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ZADEVA: PREDLOG SPREMEMB ZAKONODAJE 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam v nadaljevanju podaja predloge sprememb zakonov pri pripravi 
tretjega korona paketa. 
 
Predlagani ukrepi so za občine izjemno pomembni, večina njih je bila v zadnjih letih že večkrat v 
razpravi, vendar brez posluha in predvsem brez politične volje za odpravo nesmiselnih 
birokratskih blokad.  
 
ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C) 
6. člen (lastni davčni viri) 
Spremeni se tretji odstavek 6.člena, ki se glasi: 
»(3) Vir financiranja občin so prihodki od 57% dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred 
letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin.« 
 
Obrazložitev: 
1. 1. 2020 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki 
zmanjšuje maso dohodnine in posledično tudi zmanjšanje prihodkov občinam iz naslova 
dohodnine. Ker se stroški občinam niso zmanjšali in se je s spremembo dohodninskega zakona 
spremenila ena od podlag za določitev povprečnine, ki posledično pomeni zmanjšanje glavnega 
vira prihodka občin predlagamo, da nominalno ohranimo občinam prihodke iz naslova dohodnine, 
kar pomeni, da se mora odstotek določiti na 57%. 
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10.a člen (zadolževanje občine za izvrševanje občinskega proračuna) 
V drugem odstavku 10a. člena se besedo »investicije« zamenja z besedo »projektov«.  
 
Obrazložitev: 
Pri izvajanju kohezijskih projektov imajo občine velikokrat težave z likvidnostnim zalaganjem 
sredstev. Pri tako imenovanih mehkih – neinvesticijskih projektih 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. Velik likvidnostni problem pa predstavljajo za občine tudi t.i. 
Interreg projekti, ki so iz vidika meddržavnega sodelovanja izjemno pomembni. 
 
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 refundirati v tekočem letu. Soglasje pri 
takih likvidnostnih kreditih je trenutno predvsem nepotrebno birokratsko zapletanje.  
V praksi se velikokrat zgodi, da občina ne potrebuje v celoti črpanja najetega kredita v tekočem 
letu. To fleksibilnost trenutna zakonodaja onemogoča in občina je prisiljena v celoti črpati kredit v 
letu sklenitve kreditne pogodbe (in plačevati obresti), pa čeprav zaradi narave izvedbe projekta in 
dinamike plačil to ni potrebno niti gospodarno. 
 
10.b člen (največji obseg zadolževanja) 
V drugem odstavku 10b. člena se število »8%« zamenja z »12%«. 
 
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. Skupna zadolženost slovenskih občin znaša cca 850 mio 
evrov in je pričakovati, da bi se zaradi predlaganega dviga omejitve lahko postopno zadolženost 
občin dvignila za dodatnih cca 400 mio evrov, kar pa predstavlja minimalen učinek iz vidika višine 
javnega dolga. 
 
23. člen (delež sredstev občine za sofinanciranje investicij) 
V drugem odstavku 23. člena se doda nova sedma alineja, ki se glasi: 
»- 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.« 
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Obrazložitev: 
Po trenutni ureditvi je možno vračilo kreditov iz sredstev za sofinanciranje investicij  le po 
prehodnih določbah v prehodnem obdobju (predvidoma do leta 2024). S predlagano rešitvijo se 
rešitev prenese v redni del zakona (kjer je že bila pred zadnjo novelo ZFO) tako, da se določi 
dodatni namen, za katerega lahko občine porabijo sredstva iz 23. člena ZFO-1. Občine lahko 
najamejo kredit samo za izvedbo investicij in je zato nesmiselno, da vračilo kredita ne more biti 
en od namenov za uporabo investicijskega transfera. Sploh pa je to smiselno, če pogledamo v 
luči, da bi lahko ta transfer najšibkejše občine uporabile za povračilo povratnega dela 
sofinancerskih sredstev, kjer so bile zadolžitve nesorazmerne izven kvote zadolževanja. 
 
Četrti in peti odstavek 23. člena se 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 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: 
S predlagano spremembo člena se zelo poenostavlja postopke in birokratsko delo iz sredstev za 
sofinanciranje občinskih investicij. Za kvoto sredstev, ki posamezni občini pripada skladno z 
indeksom razvojne ogroženosti, mora namreč občina v zakonskih rokih prijaviti projekte, te 
projekte mora obdelati MGRT in jih preko vlade uvrstiti v NRP državnega proračuna, ča zaradi 
kakršnihkoli razlogov občina projekta ne more realizirati je potrebno nov projekt ponovno 
sprocesirati preko vlade pri čemer pa je še dodatna zelo velika težava, da so mogočne korekcije 
projektov le do konca avgusta (kar je popolnoma neživljenjsko)! Trdimo, da je način uporabe teh 
proračunskih sredstev bolj kompliciran in manj fleksibilen kot uporaba sredstev iz EU kohezijskih 
virov.  Predlagamo, da se postopki maksimalno poenostavijo in omogoči, da lahko občine 
razpoložljiva sredstva dejansko gospodarno uporabijo. 
 
»PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA« 
10. člen (zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem 
obdobju) 
S 1 .1. 2020 preneha uporabljati 10. člen prehodnih in končnih določb Zakona o spremembah 
Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) (Uradni list RS, št. 71/17), ki določa 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 
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kredite izven kvote zadolževanja, vendar je to povzročilo nesorazmerno zadolževanje ravno pri 
najšibkejših. Postopna sanacija nastale situacije se izvede na način, da se že z letošnjim letom 
odpravi prehodno obdobje in omogoči polno uporabo vira iz 21. člena ZFO. 
 
 
ZAKON O OHRANJANJU NARAVE (ZON) 
130. člen (upravljavci) 
Spremeni se šesti odstavek 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.« 
 
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) 
Spremeni se četrti odstavek 133. člena, ki 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. 
 
ZAKON O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS) 
7. člen (sposobnost biti stranka) 
Spremeni se 7. člen 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) 
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se glasi: 
(1) Agrarno skupnost v sodnih, upravnih, davčnih in drugih postopkih, ter v razmerjih s tretjimi 
osebami zastopa predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) agrarne 
skupnosti.  
 
27. člen (naloge) 
Spremeni se sedma točka prvega odstavka 27. člena, ki se glasi: 
»7. vlaga vloge in zastopa člane v sodnih, upravnih, davčnih in drugih postopkih.« 

 
Obrazložitev:  
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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 solastnino, kot so 
predpisana s Stvarnopravnim zakonikom, sklepanje pravnih poslov, ki so kasneje predmet 
obdavčitve v davčnem postopku praktično neizvedljivo. Zakon namreč navaja, da agrarna 
skupnost 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 v 
srednje velikih in večjih agrarnih skupnostih neizvedljivo, saj je solastništvo oz. članstvo številčno 
in je med člani veliko pokojih oseb in oseb živečih v tujini. Neurejen davčni postopek v celoti 
izničuje sicer dobro nadgradnjo zakona in 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. 
 
Nujno je, 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.  
 
ZAKON O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS (ZSKZ) 
16.b člen 
Spremeni se 16.b člen, ki 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.«  
 
 
ZAKON O GOSPODARJENJU Z GOZDOVI V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZGGLRS) 
24. člen (neodplačni prenos lastninske pravice na občino) 
Spremeni se prvi odstavek 24. člena, ki 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 upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in Družbe 
Slovenski državni gozdovi, ki so stavbna na podlagi Občinskega prostorskega načrta prenesejo v 
last občin. Za občine so taka zemljišča razvojni potencial in občine bodo z zemljišči razpolagale 
bistveno gospodarneje ter dobile priložnost dejanskega upravljanja s prostorom (ki ga imajo 
sedaj dejansko zelo omejenega). Za zemljišča, ki pa bodo postala stavbna po sprejetju tega 
zakona (na podlagi sprememb OPN) pa naj ima občina odkupiti od Sklada oz. Družbe Slovenski 
državni gozdovi po ceni kmetijskega zemljišča (kakršna je bila pred spremembo OPN določena v 
GURS). 
 
ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ) 
19. člen 
Drugemu odstavku 19. člena se doda nova alineja, ki 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 razviden namen in utemeljitev za nakup z navedbo nepremičnin. V kolikor tako pridobljeno 
kmetijsko zemljišče ne služi izvajanju izkazanega javnega interesa, ga mora občina po preteku 15 
let prodati skladno z zakonom.« 

 
Obrazložitev: 
Predlagamo, da se uveljavi pravna podlaga, ki bi občinam omogočila neposreden nakup 
kmetijskega zemljišča, brez odobritve upravne enote, 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 ter komunalno opremljenih zemljišč za 
individualno gradnjo, 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 npr. 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.  
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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.  
 
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.  
 
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. 

 
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 
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srečale še z drugimi naravnimi nesrečami in obstaja tveganje, da ne bodo imele sredstev za 
odpravo posledic naravnih nesreč (požari, poplave, potresi…). 
 

* * * 
ČLENI KI SE SPREMINJAJO: 
 
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - odl. US, 
57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 104/2012 - ZIPRS1314, 101/2013 - 
ZIPRS1415, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 14/2015 - ZUUJFO, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - 
ZIPRS1718, 71/2017, 21/2018 - popr.) 
 

6. člen 
 (lastni davčni viri) 

(1) Viri financiranja občine so prihodki občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: prihodki) 
od: 

- davka na nepremičnine; 
- davka na vodna plovila; 
- davka na promet nepremičnin; 
- davka na dediščine in darila; 
- davka na dobitke od klasičnih iger na srečo in 
- drugega davka, če je tako določeno z zakonom, ki davek ureja. 
(2) Občini pripadajo prihodki od davkov iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja 

posamezen davek. 
(3) Vir financiranja občin so prihodki od 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu pred 

letom, za katero se izračuna skupna primerna poraba občin. 
(4) Občini pripadajo prihodki od dohodnine v skladu z merili, ki jih za financiranje primerne 

porabe občin določa ta zakon. Vlada z uredbo določi način nakazovanja prihodkov od dohodnine 
občinam. 
 
 

10a. člen 
 (zadolževanje občine za izvrševanje občinskega proračuna) 

(1) Občina se za izvrševanje občinskega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži 
samo s črpanjem posojila doma, za investicije, predvidene v občinskem proračunu. Občina, ki je 
vključena v sistem enotnega zakladniškega računa države, se lahko zadolži le pri upravljavcu 
sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali pri državnem proračunu. 

(2) Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži 
največ do višine odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev. 

(3) Obseg zadolževanja občine za izvrševanje občinskega proračuna v posameznem 
proračunskem letu se določi v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, razen obseg 
zadolževanja občine iz prejšnjega odstavka. 

(4) V obdobju začasnega financiranja zadolžitev občinskega proračuna ne sme preseči višine, 
ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga občinskega proračuna, ki zapadejo v plačilo v tekočem 
proračunskem letu. 

(5) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more 
uravnotežiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov 
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zadnjega sprejetega proračuna. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine iz drugega odstavka 
tega člena. 

(6) Občina mora pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem 
proračunskem letu, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Način, postopke in roke za 
izdajo soglasja predpiše minister, pristojen za finance. 
 
 

10b. člen 
(največji obseg možnega zadolževanja občine) 

 
(1) V največji obseg možnega zadolževanja občine se všteva zadolževanje za izvrševanje 
občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki 
zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva posrednim 
proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je 
občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega 
proračuna. 
 
(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 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in 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. 
 
 

23. člen 
(delež sredstev občine za sofinanciranje investicij) 

(1) Delež dodatnih sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena tega zakona 
(v nadaljnjem besedilu: delež) se za posamezno občino izračuna po enačbi: 
SVSo = ((FIo x KFI): Vsota FI) + ((OCo x KOC): Vsota OCd) + ((OOo x KOO): Vsota OOd) + 
((ODo x KOD): Vsota OD) + ((NAo x KNA): Vsota NA) + (((koren (Po: ŠPo) x Po) x KRP): Vsota 
RP) 
Pri tem je: 
SVSo     -  skupna višina sredstev, ki so občini na razpolago; 
FIo       -  občinski prihodek iz solidarnostne in finančne izravnave; 
KFI       -  20 % sredstev - kvota "solidarnostna in finančna izravnava"; 
FI         -  skupna višina sredstev solidarnostne in finančne izravnave; 
OCo   -  dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v občini po podatkih ministrstva, 
pristojnega za promet; 
KOC    -  30 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona - kvota "občinske ceste"; 
OCd     -  skupna dolžina občinskih cest (lokalnih cest in javnih poti) v državi po podatkih 
ministrstva, pristojnega za promet; 
OOo      -  površina desetkilometrskega obmejnega pasu v občini po podatkih organa, pristojnega 
za  makroekonomske analize in razvoj; 
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KOO      -  10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona - kvota "obmejno območje"; 
OOd      -  skupna površina desetkilometrskega obmejnega pasu v državi po podatkih organa, 
pristojnega za makroekonomske analize; 
ODo      -  površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi dejavniki v 
občini po podatkih ministrstva, pristojnega za kmetijstvo; 
KOD      -  20 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona - kvota "Omejeni naravni 
dejavniki"; 
OD       -  skupna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi naravnimi 
dejavniki v državi po podatkih ministrstva pristojnega za kmetijstvo; 
NAo      -  površina območja Nature 2000 v občini po podatkih ministrstva, pristojnega za okolje; 
KNA      -  10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona - kvota "Natura 2000"; 
NA       -  skupna površina območja "Natura 2000" v državi po podatkih ministrstva, pristojnega 
za okolje; 
Po       -  površina občine po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije; 
ŠPo      -  število prebivalcev občine po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije; 
KRP      -  10 % sredstev iz drugega odstavka 21. člena tega zakona - kvota Redkost 
poseljenosti"; 
RP       -  vsota faktorjev redkosti poseljenosti po posameznih občinah, ki so rezultat enačbe: 
Vsota  (Po:ŠPo) x Po. 
 
(2) Občina delež iz prejšnjega odstavka porabi v tekočem proračunskem letu za financiranje: 
- stroškov nakupa zemljišč, potrebnih za izvedbo investicijskega projekta, vključno z davkom na 
dodano vrednost, če ni povračljiv; 
- stroškov predhodnih študij, investicijske in projektne dokumentacije, vključno z davkom na 
dodano vrednost, če ni povračljiv; 
- stroškov gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni 
povračljiv; 
- stroškov gradbenega nadzora, vključno z davkom na dodano vrednost, če ni povračljiv; 
- upravičenih stroškov za namene iz prve do četrte alineje tega odstavka, če so kot upravičeni 
stroški določeni v navodilih organa upravljanja sredstev kohezijske politike ali v pogodbi o 
odobrenih sredstvih strukturne in kohezijske politike Evropske unije, vključno z davkom na 
dodano vrednost, če ta ni povračljiv, in če ti niso sofinancirani iz sredstev EU; 
- za plačilo tistih stroškov projektov strukturne in kohezijske politike EU za namene iz prve do 
četrte alineje tega odstavka, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta, vendar jih organ 
upravljanja v navodilih iz prejšnje alineje ne pripozna kot upravičene stroške, vključno z davkom 
na dodano vrednost, če ta ni povračljiv. 
(3) Predhodne podatke o deležih iz prvega odstavka tega člena za prihodnje proračunsko leto in 
leto, ki temu sledi, sporoči ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, občinam najpozneje do 15. 
oktobra tekočega leta, o izračunanih deležih pa jih obvesti v 15 dneh po sprejetju državnega 
proračuna. 
 
(4) Župan do 28. februarja tekočega proračunskega leta, v primeru, ko občina 28. februarja 
občinskega proračuna še nima sprejetega, pa najkasneje do 15. julija tekočega proračunskega 
leta, predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, zaradi uvrstitve investicijskih projektov 
v načrt razvojnih programov državnega proračuna podatke o investicijskih projektih iz veljavnega 



 

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

                                                                                         

načrta razvojnih programov občinskega proračuna in namene, za katere bo občina porabila delež 
sredstev za sofinanciranje iz prvega odstavka tega člena. 
 
(5) Na podlagi uvrstitve investicijskih projektov iz prejšnjega odstavka v načrt razvojnih 
programov državnega proračuna skleneta občina in ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj, 
pogodbo o sofinanciranju investicij. Če župan ugotovi, da občina sredstev ne bo mogla porabiti za 
investicijski projekt, za katerega je pogodba sklenjena, oziroma je iz drugih razlogov nujna 
sprememba podatkov o investicijskih projektih, lahko najpozneje do 31. avgusta tekočega 
proračunskega leta predloži ministrstvu, pristojnemu za regionalni razvoj, spremembo podatkov iz 
prejšnjega odstavka. Ministrstvo, pristojno za regionalni razvoj in občina skleneta dodatek k 
pogodbi na podlagi spremembe projekta oziroma novo pogodbo na podlagi uvrstitve novega 
projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna. 
 
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin 
(ZFO-1C) (Uradni list RS, št. 71-3416/2017), objavljen 13.12.2017, ki velja od 
1.1.2018, določa tudi: 

10. člen 
(zagotavljanje sredstev občinam za sofinanciranje investicij v prehodnem obdobju) 

 
(1) Ne glede na drugi odstavek 21. člena zakona se občinam v letih 2018, 2019, 2020, 2021, 
2022 in 2023 zagotavljajo sredstva v višini 3 % v obliki nepovratnih sredstev iz državnega 
proračuna, 3 % pa v obliki povratnih sredstev kot dodatno zadolževanja občin v proračunu 
države. 
 
(2) Ne glede na drugi odstavek 21. člena zakona se v letih 2020 in 2021 v primeru napovedi 
pozitivne gospodarske rasti za leto 2020 nepovratna sredstva iz prejšnjega odstavka povečajo, 
povratna pa znižajo za eno odstotno točko. 
 
(3) Ne glede na drugi odstavek 21. člena zakona se v letih 2022 in 2023 v primeru napovedi 
pozitivne gospodarske rasti za leto 2022 nepovratna sredstva iz prvega odstavka tega člena 
povečajo, povratna pa znižajo za dve odstotni točki. 
 
(4) Zadolžitev iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena se ne všteva v največji 
možni obseg zadolževanja občin iz drugega odstavka 10.b člena zakona. 
 
(5) Dodatno zadolžitev po prvem, drugem oziroma tretjem odstavku tega člena odobri 
ministrstvo, pristojno za gospodarski razvoj, ki obseg dodatne zadolžitve določi v skladu z merili 
iz prvega odstavka 23. člena zakona. Za to zadolžitev ni treba pridobiti soglasja ministrstva, 
pristojnega za finance po šestem odstavku 10.a člena zakona. 
 
(6) Sredstva iz drugega odstavka 21. člena zakona se v obsegu iz prvega, drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena v prehodnem obdobju skladno s prejšnjim odstavkom lahko, ne 
glede na drugi odstavek 23. člena zakona, porabijo tudi za upravljanje z dolgom občine in za 
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. 
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(7) Prehodno obdobje iz drugega in tretjega odstavka tega člena se v primeru negativne 
gospodarske rasti podaljša za eno leto. 
 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) 
 

130. člen 
(upravljavci) 

(1) Zavarovano območje upravljajo upravljavci zavarovanega območja v skladu s tem zakonom in 
z aktom o zavarovanju. 
(2) Z zavarovanim območjem lahko upravlja javni zavod ali se za upravljanje podeli koncesija ali 
pa ga neposredno upravlja ustanovitelj. 
(3) Ustanovitelj neposredno upravlja z zavarovanim območjem tako, da ustanovi režijski obrat v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 
(4) Koncesija se podeli fizični ali pravni osebi na podlagi določb o podeljevanju koncesij iz zakona, 
ki ureja gospodarske javne službe. 
(5) Za ustanovitev in delovanje javnega zavoda se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, 
če ni s tem zakonom določeno drugače. 
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se z aktom o zavarovanju lahko določi, da 
ožje zavarovano območje nima posebnega upravljavca. 
(7) V primerih iz prejšnjega odstavka za doseganje varstvenih ciljev in namenov zavarovanja 
zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, skrbi organizacija, pristojna za ohranjanje 
narave, ki v ta namen izvaja naloge in pooblastila iz 117. člena tega zakona ter posamične naloge 
ali pooblastila iz drugega in tretjega odstavka 133. člena tega zakona, ki se določijo v aktu o 
zavarovanju, ali ministrstvo, ki v ta namen sklepa pogodbe o varstvu naravnih vrednot iz 47. 
člena tega zakona in pogodbe o skrbništvu naravnih vrednot iz 48. člena tega zakona ter izvaja 
druge posamične naloge ali pooblastila iz drugega in tretjega odstavka 133. člena tega zakona, ki 
se določijo v aktu o zavarovanju. 
(8) V primerih iz šestega odstavka tega člena za doseganje varstvenih ciljev in namenov 
zavarovanja zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, skrbi lokalna skupnost 
na način, določen v aktu o zavarovanju. 
 
 

133. člen 
(naloge upravljanja zavarovanih območij) 

(1) Upravljavec zavarovanega območja opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske 
naloge na zavarovanem območju. 
(2) Upravljavec opravlja kot javno službo te naloge: 
1. pripravlja predlog načrta upravljanja; 
2. sprejema letni program dela na podlagi načrta upravljanja in poročilo o izvajanju letnega 
programa dela za preteklo leto ter opravlja oziroma skrbi za opravljanje v programu dela oziroma 
načrtu upravljanja določenih nalog; 
3. sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev 
varstva in razvoja zavarovanih območij; 
4. stalno spremlja in analizira stanje narave, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot na 
zavarovanem območju; 
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5. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko 
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, če 
so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem; 
6. upravlja nepremičnine, ki so v lasti ustanovitelja na zavarovanem območju, za potrebe 
upravljanja, če je v aktu o zavarovanju tako določeno; 
7. sodeluje z zavodom pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na zavarovano 
območje; 
8. izvaja ukrepe varstva na zavarovanem območju; 
9. sklepa pogodbe za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju iz 47. člena tega 
zakona; 
10. sklepa pogodbe o skrbništvu nad naravnimi vrednotami na zavarovanem območju iz 48. člena 
tega zakona; 
11. usklajuje in spremlja izvajanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem; 
12. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju; 
13. skrbi za predstavljanje zavarovanega območja; 
14. sodeluje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, jim strokovno pomaga in svetuje; 
15. pripravlja in vzdržuje poti in označbe ter drugo infrastrukturo, ki je namenjena obisku 
zavarovanega območja; 
16. vodi obiskovalce po zavarovanem območju; 
17. zagotavlja dostop do informacij o zavarovanem območju. 
(3) Letni program dela na podlagi načrta upravljanja in poročilo o izvajanju letnega programa 
dela za preteklo leto upravljavec posreduje ministrstvu v soglasje. 
(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. 
(5) Ne glede na določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko v aktu o zavarovanju 
določi, da opravlja upravljavec samo nekatere naloge iz drugega in tretjega odstavka tega člena, 
če je s tem izpolnjen namen, zaradi katerega je bilo območje zavarovano. 
 
Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) 
 

7. člen 
(sposobnost biti stranka) 

Agrarna skupnost ni pravna oseba, ima pa sposobnost biti stranka v sodnih, upravnih in drugih, 
razen davčnih postopkih. 
 

9. člen 
(zastopanje agrarne skupnosti) 

(1) Agrarno skupnost v sodnih, upravnih in drugih, razen davčnih postopkih, ter v razmerjih s 
tretjimi osebami zastopa predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) agrarne 
skupnosti. 
(2) Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka mora predsednik agrarne skupnosti upoštevati 
omejitve, ki jih določajo organi agrarne skupnosti, temeljni akt in ta zakon. 
(3) Pri sklepanju pravnih poslov s tretjimi osebami predsednik agrarne skupnosti nastopa v imenu 
in za račun članov. 
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(4) Šteje se, da je pravni posel sklenjen v imenu članov, če pravni posel vsebuje ime agrarne 
skupnosti. 
(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena določi zastopnika občni 
zbor, če to zaradi navzkrižja interesov predlaga predsednik agrarne skupnosti ali najmanj petina 
članov glede na njihove deleže na premoženju. 
 

27. člen 
(naloge) 

Predsednik agrarne skupnosti ima naslednje naloge in pooblastila: 
1. sklicuje občni zbor in vodi upravni odbor; 
2. sestavi zapisnik po opravljenem sestanku upravnega odbora in ga objavi; 
3. uresničuje letni program dela in finančni načrt agrarne skupnosti; 
4. vlaga predloge za vpis v register; 
5. upravlja z denarnimi sredstvi na transakcijskem računu agrarne skupnosti v skladu s finančnim 
načrtom in sklepi organov; 
6. sprejema plačila in plačuje obveznosti iz pravnih poslov agrarne skupnosti; 
7. vlaga vloge in zastopa člane v sodnih, upravnih in drugih, razen davčnih postopkih; 
8. na podlagi odločitev organov agrarne skupnosti sklepa pravne posle s tretjimi osebami in skrbi 
za uresničevanje pravic in obveznosti iz teh poslov; 
9. izvršuje druge sklepe organov agrarne skupnosti; 
10. o svojem delu poroča članom na občnem zboru in upravnem odboru; 
11. ima druge pravice in obveznosti, določene s temeljnim aktom in tem zakonom. 
 
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) 
 

16b. člen 
Na kmetijskih zemljiščih, s katerimi gospodari sklad, razen na območjih naravnih vrednot in 
zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, in zaradi spremembe namenske rabe 
izgubijo status kmetijskega zemljišča, se lahko neodplačno prenese lastninsko pravico na občino, 
na območju katere nepremičnina leži, pod pogojem, da je izkazan javni interes, in sicer izključno 
za potrebe gradnje javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, 
kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki 
služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in je takšen namen nedvoumno določen z 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim načrtom. 
 
Pogodba o neodplačnem prenosu lastninske pravice iz prejšnjega odstavka mora vsebovati 
prepoved odsvojitve prenesenega premoženja, za obdobje, ki ne sme biti krajše od 30 let. 
 
Prepoved odsvojitve iz prejšnjega odstavka se vpiše v zemljiško knjigo na predlog in stroške 
občine. 
 
Pogodba, ki ne vsebuje prepovedi odsvojitve iz drugega odstavka tega člena, je nična. 
 
Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) 
 

24. člen 
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(neodplačni prenos lastninske pravice na občino) 
(1) Na državnih gozdovih, ki se jim spremeni namenska raba v stavbno zemljišče, razen na 
območjih naravnih vrednot in zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država, se lastninska 
pravica lahko neodplačno prenese na občino, na območju katere nepremičnina leži, če je izražen 
javni interes, in sicer izključno za gradnjo javnih objektov športa, zdravstva, šolstva, socialnega 
varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne 
infrastrukture ter objektov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in je tak namen 
nedvoumno določen z občinskim podrobnim prostorskim načrtom ali občinskim prostorskim 
načrtom ter je nepremičnina vključena v sprejet načrt iz 22. člena tega zakona. 
(2) Pogodba o neodplačnem prenosu lastninske pravice iz prejšnjega odstavka mora vsebovati 
prepoved odsvojitve in obremenitve prenesene nepremičnine za obdobje, ki ni krajše od 30 let, z 
izjemo ustanovitve služnosti in stavbne pravice na nepremičnini. 
(3) Ne glede na določbe stvarnopravnega zakonika in zakona, ki ureja zemljiško knjigo, se 
prepoved odsvojitve in obremenitve iz prejšnjega odstavka vpiše v zemljiško knjigo na predlog in 
stroške občine. 
(4) Pogodba, ki ne vsebuje prepovedi odsvojitve in obremenitve iz drugega odstavka tega člena, 
je nična. 
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ) 
 

19. člen 
Pravni posel odobri upravna enota. 
Odobritev ni potrebna, če gre za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije: 
a) v okviru agrarnih operacij; 
b) med zakoncema oziroma zunajzakonskima partnerjema, lastnikom in njegovim zakonitim 
dedičem, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu s prejšnjim členom; 
c) med solastniki, kadar je kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija v lasti dveh ali več solastnikov, 
kadar pogodbo sklepajo vsi solastniki; 
č) na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju; 
d) na podlagi darila za primer smrti in izročilne pogodbe, razen če gre za promet z zaščiteno 
kmetijo, ki ni v skladu s prejšnjim členom; 
e) če gre za kmetijsko zemljišče, površine največ 1000 m2, na katerem stoji manj zahteven ali 
zahteven objekt, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izdano pravnomočno 
dovoljenje za gradnjo; 
f) na podlagi darilne pogodbe iz 17.a člena tega zakona; 
g) na podlagi pogodbe o preužitku, razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu s 
prejšnjim členom, ter razveze takšne pogodbe v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja; 
h) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča, namenjenega gradnji gradbeno 
inženirskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o 
določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) 
elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja, s pripadajočimi objekti in 
priključki nanje. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, da gre za nakup kmetijskega zemljišča, ki 
bo namenjeno gradnji objektov iz te točke; 
i) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča, namenjenega rekonstrukciji občinske ali 
državne ceste v skladu z zakonom, ki ureja ceste, vključno z objekti, ki jih pogojuje načrtovana 
rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in 
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podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana 
oprema), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali 
prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, da gre za nakup 
kmetijskega zemljišča, ki bo namenjeno gradnji objektov iz te točke; 
j) na podlagi pogodbe o menjavi kmetijskega zemljišča, ki je v lasti lokalne skupnosti, za stavbno 
zemljišče; 
k) na podlagi pogodbe, sklenjene med lokalno skupnostjo, lastnikom kmetijskega zemljišča in 
lastnikom stavbnega zemljišča, s katero lokalna skupnost kupi kmetijsko zemljišče in ga menja s 
stavbnim zemljiščem, če se predkupni upravičenec iz 2. točke prvega odstavka 23. člena tega 
zakona strinja z nakupom kmetijskega zemljišča in ima lastnik stavbnega zemljišča status kmeta 
po prvi alinei prvega odstavka 24. člena tega zakona ali če kmetijsko zemljišče, ki ga ima v lasti 
lastnik stavbnega zemljišča, meji na kmetijsko zemljišče, ki je predmet menjave; 
l) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča, namenjenega gradnji objekta, ki je 
načrtovan z OPPN v skladu 3.ea členom tega zakona, v skladu z OPPN, ki velja za območje, na 
katerem to zemljišče leži. Iz pogodbe mora biti jasno razvidno, da je kupec kmetijskega zemljišča 
investitor, ki je podal pobudo za pripravo OPPN na lokalno skupnost; 
m) na podlagi pogodbe o menjavi zemljišča, ki mu je v skladu z zakonom, ki ureja vode, prenehal 
status naravnega vodnega javnega dobra in je po namenski rabi kmetijsko zemljišče, z 
zemljiščem, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vode, naravno vodno javno dobro tekočih celinskih 
voda, ali z zemljiščem, ki mu je v skladu z zakonom, ki ureja vode, podeljen status grajenega 
vodnega javnega dobra. Pogodbi mora biti priložena odločba o prenehanju statusa naravnega 
vodnega javnega dobra. 
 
Pravni posel za pridobitev kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije se ne odobri: 
- če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena; 
- če promet ni potekal po postopku in na način, določen s tem zakonom; 
- če ni upoštevan prednostni vrstni red kupcev po 23. členu tega zakona. 
 

* * * 
 
Predlagamo tudi čimprejšnji sestanek z relevantnimi ministrstvi.  
 
Ostanite zdravi. 
 

                                                                                    
     Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 
 
 
V vednost: 

• Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si 
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