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Številka:  037-57/2021-3 

 

POVPRAŠEVANJE 

Začasni ukrepi glede osebnega vlaganja vlog v upravnih in drugih postopkih v skladu z 

Odlokom Vlade RS z dne 18. 11. 2021 

 

Dne 19. 11. 2021 je začel veljati novi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe 

in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: 

Odlok), ki se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi 

državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblasti ter v 

drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem 

postopku. 

  

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izvajanjem določil Odloka obrnila občina članica, 

ki jo je zanimala praksa ostalih občin.  

  

Prosili smo za odgovore na naslednji vprašanji: 

- Ali osebno sprejemate samo vloge kot je določeno z Odlokom: 

1. v upravnih zadevah, ki se lahko vložijo samo pri organu; 

2. v drugih javnopravnih zadevah, v katerih se smiselno uporablja ZUP, ki se lahko vložijo 

samo pri organu; 

3. v ostalih zadevah, ki niso predmet Odloka? 

- Ali v glavni/sprejemni pisarni presodijo, katere vloge spadajo pod upravne in katere ne? 

 

ODGOVORI SODELUJOČIH OBČIN: 

 

1.   

Mi sprejemamo vse vloge. Pri osebni oddaji vloge preverimo pri stranki izpolnjevanje PCT 

pogojev. Po elektronski pošti ali po navadni pošti prejete vloge rešujemo tekoče. 

 

2.   

V zvezi z izvajanjem določil Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 

preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ga sicer spoštujemo 

kolikor le moremo. 
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Smo majhna občina in občani so vajeni neposrednega vlaganja vlog oziroma osebnega posveta 

s svetovalcem. 

Striktno se držimo izvajanja določil odloka, ki določa obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, 

nošenja mask in razkuževanja rok. V kolikor občan/stranka želi oddati vlogo, pa jo lahko (ne 

glede na vsebino).  Je pa osebnega vročanja manj oziroma zelo malo. Stranke pokličejo in se 

posvetujejo po telefonu, vlogo pa vložijo po e-pošti. Ljudje se zavedajo situacije (večina). 

 

3.   

Vhodna vrata Občine so zaprta in vloge strank sprejemamo zunaj, pred vrati. 

 

4.   

Na naši občini osebno sprejemamo vse vloge, razlika je le ta, da se morajo stranke zdaj 

naročiti/najaviti. 

 

 

Zbral: Sekretariat SOS  

 

 


