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Številka: 410-263/2020/2
Datum:   14. 12. 2020

Zadeva: POJASNILA OBČINAM GLEDE ZAGOTAVLJANJA SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  ZA IZPLAČILO DODATKA po 11. točki prvega odstavka 39. člena 
Kolektivne pogodbe za javni sektor  v drugem valu epidemije COVID-19 

Na podlagi drugega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, v nadaljevanju: ZIUOPDVE) je 
minister za finance izdal Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena 
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 187/20, 14.12.2020), s katerim je natančneje predpisal postopek in rok za uveljavitev
zahtevkov.  

Sredstva za izplačilo dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS se v državnem 
proračunu zagotavljajo od 19. oktobra 2020 za čas trajanja epidemije. Občina je pristojna za 
uveljavljanje zahtevkov za svoje neposredne uporabnike proračuna občine in kot ustanoviteljica 
za vse svoje posredne uporabnike proračuna občine. Podatke morajo občine evidentirati 
ločeno. Če je več občin ustanoviteljic enega posrednega uporabnika proračuna občin, vloži 
zahtevek samo sedežna občina.

Vlaganje zahtevkov za neposredne in posredne uporabnike proračunov občin bo potekalo na 
enak način, kot je potekalo vlaganje zahtevkov v prvem valu epidemije za mesec marec, april in 
maj 2020. Nov je obrazec (Priloga 1), saj gre v drugem valu epidemije zgolj za  izplačilo 
dodatka iz 11. točke prvega odstavka 39. člena KPJS in sklic. Občine zahtevke za izplačilo 
dodatka posredujejo  Ministrstvu za finance v ».pdf« obliki na elektronski naslov: gp.mf@gov.si, 
sklic na št. 410-263/2020. 

Ministrstvo za finance bo občini, ki je posredovala zahtevek nakazalo sredstva, če bo zahtevek 
vseboval vse podatke iz objavljene preglednice. Podatki morajo biti prikazani po posameznih 
mesecih. Zahtevki bodo obravnavani sproti, nakazila občinam se bodo izvajala predvidoma 
enkrat mesečno. Končni rok za vlaganje zahtevkov je najpozneje v 90 dneh od dneva, ko 
epidemija nalezljive bolezni COVID-19 v drugem valu na območju Republike Slovenije ne bo 
več razglašena. 

ŽUPANOM
IN FINANČNIM SLUŽBAM OBČIN



Preglednice in obrazci zahtevkov so objavljeni na spletni strani:  
https://www.gov.si/teme/izvrsevanje-proracuna/

S spoštovanjem,

mag. Rajko PUŠ  mag. Irena DRMAŽ
 vodja sektorja generalna direktorica

     

Vročiti:
- občine – po e-pošti
- Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000 Maribor, e-naslov: 

info@skupnostobcin.si
- Združenje občin Slovenije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

info@zdruzenjeobcin.si
- Združenje mestnih občin Slovenije, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

zmos@koper.si
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

gp.mju@gov.si
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