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PRILOGA 1

Številka: 842-5/2019-18
Ljubljana, dne 04. 04. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog Načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 –
predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi RS (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZGDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada 
Republike Slovenije na ___ seji dne ________ pod ___ točko dnevnega reda sprejela

S K L E P 
Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za 
leto 2019, ki ga Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje posreduje vsem 
izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite 
in reševanja, ter občinam.

                                                                                Stojan Tramte,
                                                                        GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
- Ministrstvo za infrastrukturo,
- Ministrstvo za javno upravo,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
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- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za pravosodje,
- Ministrstvo za zdravje in
- Ministrstvo za zunanje zadeve.

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:
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 obsega temeljne naloge na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi se v skladu z usmeritvami in 
programi, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, izvajale leta 2019 na ravni države.
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  un i je  in  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Načrt sam nima neposrednih finančnih posledic. Predstavlja aktivnosti in naloge, ki izhajajo 
neposredno iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v letih od 2016 do 2022 za leto 2019 ter jih izvajajo posamezni nosilci na 
področju VNDN znotraj svojih pristojnosti. Gre zgolj za prenos nalog iz njihovih letnih
načrtov dela tudi v povezavi s sprejetimi finančnimi okviri za leto 2019. Pri pripravi predloga 
načrta so sodelovali tako ministrstva kot drugi, ki so vključeni v sistem ZRP. Vsebina načrta 
je usklajena z vsemi, ki so na podlagi poziva posredovali svoje prispevke za Načrt varstva 
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pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019. V načrt so vključene naloge, za katere 
imajo njihovi nosilci zagotovljena finančna sredstva v finančnih načrtih za leto 2019 oziroma 
tiste, katerih izvedba ne zahteva dodatnih namenskih sredstev ali virov financiranja.
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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
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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: 
/
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA

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

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 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, 80/13 in 
10/14) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj 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
                                

                                               Karl Erjavec,
                                                    minister

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR
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OBRAZLOŽITEV

V 93. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 

– uradno prečiščeno besedilo, in 97/10) je določeno, da Vlada Republike Slovenije usmerja 

in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

državi ter sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po 42. členu 

istega zakona se z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami razčlenijo 

naloge iz nacionalnega programa.

Državni zbor Republike Slovenije je sedanji nacionalni program varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami sprejel z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, številka 75/16). Vlada Republike 

Slovenije sprejema letne načrte po drugem odstavku 11. poglavja resolucije za njeno 

uresničevanje. 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob upoštevanju prej navedenih podlag 

zbrala predloge nalog in aktivnosti, ki jih načrtujejo posamezni ministrstva in vladne službe 

ter nekatere nevladne organizacije. Temeljni cilj vseh nalog in aktivnosti v tem načrtu bi 

moral biti v razmerah gospodarske in finančne krize ter proračunskih omejitev prizadevanje, 

da se najmanj, kot je mogoče, zmanjša dosežena pripravljenost za odzivanje na naravne in 

druge nesreče v vseh dejavnostih in na vseh ravneh, ne glede na vrsto in obseg posamezne 

nesreče. Temu je prilagojena tudi večina načrtovanih nalog.

Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019 je pripravljen na podlagi 

predlogov ministrstev in vladnih služb po pozivu Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje številka 842-1/2018-2 - DGZR z dne 26. 09. 2018 in 842-1/2018-26 - DGZR z dne 

28. 12. 2018. Predloge posameznih nalog so posredovali tudi nevladne organizacije, ki 

delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter združenja občin, in 

sicer Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Jamarska reševalna služba pri Jamarski 

zvezi Slovenije, Gorska reševalna zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovensko 

združenje za požarno varstvo in Skupnost občin Slovenije. Načrt nima neposrednih finančnih 

posledic. Predstavlja aktivnosti in naloge, ki izhajajo neposredno iz Resolucije o nacionalnem 

programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 za leto 2019

ter jih izvajajo posamezni nosilci na področju VNDN znotraj svojih pristojnosti. Gre zgolj za 

prenos nalog iz njihovega letnega načrta dela tudi v povezavi s sprejetimi finančnimi okviri za 

leto 2019. Pri pripravi predloga načrta so sodelovali tako ministrstva kot drugi, ki so vključeni 
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v sistem ZRP. Vsebina načrta je usklajena z vsemi, ki so na podlagi poziva posredovali svoje 

prispevke za Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2019. V načrt so 

vključene vse naloge, za katere imajo nosilci posamezne naloge zagotovljena finančna 

sredstva v svojih finančnih načrtih za leto 2019 oziroma izvedba naloge ne zahteva dodatnih 

namenskih sredstev ali virov financiranja.

Pri pripravi gradiva so sodelovali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo, 

Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 

kulturo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za 

pravosodje, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za zunanje zadeve ter drugi, ki so vključeni 

v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog je obrazložen.

                                                                                   MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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