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ŽUPANJAM IN ŽUPANOM 

SLOVENSKIH OBČIN
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Datum: 17. 6. 2021

Zadeva: Seje občinskega sveta na daljavo - iztek veljavnosti Odloka o 

razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju 

Republike Slovenije

Spoštovani,

ker je s 16. junijem prenehala veljavnost Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-

19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št.73/21, v nadaljevanju: Odlok), v kontekstu 

delovanja občinskih organov to pomeni, da z navedenim datumom zakonski pogoji za izvedbo 

seje občinskega sveta na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije niso več 

izpolnjeni. Četrti odstavek 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 –

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) za sklic seje na daljavo določa 

dva pogoja: prvič, da gre za primer naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih 

okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za 

zdravje in varnost članov občinskega sveta in drugič, da gre za nujnost zaradi sprejetja odločitev, 

s katerimi ni mogoče odlašati. Pogoja sta kumulativna. Z iztekom veljavnosti prej omenjenega 

odloka prvi pogoj ni več izpolnjen.

Vsi ostali ključni ukrepi za zajezitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ostajajo v veljavi. Zato 

je treba tudi pri sklicu sej, kot smo jih bili vajeni pred epidemijo, upoštevati ukrepe Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje, in sicer: obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih, ki 

je obvezna tudi na prostem, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 1,5 metra, obvezna 

higiena rok, zadostna razdalja med udeleženci seje, prezračevanje sejne dvorane itd.

S sproščanjem nekaterih omejitev še nismo v celoti premagali nalezljive bolezni, na to velja biti 

pozoren tudi pri organizaciji dela občinskih organov. Le s potrpežljivim in vztrajnim prizadevanjem 

vseh in z občutkom za medsebojno solidarnost bomo skupno prispevali k preprečevanju širjenja  

nalezljive bolezni COVID-19. Upoštevajoč vaša dosedanja prizadevanja za dobro občanov vam 

tudi v novih razmerah želim uspešno delo. 

Ostanite zdravi!

Boštjan Koritnik

     minister



Poslano:
-vse občine

V vednost:
-Skupnost občin Slovenije
-Združenje občin Slovenije
-Združenje mestnih občin Slovenije
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