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PRILOGA 1

Številka: 843-37/2017-7
Ljubljana, dne 21. 06. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških ob hitrem taljenju snega, 
obilnem deževju in močnem vetru v Republiki Sloveniji med 9. in 18. decembrom 2017
– predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade: 
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)) je 
Vlada Republike Slovenije na ….. seji dne .........., pod ………. točko dnevnega reda sprejela 
naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o ukrepanju in intervencijskih 
stroških ob hitrem taljenju snega, obilnem deževju in močnem vetru v Republiki Sloveniji 
med 9. in 18. decembrom 2017.

2. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se Ministrstvu za obrambo, Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 
321.349,72 evra za pokritje intervencijskih stroškov, in sicer:
– Gasilski zvezi Slovenije za prostovoljna gasilska društva, aktivirana na podlagi 

Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, v višini 259.968,60 evra;
– Rdečemu križu Slovenije v višini 61.381,12 evra.

3. Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za zdravje, 
Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo in občinam se intervencijski 
stroški ne povrnejo.

                                                                                           mag. Lilijana Kozlovič
                                                                                      GENERALNA SEKRETARKA  
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Prejmejo:
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
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:
- Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje
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:
Poročilo o posledicah hitrega taljenja snega, obilnega dežja in neurij z močnim vetrom, ki so 
med 9. in 18. decembrom 2017 prizadela Gorenjsko, Koroško, Ljubljansko, Notranjsko, 
Obalno, Podravsko, Posavsko, Dolenjsko, Severnoprimorsko, Vzhodnoštajersko, 
Zahodnoštajersko in Zasavsko regijo, zajema splošno vremensko situacijo in izdana 
opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, pregled klicev na številko za klic v sili 112, 
odziv pristojnih organov in reševalnih služb, mednarodne aktivnosti, obveščanje javnosti, 
intervencijske stroške in ocenjevanje nastale škode. 

Po zbranih poročilih je bilo poplavljenih 1.088 stanovanjskih hiš, 42 blokov, 21 šol oziroma 
vrtcev, 319 gospodarskih in drugih objektov, 262 drugih objektov (garaže, drvarnice…) in 
712,5 km cest ter obsežne kmetijske in druge površine. Razmočena tla in večdnevno 
deževje so sprožili 35 zemeljskih plazov, usadov in podorov, ki so v posameznih primerih 
poškodovali ali neposredno ogrožajo stanovanjske in infrastrukturne (ceste, električno 
omrežje…) objekte. Evakuiranih oziroma začasno nameščenih zaradi neprehodnosti cest je 
bilo 34 oseb.

Stroški intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic 
nesreče, so posredovali Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve (Policija), Ministrstvo za 
obrambo (Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (tudi za 
občine)), Gasilska zveza Slovenije in Rdeči križ Slovenije. Skupaj intervencijski stroški 
znašajo 6.468.207,54 evrov.
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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:
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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

SKUPAJ
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 

SKUPAJ
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:
Gradivo ne povzroča dodatnih proračunskih izdatkov.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
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Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: 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
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 
64/12 in 10/14) 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

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR,
- SGS.
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