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Številka:  477-1/2015/27 

Datum:  3. 8. 2015  

 

Zadeva:  Pojasnilo glede režijskih obratov – Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa 

odpusta dolgov 

 

 

Spoštovani, 

 

dne 31. 7. 2015 je bil v Uradnem listu, št. 57/15 objavljen Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa 

odpust dolgov (v nadaljnjem besedilu: ZPIUOD).  

 

Med usklajevanjem oziroma pripravo predloga zakona se je večkrat postavilo vprašanje, ali bi 

lahko občine, ki imajo javno službo komunalnih storitev (vodovod, kanalizacija, ravnanje z 

odpadki) organizirano v obliki režijskih obratov lahko odpisovale. Režijski obrati niso samostojne 

pravne osebe, ampak so nesamostojne notranje organizacijske enote v okviru občine. 

 

Po preučitvi objavljenega besedila zakona podajamo naslednje pojasnilo glede režijskih 

obratov: 

 

ZPIUOD v 1. členu opredeljuje, za katere dolgove velja posebna davčna obravnava, med 

drugim tudi za dolgove, ki izvirajo iz rednih gospodinjskih stroškov, kot so obratovalni stroški, 

stroški ogrevanja, stroški komunalnih storitev in vodovoda, stroškov dobave električne energije 

itd.. 1. točka 2. člena poleg določila, da je upnik lahko tudi država ter tisti vrtci in osnovne šole, 

ki so javni zavodi in katerih ustanoviteljica je občina, ki je podpisnica sporazuma o izvedbi 

odpusta dolgov, pa zakon določa splošno definicijo upnika, in sicer je upnik pravna oseba, ki v 

svojem knjigovodstvu izkazuje terjatev do dolžnika, in je podpisnik sporazuma o izvedbi 

odpusta dolgov.  

 

Glede na navedene zakonske določbe so občine, ki imajo javno službo komunalnih storitev 

organizirano v obliki režijskih obratov, upniki po ZPIUOD, v primeru, ko v svojem knjigovodstvu 

izkazujejo terjatev do dolžnika iz naslova komunalnih storitev (oziroma gre za vrste dolgov iz 1. 

člena), in so podpisniki sporazuma o izvedbi odpusta dolgov. Pri tem še poudarjamo, da morajo 

občine pri odpisovanju terjatev upoštevati določila 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni 

list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP). 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 dr. Anja Kopač Mrak 
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