
   
 

 

POSTOPKOVNI PRIPOMOČEK ZA IZVEDBO 58. CLENA #PKP6 
 

ŠESTI PROTIKORONSKI PAKET OMOGOČA OBČINAM, DA V LETU 2020 NEVLADNIM ORGANIZACIJAM 

IZPLAČAJO CELOTNA PREDVIDENA SREDSTVA, TUDI ČE NISO USPELA REALIZIRATI VSEH 

POGODBENIH AKTIVNOSTI 

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je v 58. členu 

določil, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v 

celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele 

realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, prireditev …). Aktivnosti, za katere bodo organizacije 

letos torej vnaprej prejele celotno izplačilo, bodo morale biti izvedene najpozneje do konca leta  2021, 

ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.  

 

58. člen 

(…) 

(2) Ne glede na 3. in 5. točko prvega odstavka in tretji odstavek 33. člena ZIPRS2021 sme občina 

v letu 2020 zaradi izjemnih okoliščin izplačati celotni znesek načrtovanih sredstev za izvedbo 

aktivnosti oziroma dejavnosti nevladnih organizacij. Šteje se, da so sredstva porabljena 

upravičeno, če bo prejemnik sredstev posredoval dokazila o upravičeni porabi sredstev do 31. 

decembra 2021.  

 

(3) Izplačila iz prejšnjega odstavka tega člena so dovoljena, če nevladne organizacije 

dogovorjene aktivnosti oziroma dejavnosti izvedejo do konca leta 2021.     

 

Sredstva je mogoče na podlagi interventnega zakona izplačati tako v primerih, ko upravičenci niso 

prejeli še nobenih izplačil (predplačil ali delnih plačil), kot tudi v primerih, ko so že prejeli del sredstev 

in se jim sedaj izplačajo še preostala sredstva po pogodbi. 

 

Do kdaj bodo podaljšani roki za izvedbo aktivnosti in poročanje, je prepuščeno občinam, skrajni rok pa 

je konec leta 2021. Možnost podaljšanja rokov za izvedbo aktivnosti in poročanje velja tudi za že 

izplačana predplačila (se pravi tudi za tista, ki so jih upravičenci že dobili npr. na začetku leta, pa jih do 

konca leta 2020 ne bodo porabili/ upravičili). Poročanje v letu 2020 tako ni potrebno, lahko pa 

upravičenec poroča kadarkoli, ko zaključi z aktivnostmi po pogodbi, do skrajnega roka za poročanje v 

letu 2021, ki ga določi občina. Priporočljivo je, da se kot rok za poročanje določi 1. 11. 2021, da ostane 

dovolj časa za obravnavo poročil in zahtevkov. 

 

Najlažje lahko občine nevladnim organizacijam izplačajo celotna pogodbena sredstva za leto 2020 z 

izvedbo naslednjih korakov: 

1. Župan sprejme sklep, da se na podlagi interventnega zakona nevladnim organizacijam, ki so 

uspešno kandidirala za sredstva na podlagi javnih razpisov in pozivov občine, predvidena 

sredstva za leto 2020 v celoti izplačajo, roki za izvedbo aktivnosti in za poročanje pa se 

podaljšajo (najdlje do konca leta 2021, priporočljiv datum: 1. 11. 2021).  



   
 

2. Občina o sklepu obvesti izvajalce projektov in jih pozove, da predložijo enkraten zahtevek za 

izplačilo pogodbenih sredstev. Rok za predložitev zahtevka naj bo določen tako, da bo 

zahtevke mogoče obdelati in sredstva izplačati še v letu 2020.  

3. Občina pripravi vzorčni zahtevek za izplačilo, ki vsebuje še izjavo, da se izvajalec z oddajo 

zahtevka zavezuje prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun, 

če do podaljšanega roka ne izpolni pogodbenih obveznosti oziroma o njih ne poroča v skladu s 

pogodbo oziroma se izplačilo sredstev izkaže za neupravičeno ali sredstva niso porabljena 

namensko. Znesek izplačila ne sme presegati razlike med pogodbeno vrednostjo za leto 2020 

in morebitnimi že izplačanimi sredstvi.  

4. Ker na podlagi Pravilnika  o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava1 transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam sodijo med 

tekoče transfere, zanje splošno pravilo Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 

(ZIPRS2021), da je rok za izplačilo 30. dan po prejemu verodostojne knjigovodske listine, ne 

velja. Občina roke ustrezno skrajša tako, da bodo vsa izplačila izvedena v letošnjem letu in torej 

še v okviru letošnjega proračuna.   

 

Vzorca sklepa župana in zahtevka za izplačilo sta priložena. 

 

PRILAGODITEV JAVNIH RAZPISOV 2021 

Če bo občina izkoristila dano priložnost in podaljšala izvajanje projektov, se bo npr. lahko zgodilo, da 

se bo prireditev, ki je bila predvidena za občinski praznik 2020, izvedla ob občinskem prazniku 2021. 

Ker ni smiselno, da se aktivnosti podvajajo, morajo občine premisliti o objavi drugačnih razpisov za 

2021. Tako npr. lahko na podlagi hitre ocene aktivnosti za 2021 namesto razpisa za izvedbo kulturnih 

prireditev, objavijo razpis za kulturne projekte, ki ne vključujejo tradicionalnih prireditev, razpis za 

nakup opreme za kulturna društva ipd.  

 

Kako postopkovno oblikovati nove razpise, je odvisno od situacije v posamezni občini. Nekatere občine 

v svojih pravilnikih javnih razpisov nimajo podrobno opredeljenih (cilji, aktivnosti, merila) in lahko javne 

razpise hitreje prilagajajo. Občine, ki imajo v svojih pravilnikih javne razpise podrobneje razdelane (npr. 

eno izmed ocenjevalnih meril ali aktivnosti je izvedba večje prireditve), morajo pred objavo drugačnih 

javnih razpisov pravilnik spremeniti. Občinski svet lahko sprejme popolnoma nov splošnejši pravilnik 

(ta postopek je dolgotrajnejši), lahko pa občinski svet sprejme spremembo pravilnika, s katerim 

spremeni določene člene pravilnika samo za določeno obdobje, torej samo za leto 2021. Ker gre za 

manj zahtevne spremembe, se sprememba lahko sprejme po skrajšanem postopku. 

Spremenjene okoliščine je potrebno upoštevati tudi pri pripravi drugih aktov, ki so lahko podlaga za 

javne razpise (npr. letni program športa).   

 

POSTOPEK, ČE SE OBČINA NE ODLOČI ZA PODALJŠANJE PROJEKTOV 

Če se občina odloči, da ne bo izkoristila možnosti iz PKP6, mora narediti »poračun« za vsak projekt 

posebej. To pomeni, da mora pregledati, katere aktivnosti bi morale biti izvedene, katere so dejansko 

bile izvedene, določiti vrednost izvedenih aktivnosti glede na skupni znesek projekta, in glede na že 

 
1 Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3240
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4530
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3956
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3855
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3658
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3541


   
 

izplačana sredstva opredeliti, koliko sredstev mora izvajalcu za leto 2020 še izplačati oz. koliko sredstev 

mora izvajalec vrniti.  

  

 

VZOREC SKLEPA ŽUPANA O SPREMEMBI IZPLAČIL DOTACIJ NEVLADNIM ORGANIZACIJAM IZ SREDSTEV 

OBČINE V LETU 2020 

 

Na podlagi <vstavi relevantno določbo statuta> in v skladu z drugim in tretjim odstavkom 58. člena 

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 

št. 175/20) sprejema župan <ime občine> dne <datum> sledeči  

 

SKLEP O SPREMEMBAH PRI IZPLAČILU DOTACIJ NEVLADNIM ORGANIZACIJAM IZ SREDSTEV OBČINE 

V LETU 2020 

 

1. Upravičencem, s katerimi je <ime občine> sklenila pogodbe o sofinanciranju na podlagi 

naslednjih javnih razpisov in pozivov:  

− Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov v letu 2020 

z dne 12. 3. 2020,  

− Javni razpis za … 

− …  

− <nazivi in datumi vseh relevantnih javnih razpisov oziroma pozivov>; 

se v skladu z drugim in tretjim odstavkom 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev 

posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 175/20) predvidena pogodbena 

sredstva za leto 2020 v celoti izplačajo v letu 2020 ne glede na to, ali so pogodbene obveznosti 

bile oziroma bodo izvedene v letu 2020. 

 

2. Če pogodbena sredstva za leto 2020 še niso bila izplačana, se v enkratnem znesku izplača 

celotna pogodbena vrednost za leto 2020. Če so bila pogodbena sredstva za leto 2020 delno 

že izplačana, se izplača razlika do predvidenih pogodbenih sredstev za leto 2020.  

 

3. Šteje se, da so pogodbene obveznosti za leto 2020 izpolnjene in poraba sredstev upravičena, 

če upravičenec pogodbene aktivnosti izvede najpozneje do <datum novega roka za izvedbo 

aktivnosti> in o njih poroča v skladu s pogodbo o sofinanciranju najpozneje do <datum novega 

roka za poročanje>.  

 

4. Za izplačilo sredstev upravičenec predloži enkraten zahtevek za izplačilo, na katerem navede 

zaprošeni znesek in poda izjavo, s katero se zaveže prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi 

obrestmi, vrniti v proračun, če ne izvede vseh pogodbenih obveznosti ali o njih ustrezno ne 

poroča do rokov iz prejšnje točke oziroma se izkaže, da je bilo izplačilo neupravičeno izvršeno 

ali sredstva nenamensko porabljena. Zahtevek za izplačilo mora upravičenec predložiti na 

obrazcu, ki ga pripravi in objavi občina.  

 



   
 

5. Zahtevan znesek za izplačilo ne sme presegati razlike med pogodbeno vrednostjo za leto 2020 

in morebitnimi že izplačanimi sredstvi za pogodbene obveznosti v tem letu.  

 

6. O možnosti vložitve zahtevka za izplačilo na podlagi tega sklepa in podaljšanju roka za 

izpolnitev obveznosti in poročanje se upravičence obvesti do <datum>. Rok za predložitev 

zahtevka za izplačilo je <rok za vložitev zahtevka>.  Občina sredstva izplača do 31. 12. 2020.  

 

VZOREC ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO2 

 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO  

 

 

Naziv upravičenca: 

 

 

Naslov: 

 

 

Davčna številka:  

 

 

Javni razpis / poziv: 

 

 

Številka pogodbe o sofinanciranju: 

 

 

Odgovorna oseba: 

 

 

Kontakt odgovorne osebe: 

 

 

 

V skladu s Sklepom <ime in datum sklepa župana> izstavljamo enkratni zahtevek za izplačilo 

pogodbenih sredstev za leto 2020 v višini*: 

 

0,00 EUR 

 

* Znesek ne sme presegati razlike med pogodbeno vrednostjo za leto 2020 in morebitnimi že 

izplačanimi sredstvi.  

 

IZJAVA UPRAVIČENCA 

 

Izjavljamo, da se zavezujemo prejeta sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun 

v roku 30 dni od prejete zahteve s strani občine, če se ugotovi, da do dne <datum novega roka za 

 
2 Obrazec oziroma začetne podatke za identifikacijo pogodbe občina prilagodi svoji praksi in tako, da je povsem 
jasno, na katero pogodbo se zahtevek nanaša (edinstvena številka pogodbe, če obstaja, oziroma naziv pogodbe 
in datum sklenitve poleg jasne navedbe javnega razpisa, na katerega se zahtevek nanaša ipd.).  



   
 

izvedbo aktivnosti> nismo izpolnili pogodbenih obveznosti ali do dne <datum novega roka za 

poročanje> nismo oddali ustreznega poročila o izvedenih aktivnostih oziroma se izkaže, da je bilo 

izplačilo neupravičeno izvršeno ali sredstva nenamensko porabljena.   

 

Podatki v zahtevku so pravilni. Seznanjeni smo, da se zahtevek v primeru, da v njem manjkajo ali so 

napačno navedeni podatki, lahko zavrne. 

 

Kraj in datum:                                                                                 Ime in priimek odgovorne osebe izvajalca: 

 

________________                                  žig                                         _________________________  

                                                                                                                        

                                                                                                                               Podpis: 

 


