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Zadeva: Poziv Skupnosti občin Slovenije v zvezi s plačilnimi roki, določenimi v 64. in 82.
členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je z dopisom, št. 18100-14/2020/149 z dne 8.
5. 2020, Ministrstvu za finance odstopil v reševanje dopis Skupnosti občin Slovenije, št. 00720/2020-9 z dne 6. 5. 2020, v katerem Skupnost občin Slovenije (v nadaljevanju: SOS) v zvezi s
plačilnimi roki, določenimi v 64. kot tudi 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju: ZIUZEOP) poziva za spremembo plačilnega roka iz 64. člena
ZIUZEOP na 20 dni, v zvezi s plačilnim rokom iz 82. člena pa, da plačilni rok 60 dni velja le za
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in da se režijski obrati opredelijo kot druge javne osebe
(kot na primer: javna podjetja).
Ministrstvo za finance je občinam z dopisom, št. 410-92/2020/1 z dne 5. 5. 2020, poslalo
Pojasnila o plačilnih rokih iz 64. in 82. člena ZIUZEOP. V tem dopisu je podrobneje pojasnjeno,
da se tako v primeru plačilnih rokov iz 64. člena ZIUZEOP (za plačilo prejetih računov) kot tudi
plačilnih rokov iz 82. člena ZIUZEOP (za izdane račune) za zasebne subjekte oziroma subjekte
zasebnega prava štejejo vse pravne osebe zasebnega prava in fizične osebe, izključene so le
pravne osebe javnega prava. Obe navedeni določbi ZIUZEOP ni mogoče razlagati tako, da bi
se izmed fizičnih oseb za zasebne subjekte štele le tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. V
pravna razmerja lahko vstopa tudi fizična oseba, zato se le-te prav tako štejejo med zasebne
subjekte oziroma subjekte zasebnega prava. To pomeni, da se ta dva roka v primeru prejetih
oziroma izdanih računov upoštevata ne samo v razmerju do pravnih oseb zasebnega prava,
ampak tudi v razmerju do fizičnih oseb.
V zvezi s predlogom SOS, da se režijski obrati opredelijo kot druge javne osebe je potrebno
poudariti, da režijski obrati niso pravne osebe. Režijski obrat je ena od oblik izvajanja
gospodarske javne službe, s katero občine zagotavljajo materialne javne dobrine v javnem
interesu zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Občina
zagotavlja gospodarsko javno službo v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega
ali značilnosti službe negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.

Organizacijsko je režijski obrat del občine, ki je s svojim finančnim načrtom vključen v proračun
občine. Z vidika računovodstva je režijski obrat ločeno stroškovno mesto v okviru proračuna
občine, za katerega je potrebno voditi predpisane računovodske evidence. Ker režijski obrat ni
pravna oseba, se pri poslovanju režijskega obrata upoštevajo enaki plačilni roki kot veljajo za
občino.
Ukrep skrajšanja oziroma podaljšanja plačilnih rokov je namenjen tako gospodarstvu kot tudi
državljanom. Kot primer vpliva skrajševanja oziroma podaljševanja plačilnih rokov je v
obrazložitvi predloga ZIUZEOP naveden vpliv na poslovanje pravnih oseb zasebnega prava,
vendar ni dvoma, da se ukrep nanaša tudi na skrajšanje oziroma podaljšanje plačilnih rokov za
državljane, ker se za zasebne subjekte oziroma subjekte zasebnega prava štejejo vse pravne
osebe zasebnega prava in fizične osebe.
Za premostitev likvidnostnih težav imajo občine na voljo instrument likvidnostnega
zadolževanja. Če se občine vključijo v sistem enotnega zakladniškega računa države pa imajo
na ta način občina in njeni posredni uporabniki na volje ugodno likvidnostno zadolževanje iz
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države.
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