.  
 
Obrazložitev: 

Javni zavodi se v času epidemije s koronavirusom COVID-19 soočajo z velikim izpadom 
prihodkov, katere pridobivajo iz naslova trženja svoje dejavnosti. To obdobje traja že skoraj leto 
dni, zato predlagamo, da se jim iz državnega proračuna, za čas trajanja epidemije, krijejo stroški 

plač zaposlenih oz. nadomestila plač in stroški poslovanja, ki kljub zaprtju ostajajo. 
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OPROSTITEV PLAČILA VRTCA 
Predlagamo, da se v PKP9 vključi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času 

epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba naj velja tako za 
javne, kot tudi za zasebne vrtce. 
 

Obrazložitev: 
Vlada RS je z Odlokom o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 na območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 5/21) podaljšala epidemijo v državi do 17.3.2021. Nekateri starši otroka v času 

epidemije ne želijo pripeljati v vrtec zaradi strahu, da bodo zboleli otroci, prinesli okužbo iz vrtca 
na starše oz. stare starše…, prav tako so nekateri starši na čakanju na domu in prejemajo nižje 
dohodke in lahko varujejo  otroka. S kadrovsko stisko se srečujejo tudi vrtci, zato predlagamo, da 

so starši v času epidemije, plačila vrtca oproščeni.   
 
V upanju, da bodo predlogi v največji možni meri upoštevani, vas lepo pozdravljamo. 
 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 

 


