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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o potrditvi sklepov županje, sprejetih v času epidemije 

COVID-19 
 

Na podlagi 34. 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 in 
30/18), 32. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog Sklepa o potrditvi sklepov županje, sprejetih v 
času epidemije COVID-19. 
 
 
           Antonija ŽUMBAR, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Predlog Sklepa o potrditvi sklepov županje, sprejetih v času epidemije COVID-19 
- Sklep županje Občine Cirkulane o odreditvi prepovedi uporabe odprtega ognja  opr. št. 

007-17/2020 z dne 17. 3. 2020 
- Sklep županje o spremembi Sklepa županje Občine Cirkulane o odreditvi prepovedi 

uporabe odprtega ognja opr. št. 007-18/2020 z dne 24. 3. 2020 
- Sklep URSZR o razglasitvi velike požarne ogroženosti 

 
 



Predlog 

Na podlagi 34. 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 in 
30/18), 32. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), je občinski svet 
Občine Cirkulane na ________ seji, dne ______ 2020 sprejel: 
 

SKLEP : 
 

1. Potrdita se sklep županje Občine Cirkulane o odreditvi prepovedi uporabe odprtega ognja  
opr. št. 007-17/2020 z dne 17. 3. 2020 in sklep o spremembi navedenega sklepa opr. št. 
007-18/2020 z dne 24. 3. 2020. 
 

2. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 
 

Številka: 007-17/2020, 007-18/2020 
Datum:   
 
 

O b r a z l o ž i t e v : 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje 
občanov, občinski svet pa se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne 
ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 
 
Županja je 17. 3. 2020 ocenila, da je podana ogroženost življenja in premoženja občanov zaradi 
velike požarne nevarnosti, zato je 17. 3. 2020 na predlog poveljnika Civilne zaščite Občine 
Cirkulane izdala sklep o odreditvi prepovedi uporabe odprtega ognja. Dne 19. 3. 2020 je Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje prav tako razglasila veliko požarno ogroženost 
naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države in ta še traja. Zaradi zaščite 
trajnih nasadov in gozdov je dne 24. 3. 2020 županja sklep spremenila tako, da je uporaba 
odprtega ognja dovoljena v sadovnjakih, vinogradih in hmeljiščih z namenom preprečevanja 
pozebe ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da potrdi oba 
sklepa v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
  
 


