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Zadeva:  NOVELA ODLOK O UKREPIH POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI 

EPIDEMIJE COVIDA-19 
 
 
 
Vrsta postopka:  
 
Nujni postopek (82. člen Poslovnika). Odlok vsebuje določbe, ki naj bi učinkovale čim prej, 
zaradi narave rešitev, ki jih prinašajo (odložitev veljavnosti drugega splošnega akta, določitev 
pravne podlage za pripravo pomoči). Obravnava akta po rednem postopku bi povzročila 
zamudo, ki bi vsaj v delu onemogočila dosego cilja, kakršen je načrtovan s sprejemom tega 
odloka. 
 
Predlagatelj:  
 
mag. Blaž Milavec, župan. 
 
Poročevalec:  
 
mag. Blaž Milavec, župan. 

 
Pravna podlaga: 
 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/19, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 
61/20 – ZIUZEOP-A), 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18), 

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11) 
 



 
I. UVOD: 

 
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA  

 
Občinski svet Občine Sodražica je na svoji 11. redni seji sprejel odlok o ukrepih pomoči 
gospodarstvu zaradi epidemije Covid 19 (Uradni list RS, št. 89/2020, v nadaljevanju: odlok). 
Sprejem odloka je bil potreben, da se zagotovi pravna podlaga za dodelitev nepovratnih 
sredstev iz občinskega proračuna ter prestavitev veljavnosti/uporabe že sprejetega splošnega 
akta. Odlok je tako omogoča zagotovitev namenskih sredstev znotraj proračuna občine 
Sodražica, pripravo in sprejem pravilnika za dodelitev pomoči in objavo javnega razpisa za 
dodelitev pomoči.  
Ker pa je država s svojimi do sedaj že 8 paketi pomoči predvidela vrsto ukrepov, med njimi tudi 
takšne, ki vsaj delno pokrivajo, predvidene oblike pomoči z navedenim odlokom, na podlagi 
usmeritev Odbora za razvojne programe predlagamo spremembo pomoči oz. njihovo 
nadomestitev z dvema drugima: subvencioniranje dela fiksnih stroškov v višini odmerjenega 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišča za nepremičnine, ki jih posamezni poslovni subjekti 
neposredno potrebujejo za opravljanje dejavnosti, ki so bile v času epidemije zaprte 
(prepovedano opravljanje oz. izvajanje).  
 

2. OCENA STANJA  
 

Po drugič razglašeni epidemiji (drugi val) jeseni 2020 so se gospodarske razmere še dodatno 
poslabšale. Država je z odlokom tudi v tem času prepovedala opravljanje oz. izvajanje 
nekaterih dejavnosti, prvenstveno storitev s področja gostinstva oz. turizma in še nekatere 
druge storitve, zlasti tiste, ki niso življenjsko nujno in je težko zagotoviti primerno razdaljo. 
Država je zaradi takšnih ukrepov sprejela vrsto paketov različnih paketov pomoči, ki vsaj 
delno pokrivajo oblike pomoči, ki so bile predvidene z odlokom. Zaradi preprečitve 
prekrivanja oz. konkuriranja pomoči predlagamo spremembo oblike pomoči kot se predlaga 
z novelo odloka.  
 

3. CILJI IN NAČELA ODLOKA OZ. POGLAVITNE REŠITVE 
 
S predlagano novelo odloka se želi ukrepe, ki jih je predvidel odlok, spremeniti oz. dopolniti 
tako, da bodo usmerjeni na področje, kjer je pomoč smiselna in potrebna, a se ne prekriva z 
državnimi oblikami pomoči, da ne pride do kolizije oz. prekrivanja. V vsem ostalem 
predlagana novela še vedno zasleduje enake cilje in načela kot sam odlok.  
 

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
Sprejetje in uveljavitev odloka prinaša določene administrativne stroške (objava v uradnem 
listu itd). ocenjeno, vse do največ 500,00 evrov.  
Določbe odloka pa obremenitev proračuna do največ 2.500,00 evrov, kar se zagotavlja v 
rebalansu proračuna za leto 2021. 
 
 



 
 
II. BESEDILO ČLENOV  

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/19, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 
61/20 – ZIUZEOP-A), 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS 1617 in 13/18), 15. 
člena Statuta Občine Sodražica, (Uradni list RS, št. 32/11, 191/20) je Občinski svet Občine 
Sodražica na svoji _ redni seji dne _._.____. sprejel 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UKREPIH POMOČI GOSPODARSTVU ZARADI 
EPIDEMIJE COVIDA-19 

 
1. člen 

 

Dosedanji 9. člena se spremeni tako, da se glasi:  
 

»Po tem odloku se lahko dodeljuje finančna pomoč za naslednje ukrepe: 

1. Subvencioniranje dela fiksnih stroškov (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč); 
2. Oprostitev plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki 

za pravne osebe.« 
 
 

2.  člen 
 

V 10. členu se doda nov (drugi) odstavek, ki se glasi:  
 
»Ukrep oprostitve iz 9. člena tega odloka se podrobneje opredeli (časovno obdobje ukrepa, 
upravičenci, obseg oprostitve itd) s sklepom župana. 

 
3.  člen 

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

 
Št.  411-1/20 
Datum:                                                                                                   mag. Blaž Milavec l.r. 
                                                                                                      župan Občine Sodražica 

 
 
 



 
III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA  

 
Odlok, ki se sprejema, predstavlja novelo že veljavnega odloka, se pravi, da ga spreminja oz. 
dopolnjuje. Prvi člen novele odloka spreminja 9. člen odloka, ki določa ukrepe za omilitev 
posledic epidemije. Namesto subvencioniranja najemnin poslovnih prostorov v jedru 
Sodražice in spodbujanja samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest predvideva 
novela konkretnejše določilo, da se subvencionira dela fiksnih stroškov. Določba se nadalje 
še omeji na ožji obseg fiksnih stroškov, to je stroške nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. V drugi alineji istega člena se določi še oprostitev plačila storitev gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe. 
 

 
IV. PREDLOG SKLEPA 

 
Po obravnavi po pravilih poslovnika občinskega sveta, ki veljajo za nujni postopek, 
predlagam, da Občinski svet sprejme naslednji  
 

SKLEP 
 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu 
zaradi epidemije covida-19. 

 
 
 
                                  župan 
             Mag. Blaž Milavec l.r. 
 


