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ZADEVA: UKREPI ZA OSMI SKLOP UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE S 
KORONAVIRUSOM COVID-19 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja predloge ukrepov za t.i. PKP8, 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 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2021 IN 2022 
(ZIPRS2122) 
32. člen (sposobnost biti stranka) 
Predlagamo spremembo 32. člena, ki naj se glasi: 
»Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so plačilni roki neposrednih in posrednih 
uporabnikov v breme proračuna predpisani s tern zakonov. Za plačilo vseh obveznosti je plačilni 
rok največ 30 dni.« 
 
Obrazložitev: 
Določba o fìksno določenem plačilnem roku za neposredne proračunske uporabnike je stara že 
več kot 10 let. Kot je mogoče razbrati iz obrazložitev določb zakona iz leta 2010, naj bi bila 
določitev takšnega plačilnega roka predmet predhodnih razgovorov z gospodarstvom, pri čemer 
naj bi se obe strani (država in gospodarstvo) strinjali, da gre za primeren rok. 
 
V tako dolgem obdobju so se stanje in potrebe v gospodarstvu spremenile. Zaradi česar pogovori, ki 
so potekali pred desetletjem, ne morejo več odražati enakih rezultatov tudi za današnji čas. 
Hkrati poudarjamo, da se stanje plačilne (ne)discipline od posameznega NPU do NPU razlikuje. Iz 
tega razloga fiksno določen plačilni rok ne more predstavljati primernega roka. Kajti občna, ki 
optimalno zagotavlja upravljanje likvidnosti proračuna, ima tudi sposobnost zagotavljanja tekočega 
izvrševanja plačil, zato ji zakon ne bi smel onemogočati plačila gospodarskemu subjektu v 
primernem roku (primeren v smislu potrebnega časa za izvedbo vseh  notranjekontrolnih  postopkov 
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kontrole in odobravanja v zvezi s prejetim računom) po prejemu knjigovodske listine, to je znotraj 
30-dnevnega roka. Fiksno določen plačilni rok pa tudi ne zagotavlja enakega obravnavanja 
proračunskih uporabnikov, saj ne obstajajo utemeljeni razlogi, da je za NPU (trenutno) predpisan 
fiksni plačilni rok (30. dan), medtem ko imajo PPU plačilni rok določen v »razponu« (v 30 dneh). 
Nenazadnje tudi aktualno dogajanje zaradi epidemije koronavirusa, kaže na izredno slabo 
likvidnostno situacìjo v slovenskem gospodarstvu. Država za pomoč gospodarstvu z interventnimi 
zakoni sprejema številne ukrepe, ki imajo velik finančni vpliv na proračun, Hkrati pa »pozabi« na 
možnost sprejema (dolgoročnih) ukrepov, ki za proračun ne bi imeli nikakršnih finančnih posledic, 
vendar pa bi le-ti lahko prispevali k premostitví likvidnostnih težav podjetij. Takšen ukrep bi 
zagotovo lahko predstavljal plačilni rok v breme proračuna, ki ne bi bil določen v fiksni obliki, 
temveč bi NPU-ju dopuščal možnost plačila znotraj določenega razpona. 

To je država prepoznala tudi s sprejemom PKP1-, ko je sicer le kot začasni ukrep predvidela 8-
dnevni plačilni rok (64. člen) iz razloga pripomoči k izboljšanju likvidnosti zasebnih subjektov. 

V skladu za navedenim se predlaga, da se plačilni rok vsaj v breme občinskih proračunov določi v 
trajanju z določitvijo zgornje meje (v 30 dneh) in ne več kot fiksno določen plačilni rok (30.dan). 
 
ZAKON O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS) 
7. člen (sposobnost biti stranka) 
Spremeni se 7. člen tako, da se glasi: 
»Agrarna skupnost ni pravna oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih, davčnih 
in drugih postopkih.« 
 
9. člen (zastopanje agrarne skupnosti) 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se glasi: 
(1) Agrarno skupnost v sodnih, upravnih, davčnih in drugih postopkih, ter v razmerjih s tretjimi 
osebami zastopa predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) agrarne 
skupnosti.  
 
27. člen (naloge) 
Spremeni se sedma točka prvega odstavka 27. člena, ki se glasi: 
»7. vlaga vloge in zastopa člane v sodnih, upravnih, davčnih in drugih postopkih.« 

 
Obrazložitev:  
V letu 2015 je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih, ki je bil objavln v Uradnem listu RS, št. 
74/15 in je stopil v veljavo 17.10.2015 (v nadaljevanju ZAgrS). Zakon je bil sprejet z namenom 
zagotovitve pogojev za delovanje agrarnih skupnosti ter upravljanja in razpolaganja s 
premoženjem, kar dotlej ni bilo urejeno. 
 
Žal se izkazuje, da je kljub težko pričakovanem zakonu, ki je sicer dal podlago za prodajo takega 
premoženja in v ta namen celo predpisal drugačna pravila glede upravljanja s solastnino, kot so 
predpisana s Stvarnopravnim zakonikom, sklepanje pravnih poslov, ki so kasneje predmet 
obdavčitve v davčnem postopku praktično neizvedljivo. Zakon namreč navaja, da agrarna 
skupnost ni pravna oseba, da pa ima sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in drugih, razen 
davčnih postopkih, ter posledično v nadaljevanju predsedniku ne daje pooblastila za zastopanje 
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agrarne skupnosti v davčnih postopkih. Navedeno pomeni, da finančna uprava agrarnim 
skupnostim ne izdaja odmernih odločb, temveč se le te vročajo posameznim članom, prav tako 
morajo napoved za odmero vložiti člani agrarnih skupnosti – lastniki nepremičnin. To je seveda v 
srednje velikih in večjih agrarnih skupnostih neizvedljivo, saj je solastništvo oz. članstvo številčno 
in je med člani veliko pokojih oseb in oseb živečih v tujini. Neurejen davčni postopek v celoti 
izničuje sicer dobro nadgradnjo zakona in nasprotje novo zastavljenemu upravljanju solastnine v 
agrarni skupnosti. 
 
Nujno je, da se v Zakonu o agrarnih skupnostih predvidi izjeme tudi pri postopkih obdavčitve v 
prometu z nepremičninami, ter pri tem upošteva pravila drugačnega upravljanja s solastnino, kot 
ga sicer že v celoti zasleduje sprejeti ZAgrS.  
 
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. 2021 do uveljavitve ZIUPOPDVE izvajalcem šolskih prevozov krile izpad 
prihodkov, ta sredstva povrnejo iz državnega proračuna.   
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
 

OSTALI PREDLOGI PO PODROČJIH 

 
MINIMALNA PLAČA V JAVNEM SEKTORJU 
Glede na informacijo, da bo država podjetjem (gospodarstvo) subvencionirala dvig minimalne 
plače, predlagamo, da država vključi v subvencioniranje dviga minimalnega plače tudi javni 
sektor (vrtci, šole, ministrstva)…. Znesek minimalne plače sicer določi minister za delo po 
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predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji in ga najpozneje do 31. januarja objavi v 
Uradnem listu RS. 
 
Povišanje minimalne plače vpliva tudi na spremembo cene programa vrtca. Ko bo znana višina 
minimalne plače, bodo morali vrtci preračunati če je veljavna cena še vzdržna. V vrtcih je 
zaposlenega zelo veliko tehničnega kadra (torej tudi kadra z minimalno plačo). Povišanje cene 
programa vrtca bremeni tako starše kot tudi občine in MIZŠ. Če bi država tudi javnemu sektorju 
subvencionirala dvig minimalne plače, bi bilo več kot dobrodošlo, ker bi razbremenilo lokalne 
skupnosti in starše. 
 
FINANCRANJE PLAČ ZAPOSLENIH V ŠOLAH IN VRTCIH ZA OBDOBEJ OD 19. 10. 2020 
DO PREKLICA EPIDEMIJE 
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 27.11.2021). 
 
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 PKP8. 
 
 
V upanju, da bodo predlogi v največji možni meri upoštevani, vas lepo pozdravljamo. 
 
 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 

 


