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PREDLOG 

 

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-
A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 
13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE), 37. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 
- ZNOrg), 10., 18. in 111. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list  RS, št. 51/14 – uradno 
prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) in 12. člena Odloka o proračunu Občine Medvode za 
leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 in 77/19), je Občinski svet Občine Medvode na …. seji, dne 
……………….. sprejel 

 

O D L O K 

o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za financiranje izdatkov, 

povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev posledic 

razglasitve epidemije 

 

1. člen 

Za financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov na območju občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: 

občina) za preprečevanje širjenja COVID-19 in blažitev posledic epidemije se uporabijo sredstva iz 

sklada proračunske rezerve do višine 60.0000 EUR. 

 

2. člen 

Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za nabavo materialno-zaščitnih tehničnih sredstev, 

nadomestila plač vpoklicanih pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči občine, zagotavljanje 

obrokov hrane socialno ogroženim otrokom in starejšim socialno ogroženim, zagotavljanje prehrane 

dežurnim službam ter izvajanje ostalih ukrepov, potrebnih za preprečevanje širjenja COVID-19 in 

blažitev posledic razglasitve epidemije. 

 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Številka: 

Medvode, dne  

 

 

                   Župan 

           Občine Medvode 

              Nejc Smole 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Pravna podlaga 

Pravne podlage za sprejem Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Medvode za 

financiranje izdatkov, povezanih z izvajanjem ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in blažitev 

posledic razglasitve epidemije so: 

 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - 
ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 
71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE),  

 37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - 
uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 - ZNOrg), 

  10., 18. in 111. člen Statuta Občine Medvode (Uradni list  RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno 
besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) in 

  12. člen Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19 in 
77/19). 

 

Zakon o javnih financah v 49. členu opredeljuje namen proračunske rezerve občine, ki deluje 

kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za 

odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok 

sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 

rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Nadalje 49. 

člen Zakona o javnih financah določa, da v primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki 

presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim 

odlokom. 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 37. členu določa, da občina ureja in izvaja 

varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. 

Statut Občine Medvode v 18. členu med drugim določa, da občinski svet sprejema odloke. 

Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2020 v tretjem odstavku 12. člena določa, da  na 

predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske 

rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 42.000 EUR župan in o tem s pisnimi 

poročili obvešča občinski svet. 

2. Razlogi in cilji zaradi katerih je odlok potreben 

Na območju Republike Slovenije je od 12. marca 2020 dalje razglašena epidemija nalezljive bolezni 

SARS-CoV-2 (COVID-19). Minister za zdravje je na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o 

nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 

- ZIUZEOP-A) izdal Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na 

območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20), ki je pričela veljati 12. marca 2020 ob 

18. uri. Predlagani odlok bo omogočil, da bodo izvedeni vsi ukrepi in aktivnosti za preprečevanje 

okužb na območju Občine Medvode ter za blažitev posledic v času razglasitve epidemije do preklica. 

Občina Medvode je takoj po razglasitvi epidemije pristopila k nabavi materialno-zaščitnih tehničnih 

sredstev (zaščitni kombinezoni, zaščitne maske in ostale delovno zaščitne opreme) iz sredstev 

proračuna ter organizirala pripravo in kuhanje obrokov za potrebe oskrbe ranljivih skupin 

prebivalstva s toplimi obroki za čas razglasitve epidemije zaradi zaprtja vseh šol in vrtcev na 

območju Republike Slovenije. Prehrana se zagotavlja tudi dežurnim službam (pripadnikom civilne 

zaščite, prostovoljcem itd).  
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Zaščitna sredstva smo namenili podjetjem, službam in organizacijam, ki v času COVID-19 izvajajo 

javne storitve ter zdravstvene in socialne storitve in sicer: poveljniku in štabu CZ Medvode, županu 

in vodstvu občinske uprave, režijskemu obratu, javnim zavodom, ki so sodelovali pri nudenju zaščite, 

reševanja in pomoči (JZ Sotočje, Vrtec Medvode), prostovoljcem in drugim pripadnikom, ki so 

sodelovali v CZ kot nudenje pomoči pri interventni oskrbi, postavitvi tehničnih sredstev, javni gasilski 

službi (vsem PGD-jem in GZ Medvode), izvajalcem oskrbe ranljivih skupin na domu (Breda Žavbi, 

Commett domovi, Erik Beškovnik Rebec s.p., Tanja Dermota), izvajalcem pogrebnih služb (Hipnos 

d.o.o., Navček d.o.o.), trgovinam z živili (Hofer, Spar, Mercator, Mlinotest, M-Sfinga), bencinskim 

servisom Petrol, trgovinam s posebnim blagom za potrebe CZ (Kmetijska zadruga Medvode), 

občinskemu koncesionarju za ceste (HNG d.o.o.), Knjižnici Medvode, pogodbenikom CZ, ki so izvajali 

dezinfekcijo javnih površin (Vrtni inženiring Bilban s.p.) ter upravnikom večstanovanjskih objektov.  

Oskrba je vključevala: zaščitne maske, zaščitne rokavice, razkužila, dezinfekcijska sredstva ter 

zaščitna očala.  

Občina Medvode izvaja tudi vse druge ukrepe in aktivnosti, ki so potrebni za blažitev posledic na 

območju občine Medvode zaradi razglasitve epidemije. 

3. Namen porabe sredstev 
S predlaganim odlokom bo Občina Medvode sredstva proračunske rezerve namenila oz. namenjala 
za nadaljnje financiranje izdatkov pri izvajanju ukrepov preprečevanja širjenja COVID-19 in za 
blažitev posledic razglasitve epidemije do preklica. 
 
Sredstva so se do sedaj zagotavljala predvsem za nakup materialno-zaščitnih tehničnih sredstev za 
potrebe dežurnih služb, ki v času epidemije opravljajo svoje delo in so dnevno izpostavljeni 
nevarnostim okužb, ter za blažitev posledic razglasitve epidemije v smislu organiziranja priprave 
obrokov hrane za socialno ogrožene otroke (iz vrtcev in šol) in za socialno ogrožene starejše 
prebivalce v času razglasitve epidemije.   
 
Sredstva sklada proračunske rezerve se bodo zagotavljala tudi za kritje nadomestil plač vpoklicanih 
pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči na območju občine Medvode v skladu s 27. členom 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za ostale ukrepe in aktivnosti za 
preprečevanje okužb in blažitev posledic razglasitve epidemije do preklica. 
 

4. Finančne posledice predlaganega akta 
Z izvedbo predlaganega odloka se bo iz sklada proračunske rezerve namenilo za preprečevanje 
okužb in blažitev posledic v Občini Medvode, zaradi razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-
2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije, sredstva do višine 60.000 EUR. 
 

5. Predlog za sprejem odloka po hitrem postopku 
V skladu s prvim odstavkom 85. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Medvode (Uradni list RS, 
št. 24/19) predlagamo sprejem predlaganega odloka po hitrem postopku, ker je potrebno nujno 
ukrepanje zaradi preprečevanja in odpravljanja posledic naravne nesreče - epidemije nalezljive 
bolezni COVID-19. 
 

Pripravila:  

Sanja Malej, podsekretar 

                                                                                            Nejc Smole  
                                                                                                         župan 

 


