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POSLANKAM IN POSLANCEM  

Državni zbor 
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Datum: 11. 11. 2020 

Številka: 007-71/2020-5 

 

Zadeva: Predlog amandmaja na 46. člen osnutka šestega protikoronskega paketa - dodatni 

predlog za vključitev v zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala 

epidemije COVID-19  

 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci,  

ukrepi za zajezitev širjenja epidemije, ki so v letošnjem letu močno posegli v delovanje občin, 

so vplivali tudi na porabo sredstev, ki so jih preko občinskih razpisov prejele različne nevladne 

organizacije (med njimi seveda tudi razna občinska društva, prostovoljni gasilci ipd.). Ukrepi 

so nevladnim organizacijam preprečili izvedbo zastavljenih programov – še posebej to velja 

za društva in organizacije, ki delujejo na področju kulture – torej programov (kot so kulturne 

prireditve in akcije, ki pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v lokalnem okolju), 

za katere so prejela proračunska sredstva.   

Občine se na tem področju spopadajo s težavo, kadar že dodeljenih razpisnih sredstev ne želijo 

društvom vzeti (in k temu se nagiba večina), a se zastavlja vprašanje namenske porabe 

proračunskih sredstev ter manjkajoče ustrezne zakonske podlage, kar nujno terja hiter 

odgovor.  
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Zato predlagamo, da se za nevladne organizacije, ki programov in projektov, sofinanciranih 

iz občinskih sredstev, niso v celoti realizirale, zaradi ukrepov za preprečitev širjenja virusa in 

okoliščin, na katere niso imele vpliva, določi možnost podaljšanja veljavnosti pogodb o 

sofinanciranju za programe in projekte v letu 2020, katerih izvedba ni bila mogoča ali pa 

bistveno otežena. Podaljšanje je bi bilo možno v dogovoru z lokalno skupnostjo in najdlje do 

31. decembra 2021.   

Hkrati predlagamo, da se občinam omogoči, da nevladnim organizacijam letos izplačajo 

celotne zneske iz veljavnih pogodb o sofinanciranju, medtem ko morajo o izvedenih 

aktivnostih poročati do konca leta 2021 in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to 

določa veljavni zakon o izvrševanju proračunov.  

Tozadevno naš predlog v celoti sledi rešitvi, ki jo je vlada v 46. členu osnutka šestega 

protikoronskega paketa predvidela za veteranske organizacije oz. njihovo financiranje s strani 

Ministrstva za obrambo, saj se lokalne organizacije soočajo z identičnimi težavami kot 

veteranske organizacije.  

Pripravili smo tudi modificirano besedilo omenjenega 46. člena, ki zajema vse predlagane 

rešitve, in ga prilagamo v nadaljevanju. Poslanke in poslance vljudno naprošamo za potrditev 

predlaganega amandmaja v prilogi nadaljevanju. 

 

S spoštovanjem,  

 

Peter Misja, l.r.  

predsednik SOS 
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PRILOGA 

Predlog dopolnjenega besedila 46. člena osnutka Zakona o interventnih ukrepih za 

omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

»46. člen (sprememba ZIPRS)  

V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, 

št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20) se v 33. členu za prvim odstavkom dodajo novi drugi, 

tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:  

 »(2) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka se v letu 2020 zaradi izjemnih okoliščin izplača 

celotni znesek načrtovanih sredstev v finančnem načrtu Ministrstva za obrambo za izvedbo 

aktivnosti oziroma dejavnosti nevladnih organizacij na področju vojnih veteranov.  

(3) Ne glede na 3. in 5. točko prvega odstavka tega člena sme občina v letu 2020 zaradi izjemnih 

okoliščin izplačati celotni znesek načrtovanih sredstev za izvedbo aktivnosti oziroma 

dejavnosti nevladnih organizacij.  

(4) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena so izplačila iz prejšnjega odstavka tega 

člena dovoljena, če se pogodbene obveznosti izvedejo do konca leta 2021.«  

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti odstavek.  

Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, se doda nov osmi odstavek, ki 

se glasi:   

»(8) Ne glede na šesti in sedmi odstavek tega člena sme občina za izplačila iz tretjega odstavka 

tega člena podaljšati rok za posredovanje dokazil do najdlje 31. 12. 2021.«  

Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.«   
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