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Zadeva: Predlog za uvedbo začasnega ukrepa v povezavi z epidemijo COVID-19  

 
Spoštovani! 
 
Vse od izbruha okužb oziroma razglasitve epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19 je Vlada 
RS sprejela oziroma je Državnemu zboru RS predlagala v sprejem vrsto ukrepov za zajezitev te 
bolezni. Poudarjamo, da v Združenju občin Slovenije podpiramo vse sprejete ukrepe (v obliki 
odlokov, interventnih zakonov, ipd.), s katerimi se blažijo negativne posledice za državljane in 
gospodarstvo. Vendar pa bi želeli ponovno izpostaviti, da se sočasno (tudi) na lokalnem nivoju 
vrstijo ukrepi občin, ki so usmerjeni v pomoč občanom oziroma se nanašajo na zajezitev bolezni 
COVID-19.  
Če pustimo ob strani dejstvo, da so občine dejansko »v prvi bojni liniji« s to boleznijo brez 
zagotovljenih dodatnih finančnih virov za izvajanje teh ukrepov, bi na tem mestu na vas naslovili 
predlog za sprejem ukrepa povezanega z omejitvijo poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju. 
ZIntPK). 
 
Lahko bi se postavili na stališče, da ima Slovenija kot celota majhno gospodarstvo. Upoštevajoč 
hkrati njeno geografsko raznolikost, se zato pogosto pojavi situacija, ko je občina v »normalnih 
razmerah« omejena pri poslovanju zaradi uzakonjene prepovedi poslovanja po 35. členu ZIntPK. 
Ob vseh sprejetih ukrepih na državni ravni v času razglašene epidemije (na primer Odlok o začasni 
splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter 
prepovedi gibanja izven občin, Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji ), pa je marsikatera občina soočena s težavo (pravočasne) 
zagotovitve blaga in storitev za izvedbo njenih zajezitvenih ukrepov, saj se je krog subjektov, s 
katerimi lahko posluje, v tem času še dodatno zoožal (na primer nekateri subjekti začasno ne 
poslujejo). Naj poudarimo, da občine v času »normalnih razmer« pri svojem poslovanju dosledno 
upoštevajo navedeno zakonsko določbo, vendar pa je iskanje poslovnega partnerja za izvedbo 
ukrepov občine, ki so usmerjeni v zajezitev bolezni, ko se je potrebno odzivati hitro na nastale 
razmere, zaradi omejevalnih določb ZIntPK, v določenih primerih lahko bistveno oteženo ali celo 
nemogoče. V skladu z navedenim predlagamo, da se sprejme začasni ukrep (torej ukrep, ki bo 
veljal do preklica epidemije COVID-19) z naslednjo vsebino: 
 
»Ne glede na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
uradno prečiščeno besedilo) lokalna skupnosti ter ožji del občine, ki ima lastno pravno 
subjektiviteto, sme naročati blago, storitve ali gradnje, s subjektom, za katerega velja prepoved 
poslovanja po prvem in drugem odstavku 35. člena tega zakona, kadar se to blago, storitve ali 
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gradnje uporabi za izvedbo ukrepa lokalne skupnosti ali ožjega dela občine, ki se nanaša na 
zajezitev bolezni COVID-19«. 
 
Glede na informacije, ki smo jih zasledili v medijih, da naj bi vlada že pripravljala drug paket 
ukrepov, katerega vsebina bodo tudi dopolnitve in popravki Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(ZIUZEOP), bi vas na tem mestu prosili, da v okviru možnih dopolnitev interventnega zakona 
preučite podan predlog, in ga, v kolikor boste ocenili, da je to mogoče, uvrstite v nov paket 
(začasnih) ukrepov za zajezitev bolezni COVID-19. 
 
 
 
S spoštovanjem. 
 
 

                                                                                                                       Robert Smrdelj 
          predsednik 

Združenje občin Slovenije 
 


