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OBČINSKI SVET  
OBČINE CIRKULANE 
 
 
Zadeva:  Predlog Sklepa o potrditvi Delnega načrta zaščite in reševanja pred 

naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Cirkulane 

 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17)  in v 
skladu s 70. členom Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), 
predlagam občinskemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Delnega načrta 
zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Cirkulane. 
  
 
 
             Antonija Žumbar, 
                županja Občine Cirkulane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- predlog Sklepa, 

- Delni načrt zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Cirkulane, opr. št. 842-1/2020, z 
dne 14. 3 . 2020 



Predlog 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji __________ seji, dne ________ sprejel naslednji  
 
 

SKLEP : 
 
 

1. Potrdi se Delni načrt zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Cirkulane,                         
opr. št. 842-1/2020, z dne 14. 3 . 2020. 

 
2. Sklep začne veljati takoj. 

 
 
Številka:   842-1/2020 

Datum:  

 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Republika Slovenija je na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila 
okužb s koronavirusom – COVID-19, dne 12. 3. 2020 z odredbo ministra za zdravje razglasila 
epidemijo. S tem je država sledila razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije z dne 
11. 3. 2020. Poveljnik Civilne zaščite RS pa je 13. 3. 2020 aktiviral državni načrt zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, s katerim se 
zagotavlja nekatere aktivnosti in koordinira ukrepe.  
Županja na podlagi Statuta Občine Cirkulane opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 
zaščite in reševanja, zato skrbi tudi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, 
in sprejme občinski načrt zaščite in reševanja. Ker občinski načrt za področje epidemije oz. 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh še ni bil sprejet, je skladno z oceno ogroženosti in Zakonom 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami dne 14. 3. 2020 sprejela ta Delni načrt zaščite in 
reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh v Občini Cirkulane. Načrt je pregledal in odobril tudi Štab in poveljnik Civilne 
zaščite Občine Cirkulane. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
  
 


