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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

KABINET MINISTRA

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana   T: 01 471 23 73
F: 01 471 29 78 
E: gp.mo@gov.si
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mo.gov.si

PRILOGA 1

Številka: 843-3/2018-2
Ljubljana, dne 21. 02. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Informacija o imenovanju predstavnikov Republike Slovenije v strokovno 
skupino OZN za ocenitev in koordinacijo ob nesrečah (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination – UNDAC) – 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, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na ___ seji dne ________ pod ___ točko dnevnega reda 
sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o imenovanju predstavnikov 
Republike Slovenije v strokovno skupino OZN za ocenitev in koordinacijo ob nesrečah 
(United Nations Disaster Assessment and Coordination – UNDAC).

2. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za obrambo, da v okviru Uprave RS za 
zaščito in reševanje vzpostavi enotno kontaktno točko v Republiki Sloveniji, ki bo 
zagotavljala stalno povezavo z Uradom OZN za usklajevanje humanitarne dejavnosti 
(UN OCHA).

                                                                                                       Mag. Lilijana Kozlovič,
                                                                                                       generalna sekretarka

Prejmejo:
– Ministrstvo za obrambo,
– Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za javno upravo,
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– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za finance.
2 Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebi, odgovorni 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 Pri obravnavi gradiva bodo sodelovali:
/
5 Kratek povzetek gradiva:
Strokovna skupina OZN za ocenitev in koordinacijo ob nesrečah (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination – UNDAC) je vnaprej organizirana in usposobljena skupina 
strokovnjakov za oceno razmer in posledic nesreče ter usklajevanje mednarodne pomoči. 
Strokovnjake lahko imenujejo posamezne države, Urad OZN za usklajevanje humanitarne 
dejavnosti (Office for Coordination of Humanitarian Affairs – UN OCHA) ali posamezne 
agencije OZN in so v pripravljenosti za morebitno napotitev ob večji naravni in drugi 
nesreči. 

Odgovornost Republike Slovenije ob imenovanju predstavnikov RS v strokovno skupino 
UNDAC je zagotavljanje enotne kontaktne točke v Republiki Sloveniji za stalno povezavo z 
UN OCHA, razpoložljivosti do pet predstavnikov RS kot članov UNDAC in denarja za 
plačevanje stroškov sodelovanja predstavnikov Slovenije v mednarodnih reševalnih 
intervencijah UNDAC na računu UN OCHA. Za vključitev predstavnikov RS v strokovno 
skupino UNDAC se med Republiko Slovenijo in UN OCHA sklene ustrezen dogovor. 

Članstvo v strokovni skupini UNDAC za Republiko Slovenijo pomeni prispevek k 
prizadevanjem za dejavno vlogo RS pri zagotavljanju reševalne pomoči ob večjih naravnih 
in drugih nesrečah po svetu, vodilno vlogo na tem področju na Zahodnem Balkanu, 
mednarodno prepoznavnost, krepitev slovenskega sistema zaščite in reševanja, stalen stik 
z mehanizmom OZN za usklajevanje odziva ob nesrečah ter prenos znanja v slovenski 
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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
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7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Finančne posledice znašajo okoli 42.000 evrov oziroma 50.000 USD, denar pa se nakaže
na račun za mednarodne reševalne intervencije z oznako »Slovenia UNDAC Mission 
Account« pri UN OCHA. Denar je namenjen le za plačevanje stroškov predstavnikov 
Slovenije oziroma članov strokovne skupine UNDAC v mednarodnih reševalnih 
intervencijah v okviru UNDAC v prihodnjih letih.
Republika Slovenija bo denar na računu UN OCHA ponovno zagotovila, ko bo na računu 
manj kot 20.000 USD, kar pa ni predvideno v prihodnjih treh letih. 
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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 

42.000 evrov

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

Uprava RS za 
zaščito in 
reševanje

1912 8833 Mednarodno 
sodelovanje 42.000 evrov

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
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SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
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: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so 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 RS (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, saj gre za predlog sklepa Vlade RS.
10 Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti: NE

11 Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                 Mag. Miloš Bizjak,
                                                                                                  državni sekretar

Poslano:

 naslovniku,
 SGS/PS,
 URSZR.
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Informacija
o imenovanju predstavnikov Republike Slovenije v strokovno skupino OZN za 

ocenitev in koordinacijo ob nesrečah (United Nations Disaster Assessment and 
Coordination – UNDAC)

Strokovna skupina OZN za ocenitev in koordinacijo ob nesrečah (United Nations Disaster 
Assessment and Coordination – UNDAC) je vnaprej organizirana in usposobljena skupina 
strokovnjakov za ocenitev razmer in posledic nesreče ter usklajevanje mednarodne pomoči.

Strokovnjake lahko imenujejo posamezne države, Urad OZN za usklajevanje humanitarne 
dejavnosti (Office for Coordination of Humanitarian Affairs – UN OCHA) ali posamezne 
agencije OZN in so v pripravljenosti za morebitno napotitev ob večji naravni in drugi nesreči. 
Skupina je bila ustanovljena leta 1993 na podlagi resolucije Generalne skupščine OZN št. 
46/182 iz leta 1991 o učinkovitejšem usklajevanju humanitarne pomoči znotraj sistema OZN.

Vseh strokovnjakov v strokovni skupini UNDAC je trenutno približno 200 iz 80 držav. Od 
ustanovitve je bilo izvedenih več kot 235 misij v 100 državah, na njih pa je sodelovalo več kot 
1270 članov strokovne skupine UNDAC. Strokovnjaki oziroma člani v strokovnih skupinah 
UNDAC so lahko napoteni v mednarodno reševalno intervencijo oziroma na misijo v zelo 
kratkem času od 12 do 48 ur. Misije potekajo do štiri tedne, povprečno dva tedna, na njej pa 
sodeluje od dva do 11 članov, včasih ob nesreči zaradi dolgotrajnosti potekajo tudi menjave 
oziroma rotacije. 

Misije UNDAC poleg začetne ocene stanja po nesreči in usklajevanja mednarodne reševalne 
pomoči vključujejo tudi začetno usklajevanje organizacij ter agencij OZN in drugih 
nacionalnih ter mednarodnih reševalnih in humanitarnih organizacij. V drugem delu misije 
začetno usklajevanje reševalnega in humanitarnega odziva ob nesreči nadomešča priprava 
dodatnega zaprosila OZN za dodatno zbiranje finančnih in humanitarnih sredstev ter 
usklajevanje humanitarnega odziva po nesreči. Izvedba misije je podprta s predpisano 
metodologijo opravljanja nalog na misiji in s sodobno informacijsko tehnologijo. 

Slovenija se je s sistemom UNDAC operativno povezala z napotitvijo dveh strokovnjakov iz 
sistema zaščite in reševanja na 14-dnevni uvodni tečaj. Tečaj je pripravil UN OCHA skupaj z 
EK DG ECHO oziroma Mehanizmom Skupnosti na področju civilne zaščite, ki je tečaj tudi v 
največji meri financiral. Postopek nominacije na tečaj kot pogoj za vstop v strokovno skupino 
UNDAC je vključeval izbor, ki ga je opravil UN OCHA na podlagi priloženega življenjepisa in 
telefonskega pogovora s kandidati. Po odločitvi o sprejemu na tečaj so morali udeleženci 
opraviti predhodne naloge, kot so on-line tečaj za varnost na misiji (Basic Security in the 
Field – BSITF in Advance Security in the Field – ASITF), test poznavanja sistema UNDAC in 
metodologije Centra za usklajevanje dejavnosti na območju nesreče (On Site Operations 
Coordination Centre – OSOCC) in e-tečaj za prvo oceno razmer ob nesrečah z nevarno 
snovjo (Flash Environment Assessment Tool – FEAT). Dodatno so predhodne naloge pred 
tečajem vključevale vzpostavitev stikov in spoznavanje z imenovanim mentorjem v UNDAC 
ter telekonferenco, na kateri so predstavili glavne informacije o UNDAC in tečaju. Tečaj je 
zasnovan kot štabna in praktična vaja ter manjši obseg predstavitev, cilj pa je spoznavanje 
cikla priprave, odhoda, izvedbe in vrnitve z misije ter metodologije opravljanja nalog. 
Poseben poudarek je bil na uporabi standardizirane metodologije in obrazcev za vodenje 
misije, na veščinah vodenja sestankov in usklajevalnih tehnik ter posebnostih skupinskih 
dinamik in preprečevanju stresa. 
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Slovenija bi ob vključitvi v sistem UNDAC v nadaljevanju predlagala do pet članov in bi s 
svojimi člani predvidoma sodelovala na največ eni misiji na leto. 

Odgovornosti Republike Slovenije ob imenovanju strokovnjakov v strokovno skupino 
UNDAC: 
 zagotavljanje enotne kontaktne točke v Sloveniji, kar bi zagotavljajo stalno povezavo z 

UN OCHA– zagotavljanje članov UNDAC, ki so dosegljivi in sposobni hitrega odziva na 
nesrečo v šestih do 24 urah; 

 zagotavljanje zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja ter zavarovanja za primer 
odgovornosti. Zavarovanje za medicinsko evakuacijo z misije je naloga UN OCHA;

 zagotavljanje plačila za delo v času odsotnosti na misijah in usposabljanjih;
 zagotavljanje 50.000 USD za misijo UNDAC na depozitu Mission Account na UN OCHA. 

S tem denarjem se plačajo stroški delovanja člana na misiji. Vsako leto UN OCHA 
sporoči stanje na depozitu (Statement of Account). Ko je na depozitu manj kot 20.000 
USD, Republika Slovenija ponovno zagotovi denar do osnovne višine; 

 omogočanje udeležbe svojih članov na UNDAC na uvodnem tečaju, ki traja dva tedna, in 
obnovitvenih tečajih, ki trajajo šest dni z vključenim prevozim, vsako drugo leto. 

Postopek in odgovornost člana UNDAC ter Republike Slovenije ob napotitvi na misijo: 
 informacijo za napotitev na misijo član pridobi po elektronski pošti in SMS, objavljena pa 

je tudi na spletnem portalu Virtual OSOCC;
 član UNDAC ob prejemu sporoči svojo zmožnost udeležbe oziroma se prijavi za 

udeležbo na misiji direktno na UN OCHA in svojo zmožnost uskladi z nacionalno 
kontaktno točko;

 UN OCHA izbere skupino UNDAC, kar temelji na potrebah, znanju in pristojnostih 
prijavljenih članov;

 UN OCHA po izboru zagotovi potrebno logistično podporo, in sicer prevoz, nastanitev ter 
podobno;

 potek misije UNDAC je sledljiv na spletnem portalu Virtual OSOCC in ga spremlja tudi 
nacionalna kontaktna točka.

Republika Slovenija mora za izvedbo imenovanja članov v strokovni skupini UNDAC 
podpisati dogovor z UN OCHA z zgoraj navedenimi odgovornostmi in sporočiti imena 
kandidatov ter ime nacionalne kontaktne točke. Po potrditvi sprejema kandidatov v skupino 
UNDAC je treba nakazati denar na depozit Mission Account na UN OCHA z oznako 
»Slovenia UNDAC Mission Account«.

Članstvo v strokovni skupini UNDAC za Republiko Slovenijo pomeni:
 večjo prepoznavnost Slovenije pri zagotavljanju mednarodne reševalne in humanitarne 

pomoči na Zahodnem Balkanu ter tudi zunaj Evrope;
 zagotavljanje povezovanja UN OCHA, Mehanizma Skupnosti na področju civilne zaščite 

in Zahodnega Balkana; 
 izboljšanje slovenskega sistema zaščite in reševanja ter njegovih zmožnosti za ukrepanje 

ob večjih naravnih in drugih nesrečah ter v kriznih razmerah;
 nenehen stik z novostmi na področju mednarodnih mehanizmov in metodologije civilne 

zaščite, pri humanitarnih dejavnostih ter prenosu znanja v Slovenijo, in sicer organiziranje 
seminarjev za predstavnike slovenskih enot zaščite, reševanja in pomoči ter sodelovanje 
pri organiziranju mednarodnih in nacionalnih vaj večjega obsega;
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 sodelovanje pri zagotavljanju pomoči prebivalcem Slovenije med njihovim bivanjem v tujini 
ob naravnih ali drugih nesrečah, ob katerih je nujna hitra evakuacija z ogroženega 
območja;

 širši dostop do e-učilnic OZN in posledično pridobivanje znanja ter zamisli za pripravo 
svojih izobraževalnih programov v e-učilnici ICZR;

 širši dostop in praktično uporabo opomnikov ter standardnih operativnih postopkov OZN in 
smiselno prevedbo v slovenske razmere;

 širši dostop in praktično uporabo številne mednarodne literature, kar izboljšuje znanje ter 
usposobljenost slovenskega kadra in posledično krepi zmogljivosti kadra URSZR in širše;

 sodelovanje v sistemu UNDAC in UN OCHA z možnostjo dolgoročnega sodelovanja z 
imenovanjem dodatnih članov ter njihovo menjavo. Poraba depozita s predpostavko ene 
misije na leto in s približno 5000 USD stroškov na misijo omogoča desetletno udeležbo v 
strokovni skupini UNDAC; 

 dejavno zunanjo politiko Republike Slovenije in morebitno možnost dodatnega 
vključevanja gospodarske diplomacije ob odzivu na večje nesreče v tujini med obnovo po 
nesreči.

                                                                                    MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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