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PRILOGA 1

Številka: 410-7/2018-13
Ljubljana, dne 28. 05. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sprememba veljavnega načrta razvojnih programov 2018 – 2021 - uvrstitev 
projekta 1912-18-0008 - Odziv na posledice padavin in hudournikov – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 71/17) je Vlada Republike Slovenije na ____ seji  
dne ____________ pod ____ točko dnevnega reda sprejela

                                                              S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2018 –
2021 skladno s priloženo tabelo uvrsti projekt 1912-18-0009 – Odziv na posledice padavin 
in hudournikov.

Priloga: tabela
                                                                             
                                                                                            Mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                GENERALNA SEKRETARKA VLADE

Prejmeta:
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za finance
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Boris Balant, generalni sekretar
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 
konkurenčnost podjetij

NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega 

načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Vrednost projekta 1912-18-0009 – Odziv na posledice padavin in hudournikov je v skupni 
višini  436.037,92 evrov. Ocenjeni stroški URSZR so v višini 70.809,68 evrov, stroški ostalih 
partnerjev iz projekta so 365.228,24 evrov. Financiranje projekta se zagotavlja iz 
evidenčnega projekta 1912-18-0007 - R&R projekti in Mehanizem civilne zaščite EU za EU-
del za SLO-del pa iz projekta 1912-18-0001 Razvojni projekti v URSZR.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

1912 URSZR 1912-18-0009 170232 0 0

1912 URSZR 1912-18-0009 170233 0 0

SKUPAJ 0 0

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 
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1912 URSZR 1912-18-0007 170232 12.000 41.107,26

1912 URSZR 1912-18-0001 180027 4.000 13.702,42
SKUPAJ

16.000 54.809,68

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)



5/6

(V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10 in 73/10) javnost ni bila 
povabljena k sodelovanju, ker gre za predlog sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Andreja Katič
                                   MINISTRICA

Priloga:
- 1912-18-0009 – Odziv na posledice padavin in hudournikov,  obr. 3

Poslano:
- naslovniku,
- SGS/SF.
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OBRAZLOŽITEV:

Ministrstvo za obrambo predlaga uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov 2018– 2021 
pri proračunskemu uporabniku 1912 – Uprava RS za zaščito in reševanje, ki ga v skladu s 
petim odstavkom 31. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
2018 - 2019 (Uradni list RS št. 71/2017), potrjuje Vlada Republike Slovenije in sicer:

Na področju proračunske porabe, 

07 – OBRAMBA IN ZAŠČITA, 

glavni program 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

podprogram 070302 – Pripravljenost sistema za zaščito,reševanje in pomoč,

proračunski postavki 170232 –14-20 EU-del,
proračunski postavki 170233 –14-20 SLO-del.

1912-18-0009 – Odziv na posledice padavin in hudournikov

Vrednost projekta 1912-18-0009 – Odziv na posledice padavin in hudournikov je v skupni 
višini 436.037,92 evrov. Ocenjeni stroški URSZR so v višini 70.809,68 evrov, stroški ostalih 
partnerjev iz projekta so 365.228,24 evrov. Financiranje projekta se zagotavlja iz 
evidenčnega projekta 1912-18-0007 - R&R projekti in Mehanizem civilne zaščite EU za EU-
del za SLO-del pa iz projekta 1912-18-0001 Razvojni projekti v URSZR.

Namen projekta v okviru Mehanizma Unije na področju civilne zaščite je s pripravo 
priročnika,smernic in usposabljanj okrepiti pripravljenost na posledice, ki jih povzročajo 
močne padavine (hudourniki, zemeljski plazovi). V okviru projekta bodo izvedene 4 
delavnice, več sestankov delovnih skupin, 2 tečaja in 1 skupna vaja / usposabljanje.

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v okviru projekta v Sloveniji organizirala 2 tečaja, njeni 
strokovnjaki pa se bodo udeleževali delavnic, sestankov delovnih skupin in vaj. Pri projektu 
bo sodelovalo 5 slovenskih strokovnjakov s področja zaščite in reševanja. Usposabljanj v 
okviru projekta se bo lahko udeležilo večjo število pripadnikov CZ. Podporne storitve v okviru 
administrativno–tehničnega dela bodo zagotavljale organizacijske enote Uprave RS za 
zaščito in reševanje.

Projekt bo trajal od januarja 2018 do konca leta 2019, financiranje je 75% iz EU dela in 25%
slovenske udeležbe.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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