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Državni zbor Republike Slovenije 
Šubičeva 4 
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ZADEVA: MNENJE ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE K ZAKONU O ZAGOTOVITVI 
DODATNE LIKVIDNOSTI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC EPIDEMIJE 
COVID-19 IN ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19 IN OMILITEV 
NJENIH POSLEDIC ZA DRŽAVLJANE IN GOSPODARSTVO 

 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije pozdravlja povišanje povprečnine za občine za leto 2020 iz 
589,11 evra na 623,96 evrov.  
 
S strani ZOS je že večkrat prišla pobuda in tudi tokrat apeliramo na vas, da bi se pri 
naslednji določitvi višine povprečnine upoštevali dejanski stroški občin in ne 
povprečje zadnjih štirih let.  
 
Na Združenju občin Slovenije smo v mesecu juliju 2019 na Ministrstvo za finance naslovili 
dopis z jasnimi izračuni, da bi povprečnina v letu 2020 morala biti določena v višini 
658,80 evra, v letu 2021 pa v višini 668,10 evra.  
 
Hkrati s tem pa  vas obveščamo, da bomo Vladi RS ob pripravi tretjega svežnja korona 
ukrepov predlagali sprejem Zakona o finančni razbremenitvi občin in spremembe 
naslednjih zakonov: 
 
1. ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C) 
6. člen (lastni davčni viri) 
Predlagamo spremembo tretjega odstavka 6.člena, ki naj se glasi: 
»(3) Vir financiranja občin so prihodki od 56,8% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu 
pred letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin.« 
 
Obrazložitev: 

mailto:gp@dz-rs.si
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1. 1. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki 
je prinesel tudi zmanjšanje prihodkov občinam. Ker se je s tem spremenila ena od podlag 
za določitev povprečnine, ki posledično pomeni zmanjšanje pomembnega vira prihodka 
občinam, predlagamo, da se ta odstotek dvigne iz sedanjih 54% na 56,8%. 
 
10.a člen (zadolževanje občine za izvrševanje občinskega proračuna) 
Predlagamo spremembo drugega odstavka 10a. člena, ki naj se glasi: 
»(2) Za sredstva sofinanciranja projekte iz proračuna Evropske unije se občina lahko 
zadolži največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh 
sredstev.« 
 
Obrazložitev: 
Pri izvajanju kohezijskih projektov imajo občine velikokrat težave z likvidnostnim 
zalaganjem sredstev. Veliko več je tako imenovanih mehkih – neinvesticijskih projektov, 
kjer so lahko obdobja refundacije upravičenih stroškov tudi več let. Npr. manjše občine 
(po št. prebivalcev manjše – po površini pa velike) zelo težko izvajajo večje 
naravovarstvene projekte na območjih Nature 2000, saj so velik del projekta običajno 
stroški dela zaposlenih na projektih, materialni stroški, stroški izravnalnih naravovarstvenih 
ukrepov, itd. 
 
Predlagamo spremembo šestega odstavka 10.a člena, ki naj se glasi: 
»(6) Občina mora pred vsako zadolžitvijo, razen za zadolževanje po šestem odstavku tega 
člena, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, pridobiti 
soglasje ministra, pristojnega za finance. Črpanje posojila ni nujno v tekočem letu, ko je 
pridobljeno soglasje. Način, postopke in roke za izdajo soglasja predpiše minister, pristojen 
za finance.« 
 
Obrazložitev: 
Trenutno velik praktični problem predstavlja pridobivanje soglasja Ministrstva za finance za 
likvidnostno zadolžitev pri EU projektih, ki se ne uspejo povrniti v tekočem letu. Soglasje 
pri takih likvidnostnih kreditih je popolnoma nesmiselno. V praksi se namreč dogaja, da 
občina ne potrebuje v celoti črpanja najetega kredita v tekočem letu. To fleksibilnost 
trenutna zakonodaja onemogoča in občina je prisiljena v celoti počrpati kredit (in plačevati 
obresti), pa čeprav zaradi narave izvedbe projekta in dinamike plačil to ni gospodarno. 
 
10.b člen (največji obseg zadolževanja) 
Predlagamo spremembo drugega odstavka člena 10.b člena, ki naj se glasi: 
»(2) Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz 
naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter 
potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih 
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v 
posameznem letu odplačila ne preseže 12% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in 
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odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete 
donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz 
proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.« 
 
Obrazložitev: 
Slovenske občine k celotnemu slovenskemu javnemu dolgu prispevajo le simbolno. Poleg 
tega so v povprečju nizko zadolžene, zadnja leta pa se je zadolženost še zmanjševala. 
Kljub temu pa v določenih občinah, kjer beležijo večjo investicijsko aktivnost, ocenjujejo, 
da bi v prihodnje lahko prišlo do pomanjkanja proračunskih sredstev. Zato bo za izvedbo 
najbolj zahtevnih občinskih projektov dodatno zadolževanje nujno. Zaradi dviga omejitve 
splošne zadolžitve za eno odstotno točko se bodo občine skupaj lahko zadolžile za 
dodatnih 200 mio evrov.   
 
Nov 20.a člen (sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske 
skupnosti) 
Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi: 
»20.a člen (sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti) 
Iz državnega proračuna se občinam kjer večinsko prebivajo pripadniki romske skupnosti, 
za vsako proračunsko leto zagotovijo dodatna sredstva v višini 0,3 % skupne primerne 
porabe občin.   
 
Do nenamenskih sredstev so upravičene občine, ki imajo v občinskem svetu Romskega 
predstavnika v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo ali imajo v skladu z 
določbami zakona, ki ureja položaj romske skupnosti, ustanovljeno posebno delovno telo 
občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti.  
 
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se občinam dodelijo sorazmerno s številom volilnih 
upravičencev, ki volijo romskega predstavnika v občinski svet.«.  
 
Obrazložitev: 
Občinam, ki se srečujejo z romsko problematiko, bi bilo treba nameniti nenamenska 
sredstva, ki ne bodo namenjene zgolj urejanju komunalne infrastrukture, saj gre za 
problematiko, ki je širša od tega. Predlagamo, da se sredstev ne opredeljuje kot 
investicijskih sredstev, temveč kot nenamenska sredstva za sofinanciranje uresničevanja 
pravic stalno naseljene romske skupnosti. Samo črpanje sredstev pa naj se izvede na 
podlagi programa za integracijo romske skupnosti, ki je lahko različno časovno opredeljen, 
in ne na podlagi javnih razpisov, kot je bilo predlagano v preteklosti.  
 
23. člen (delež sredstev občine za sofinanciranje investicij) 
Predlagamo, da se v drugem odstavku 23. člena doda nova sedma alineja, ki se glasi: 
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»- upravljanja z dolgom občine in za odplačilo letnih obveznosti obstoječih dolgov občin 
najetih za izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena 
za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine.« 
 
Predlagamo, da se četrti in peti odstavek 23. člena nadomestita z novima odstavkoma, ki 
naj se glasita: 
»(4) Delež se nakaže občini v dveh delih; prvo polovico do konca meseca marca in drugo 
polovico do konca septembra.  
(5) Podatke o investicijskih projektih in namene, za katere je porabila delež, sporoči občina 
ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, do konca februarja tekočega leta za preteklo 
leto. Za sredstva, ki jih občina, zaradi kakršnihkoli razlogov, ni uspela namensko porabiti v 
tekočem proračunskem letu jih lahko uporabi v še naslednjem proračunskem letu.« 
 
Za petim odstavkom 23. člena naj se doda nov odstavek, ki naj se glasi: 
»(6) Če ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, v postopku nadzora ugotovi 
nenamensko porabo, mora občina nenamensko porabljena sredstva vrniti v državni 
proračun, sicer se ji v naslednjem proračunskem letu delež zmanjša za sredstva 
nenamenske porabe.«  
 
Obrazložitev: 
Financiranje preteklih zadolžitev iz naslova investicij v javno občinsko infrastrukturo je 
trenutno urejeno kot prehodna rešitev. S to določbo se trajno določa dodatni namen, za 
katerega lahko občine porabijo sredstva iz 23. člena ZFO-1. To med drugim velja tudi za 
upravljanja z dolgom občine in odplačilo letnih obveznosti obstoječih dolgov občin, ki so jih 
najele za izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena 
za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine. 
 
S spremembo člena se tudi poenostavlja sofinanciranje občinskih investicij. Z načela po 
spremljanju vsake konkretne investicije se predlaga pavšalni transfer, ugotovljen na 
podlagi razvojne ogroženosti občine, ki ga zakon že ureja. Ta sprememba ima pomembne 
prednosti za obe strani - za državne organe in za občine. Državni organi bodo imeli 
bistveno manj administrativnih opravil kot doslej, saj bo transfer ugotovljenih sredstev, k 
pripadajo posamezni občini tekel brez razpisa, pogodb in nadzora oziroma potrjevanja 
konkretnih investicij. Te ne bo treba uvrščati v Načrt razvojnih projektov državnega 
proračuna, pač pa bodo tako kot doslej le sestavni del občinskih načrtov razvojnih 
programov. Občinski organi pa bodo lahko sredstva, namenjena investicijam v javno 
infrastrukturo lahko tudi med letom po potrebi premeščali s projekta na projekt, odvisno 
od dinamike posameznega investicijskega projekta.  
 
26. člen (skupno opravljanje nalog občinske uprave) 
Predlagamo, da se doda nova, dvanajsta alineja drugega odstavka 26. člena, ki naj se 
glasi: 
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»-  s področja turizma.« 
 
Obrazložitev: 
Občine so na področju turizma organizirane na različne načine. Tam, kjer so ustanovljeni 
javni zavodi, občine vodijo aktivnosti preko njih. Kjer pa teh zavodov ni, predvsem pri 
manjših občinah, poizkušajo te aktivnosti voditi znotraj občinskih uprav, ki pa se soočajo s 
kadrovsko podhranjenostjo. Pri vseh pa se soočajo tudi s finančno podhranjenostjo. Tako 
imamo občine z veliko turizma in občine, ki ga praktično nimajo. Verjamemo, da bi se s 
tem dosegel tudi nek skladen razvoj tudi na tem področju Prepričani smo, da bi se 
predvsem manjše občine odločile za tovrstno medobčinsko sodelovanje na področju 
turizma, kjer je še vedno veliko neizkoriščenega potenciala. Menimo, da bi se med 
občinami vzpostavila bolj poenotena praksa delovanja, večja bi bila povezanost med 
občinami in lokalnimi ponudniki turističnih storitev ter nastanitev.  
 
»PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA« 
10. člen (zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje investicij v 
prehodnem obdobju) 
Predlagamo, da se s 1 .1. 2020 prenehajo uporabljati prvi, drugi in tretji odstavek 10. 
člena prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1C) (Uradni list RS, št. 71/17), ki določajo prehodna obdobja za višino sofinanciranja 
investicij.  
 
Obrazložitev: 
Sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1 je del sistema financiranja občin in je 
korekcijski razvojni element za najšibkejše občine. Zaradi varčevanja v preteklem obdobju 
(pa čeprav na najšibkejših) se je del sredstev za sofinanciranje investicij namenil skozi 
brezobrestne kredite izven kvote zadolževanja, vendar je to povzročilo nesorazmerno 
zadolževanje ravno pri najšibkejših. Postopna sanacija nastale situacije je možna tudi na 
način da se že z letošnjim letom odpravi prehodno obdobje in omogoči polno uporabo vira 
iz 21. člena ZFO 
 
Poleg podanih predlogov, podajamo tudi pobudo, da se po koncu epidemije COVID-19 
pristopi tudi k spremembi formule za izračun primerne porabe občin, ki bo zagotavljala 
kritje dejanskih stroškov občin. 
 
2. ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (ZON) 
130. člen (upravljavci) 
Predlagamo spremembo šestega odstavka 130.člena ZON tako, da se glasi: 
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se z aktom o zavarovanju lahko 
določi, da ožje zavarovano območje in zavarovano območje katerega ustanovitelj je ena 
lokalna skupnost nimata posebnega upravljavca.« 
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Obrazložitev: 
Trenutna ureditev predvideva, da mora imeti vsako zavarovano območje obvezno 
upravljalca. Predlaga se poenostavitev za primere, ko je ustanovitelj zavarovanega 
območja le ena lokalna skupnost in v tem primeru bi lahko občina sama v okviru občinske 
uprave brez formiranja režijskega obrata, ki je samo za upravljanje zavarovanega območja 
nesmiseln dodaten strošek. 
 
133. člen (naloge upravljanja zavarovanih območij) 
Predlagamo spremembo četrtega odstavka 133. člena, ki naj se glasi: 
»(4) Na podlagi javnega pooblastila izvaja upravljavec neposredni nadzor na zavarovanem 
območju in upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na zavarovano območje, v skladu s 
tem zakonom. Z aktom o ustanovitvi se lahko za izvajanje naravovarstvenega nadzora 
pooblasti tudi medobčinski inšpektorat skupne občinske uprave.« 
 
Obrazložitev: 
Trenutna ureditev onemogoča, da naravovarstveni nadzor izvaja medobčinsko redarstvo 
oz. inšpektorat, kar je zelo neracionalno. 
 
3. ZAKON O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS) 
7. člen (sposobnost biti stranka) 
Predlagamo spremembo 7. člena tako, da se glasi: 
»Agrarna skupnost ni pravna oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih, 
davčnih in drugih postopkih.« 
 
9. člen (zastopanje agrarne skupnosti) 
Predlagamo spremembo prvega odstavka 9. člena, ki naj se glasi: 
(1) Agrarno skupnost v sodnih, upravnih, davčnih in drugih postopkihpostopkih, ter v 
razmerjih s tretjimi osebami zastopa predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: 
predsednik) agrarne skupnosti.  
 
27. člen (naloge) 
Predlagamo spremembo sedme točke prvega odstavka 27. člena, ki naj se glasi: 
»7. vlaga vloge in zastopa člane v sodnih, upravnih, davčnih in drugih postopkih.« 
 
Obrazložitev:  
V letu 2015 je bil sprejet Zakon o agrarnih skupnostih, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 74/15 in je stopil v veljavo 17.10.2015 (v nadaljevanju ZAgrS). Zakon je bil sprejet 
z namenom zagotovitve pogojev za delovanje agrarnih skupnosti ter upravljanja in 
razpolaganja s premoženjem, kar dotlej ni bilo urejeno. 
 
Žal se izkazuje, da je kljub težko pričakovanem zakonu, ki je sicer dal podlago za prodajo 
takega premoženja in v ta namen celo predpisal drugačna pravila glede upravljanja s 
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solastnino, kot so predpisana s Stvarnopravnim zakonikom, sklepanje pravnih poslov, ki so 
kasneje predmet obdavčitve v davčnem postopku oteženo, oz. neizvedljivo. Zakon namreč 
navaja, da agrarna skupnost sicer ni pravna oseba, da pa ima sposobnost biti stranka v 
sodnih, upravnih in drugih, razen davčnih postopkih, ter posledično v nadaljevanju 
predsedniku ne daje pooblastila za zastopanje agrarne skupnosti v davčnih postopkih. 
Navedeno pomeni, da finančna uprava agrarnim skupnostim ne izdaja odmernih odločb, 
temveč se le te vročajo posameznim članom, prav tako morajo napoved za odmero vložiti 
člani agrarnih skupnosti – lastniki nepremičnin. To je seveda skoraj neizvedljivo, saj so 
med člani novo registriranih agrarni skupnosti še vedno tudi pokojne osebe, povečini 
živeče v tujini. Tak način obravnave pomeni korak nazaj, zlasti pa to pomeni nasprotje 
novo zastavljenemu upravljanju solastnine v agrarni skupnosti. 
 
Na navedeno problematiko smo v Združenju občin Slovenije že opozorili z dopisom št. 426-
1/2019 z dne 8. 3. 2019, ki je bil naslovljen na Ministrstvo za finance. 
 
Menimo, da je nujno, da se v Zakonu o agrarnih skupnostih predvidi izjeme tudi pri 
postopkih obdavčitve v prometu z nepremičninami, ter pri tem upošteva pravila 
drugačnega upravljanja s solastnino, kot ga sicer že v celoti zasleduje sprejeti ZAgrS.  
 
4. ZAKON O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS (ZSKZ) 
16.b člen 
Predlagamo spremembo 16.b člena, ki naj se glasi: 
»Na neodplačen način se na občino, na območju katere nepremičnina leži, prenesejo vsa 
kmetijska zemljišča, ki so s spremembo občinskega prostorskega akta postala stavbna 
zemljišča, razen zemljišč na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območjih, ki jih je 
ustanovila država. 
 
Kmetijska zemljišča, ki po uveljavitvi teh sprememb zakona, z Občinskim prostorskim 
aktom postanejo stavbna, lahko občina od Sklada odkupi po vrednosti kmetijskega 
zemljišča določenega v GURS pred spremembo prostorskega akta.«  
 
5. ZAKON O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE 
(ZGGLRS) 
24. člen (neodplačni prenos lastninske pravice na občino) 
Predlagamo spremembo prvega odstavka 24. člena, ki naj se glasi: 
»Na neodplačen način se na občino, na območju katere nepremičnina leži, prenesejo vsa 
gozdna zemljišča, ki so s spremembo občinskega prostorskega akta postala stavbna 
zemljišča, razen zemljišč na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območjih, ki jih je 
ustanovila država. 
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Gozdna zemljišča, ki po uveljavitvi teh sprememb zakona, z Občinskim prostorskim aktom 
postanejo stavbna, lahko občina odkupi po vrednosti gozdnega zemljišča določenega v 
GURS pred spremembo prostorskega akta.«  
 
Obrazložitev:  
Predlagamo, da se vsa zemljišča v lasti države, ki so postala stavbna na podlagi 
Občinskega prostorskega načrta prenesejo v last občin. Občine bodo z zemljišči 
razpolagale gospodarneje in dobile priložnost dejanskega upravljanja s prostorom (ki ga 
imajo sedaj dejansko zelo omejenega). Za zemljišča, ki pa bodo postala stavbna (na 
podlagi sprememb OPN) po sprejetju tega zakona pa lahko občina od Sklada oz. Družbe 
Slovenski državni gozdovi odkupi po ceni kmetijskega zemljišča. 
 
6. ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ) 
19. člen 
Predlagamo, da se drugemu odstavku 19. člena doda nova alineja, ki naj se glasi: 
»n) če je kupec kmetijskega zemljišča občina, na podlagi izkazane javne koristi. Javna 
korist za nakup je izkazana, če je nakup nepremičnine potreben zaradi nameravane 
gradnje infrastrukturnih objektov, spremembe kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče 
ter kot nadomestno zemljišče v postopkih urejanja lastništva v korist občine. Občina izkaže 
javno korist za nakup kmetijskega zemljišča s sklepom občinskega sveta. Iz predloga za 
izdajo sklepa mora biti jasno razviden namen in utemeljitev za nakup s podrobno navedbo 
vseh nepremičnin. V kolikor tako pridobljeno kmetijsko zemljišče ne služi izvajanju 
izkazanega javnega interesa, ga mora občina po preteku 10 let prodati.« 
 
Obrazložitev: 
Predlaga se, da se uveljavi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden nakup 
kmetijskega zemljišča, brez potrebne odobritve, v kolikor je za to izkazan javni interes.   
 
Občina deluje v javnem interesu, saj samostojno opravlja naloge  javnega pomena in skrbi 
za razvoj občine v širšem smislu. Za zadovoljevanje potreb občanov skrbi za gospodarski 
in prostorski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, objektov javnega pomena, 
javno infrastrukturo…  
 
Za uresničevanje nalog javnega pomena občina ne more vedno zagotavljati zgolj lastnih 
nepremičnin, ampak je včasih potreben tudi poseg v lastninsko pravico zasebnika, bodisi s 
pravnim poslom bodisi z razlastitvijo.  
 
V postopkih pridobivanja lastništva za potrebe izgradnje objektov javnega pomena so vse 
pogostejše zahteve lastnikov zemljišč, da namesto odškodnine občina zagotovi 
nadomestno zemljišče. Ker občine nimamo na razpolago ustreznih kmetijskih zemljišč, 
prav tako nismo med zakonsko določenimi predkupnimi upravičenci, pogoja za zagotovitev 
ustreznega zemljišča pogosto ni mogoče izpolniti.  



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

 
Razvoj občine je torej v tesni odvisnosti od prostorskega razvoja, ki je v neposredni 
povezanosti s prostorskim načrtovanjem. Javni interes občine se zasleduje tudi s 
prostorskim načrtovanjem, s katerim se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja 
občine. Spreminjanja prostorskih aktov in namembnosti zemljišč pogosto privedejo do 
špekulativnih nakupov in prodaj. Trenutno je namreč v praksi, da občine območja 
prekategorizirajo v stavbna, potem pa jih po večkratni ceni odkupujejo za lastno rabo 
(industrijske cone, igrišča, šolski okoliši, pokopališča, stanovanjske soseske...) ali pa jih 
zasebni špekulanti po spremembi namembnosti preprodajo z mastnimi zaslužki. V kolikor 
bi to storila občina, bi razliko v ceni uporabila skladno s predpisi za izvajanje svojih javnih 
nalog. 
 
Pravna podlaga, na podlagi katere bi bila občini omogočena neposredna sklenitev 
pravnega posla (nakupa oz. menjave) kmetijskega zemljišča pred nameravano spremembo 
v stavbno zemljišče in za katerega bi se javna korist za nakup izkazala s sklepom 
občinskega sveta, bi te špekulacije lahko preprečila.  Predlagana dopolnitev nima učinka 
razlastitve ali prisilitve, ampak občini zgolj omogoča neposredno sklepanje pravnih poslov, 
izključno za potrebe uresničevanje javnega interesa.  
 
7. ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI (ZPPDej) 
Predlagamo, da se doda nov 25.a člen, ki se glasi: 
» Izvajalcem pogrebne dejavnosti se zaradi epidemije COVID -19 povrnejo vsi stroški 
nabave osebne zaščitne opreme, stroški dezinfekcij, stroški povezani z nadpovprečno 
obremenitvijo zaposlenih. Ti stroški niso del cene pogrebne dejavnosti. » 
  
Obrazložitev: 
Izvajalci pogrebne dejavnosti imajo izjemno povečane stroške zaradi nabave zaščitne 
opreme in tudi stroške z nadpovprečno obremenitvijo zaposlenih, ki izvajajo pogrebno 
dejavnost. Ti stroški niso del redne cene pokopališke dejavnosti.  
 
8. ZAKON O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ (ZOPNN)  
17. člen (dodelitev sredstev občini) 
Predlagamo, da se v prvem odstavku 17. člena doda osma nova alineja, ki naj se glasi: 
»-  za nabavo sredstev in zaščitne opreme in storitev zoper Covid -19.« 
  
Predlagamo dopolnitev četrtega odstavka 17. člena, ki naj se glasi:  
»Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene s 
predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 
1,5% prihodkov proračuna v letu, katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne 
nesreče na njenih stvareh. 
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Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic COVID -19 v celoti, brez porabe sredstev 
proračunske rezerve v višini 1,5 prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi 
odprave posledic naravne nesreče. » 
  
Obrazložitev: 
Občine imajo zelo velike stroške za nabavo osebne zaščitne opreme, za pomoč zdravstvu, 
občanom, izvajalcem javnih služb… Predlagamo, da se ti stroški povrnejo v celoti, brez 
pogoja, da občina porabi svojo proračunsko rezervo prioritetno, saj se bodo občine lahko v 
tem času srečale še z drugimi naravnimi nesrečami in obstaja tveganje, da ne bodo imele 
sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (požari, poplave, potresi…). 
 
V upanju, da boste predloge Združenja občin Slovenije preučili in jih upoštevali pri 
oblikovanju zakonodaje za omilitev posledic epidemije COVID-19, vas lepo pozdravljamo.  
 
 

 
Lepo pozdravljeni, 
 

                                                                                         
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                       Predsednik Združenja občin Slovenije 
 


