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PRILOGA 1

Številka: 012-13/2017-16
Ljubljana, dne 22. 11. 2018
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog Poročila o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v 
obdobju 2014 - 2018 ter predlog Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 2.0 -
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, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 3. in 
6. alineje drugega odstavka 5. člena ter prvega odstavka 14. člena Uredbe o izvajanju 
Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14 in 13/17) je 
Vlada Republike Slovenije na .....seji dne.... sprejela naslednji

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v 
Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018.

2. Vlada Republike Slovenije je sprejela Državno oceno tveganj za nesreče, verzija 2.0, s 
katero se nadomešča Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 1.1, sprejeta s 
sklepom Vlade Republike Slovenije št. 84000-3/2016/3 z dne 7.12.2016.

                                                                                       Stojan Tramte
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR 
Prilogi:
- Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018,
- Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0.
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Prejmejo:
– ministrstva,
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
– Urad Vlade 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 izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018 je 
pripravljeno na podlagi 5. alineje drugega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju Sklepa o 
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14 in 13/17), ki določa, 
da Državni koordinacijski organ za ocene tveganj za nesreče in ocen zmožnosti 
obvladovanja tveganj za nesreče (Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje; v nadaljnjem besedilu: državni koordinacijski organ) pripravi poročilo o 
izdelavi ocen tveganj za nesreče in ga po sprejetju na Vladi Republike Slovenije posreduje 
Evropski komisiji. 

To poročilo je tretje po vrsti, praviloma pa se časovnica priprave takšnega poročila navezuje 
na izdelavo novih verzij Državne ocene tveganj za nesreče, ki sledi pripravi novih ocen 
tveganja za posamezne nesreče oziroma dopolnitvam že obstoječih.

V Republiki Sloveniji je proces ocenjevanja tveganj za nesreče urejen z Uredbo o izvajanju 
Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, ki vsebuje vse potrebne in 
pomembne elemente ter pristope k ocenjevanju tveganj za nesreče. Uredba določa vrste 
ocen tveganj za nesreče, njihovo vsebino, način izdelave in sprejetja, pristojne organe in 
njihove naloge ter roke za izdelavo ocen in katerih. Z njo je bila v slovenski pravni red 
prenesena tista vsebina Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347, z dne 20. 
12. 2013, str. 924; v nadaljnjem besedilu: Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite), ki opredeljuje ocenjevanje tveganj za nesreče. 

Ocene tveganja za posamezne nesreče sprejemajo pristojni ministri, predmetno poročilo o 
aktivnostih na področju ocenjevanja tveganj za nesreče in Državno oceno tveganj za 
nesreče pa Vlada Republike Slovenije.

Skladno s Sklepom o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite in na podlagi uredbe je 
treba Državno oceno tveganj za nesreče in ustrezno poročilo, ki zajema pregled aktivnosti 
na področju ocenjevanja tveganj za nesreče in ki ga prejme tudi Evropska komisija, 
pripraviti vsako tretje leto. 
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Prvo poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji, ki je vsebovalo 
pregled aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj za nesreče do konca leta 2015 in je bilo 
pripravljeno hkratno s prvo verzijo Državne ocene tveganj za nesreče, je bilo pripravljeno 
decembra 2015. Takratna Državna ocena tveganj za nesreče je vsebovala ugotovitve iz v 
letu 2015 dvanajstih izdelanih ocen tveganja za posamezne nesreče, določene z uredbo.

Drugo poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče, pripravljeno konec leta 2016, je poleg 
vsebin iz prvega poročila vsebovalo tudi pregled aktivnosti na področju ocenjevanja tveganj 
za nesreče v letu 2016, ki so bile usmerjene predvsem v dopolnjevanje nekaterih ocen 
tveganja za posamezne nesreče s podnebnimi vsebinami ter v temu ustrezno dopolnitev 
Državne ocene tveganj za nesreče (verzija 1.1). Poleg drugih obveznosti je s tem Republika 
Slovenija izpolnila predmetne predhodne pogojenosti za koriščenje najmanj 83 milijonov 
evrov v okviru Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za črpanje 
sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 na 
Tematskem področju 5: Prilagajanje na podnebne spremembe in obvladovanje tveganj za 
nesreče. Aktivnosti v letu 2016 torej niso bile vezane na naloge iz Sklepa o mehanizmu 
Unije na področju civilne zaščite, ampak predvsem na izpolnjevanje predhodnih 
pogojenosti.

Z novelo uredbe iz leta 2017 (Uradni list RS št. 13/17) je bila določena izdelava treh novih 
ocen tveganja za posamezne nesreče. Prav tako so nekateri pristojni organi (nosilci) 
nekatere ocene tveganja za posamezne nesreče, v določeni meri dopolnili ali pa so bili v 
zvezi z nesrečami, ki jih zajemajo posamezne ocene tveganja za posamezne nesreče, na 
voljo dodatni podatki. Vse te spremembe se poleg nekaterih dodatnih sprememb in 
dopolnitev, odražajo v novi verziji Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 2.0. 

V primerjavi z verzijo ocene 1.1 iz leta 2016 je v verziji ocene 2.0 spremenjen uvodni del 
ocene, v manjši meri je dopolnjeno drugo poglavje, ki vsebuje način vrednotenja tveganja 
za nesreče ter poglavje o podnebnih spremembah. Zaradi dopolnitve ene obstoječe ocene 
tveganja za posamezne nesreče je dopolnjen pripadajoč povzetek, dodani so povzetki treh 
novih ocen tveganja za posamezne nesreče, prvič izdelanih v letu 2018. Nekoliko je, 
predvsem zaradi dodajanja rezultatov treh novih ocen tveganja za posamezne nesreče, 
spremenjeno poglavje o skupni oceni tveganj za nesreče, v prilogi pa je dodan še en 
scenarij tveganja s pripadajočo analizo tveganja. Dopolnjen je tudi seznam virov ter nabor 
pojmov, kratic in krajšav.

Časovnica izdelave tega poročila in Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 2.0, sledi 
obveznostim iz Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite in uredbe. Letošnje, 
po vrsti tretje poročilo, poleg že običajnih vsebin torej dodatno zajema tudi pregled in 
rezultate aktivnosti, ki so na področju ocenjevanja tveganj za nesreče potekale predvsem v 
letu 2018. Poročilo, tako kot doslej, ugotovljena tveganja za posamezne nesreče tudi 
vrednoti in medsebojno primerja. Med doslej ocenjenimi nesrečami še vedno največje 
tveganje v Republiki Sloveniji predstavljajo poplave, potres, pandemija gripe, letalska 
nesreča, teroristični napad in žled. 

Osnutek Državne ocene tveganj za nesreče, verzija 2.0, je bil v oktobru 2018 usklajevan z 
neposrednimi nosilci izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče. Z osnutkom Državne 
ocene tveganj za nesreče, verzija 2.0, in s predlogom Poročila o izdelavi ocen tveganj za 
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nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018 se je na korespondenčni seji, ki je 
trajala od 26. oktobra do 6. novembra 2018, skladno s 6. členom uredbe, seznanila tudi 
Medresorska delovna skupina za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in 
ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki je z vsebino ocene in poročila 
soglašala oziroma se strinjala.

Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018 bo 
po sprejemu na Vladi Republike Slovenije prevedeno v angleški jezik in s strani državnega 
koordinacijskega organa, skladno z določbami Sklepa o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite, posredovano Evropski komisiji (DG ECHO) do 22. decembra 2018. Sprejeta 
Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, pa bo skupaj s poročilom objavljena na 
spletnih straneh državnega koordinacijskega organa.
6. Presoja posledic za:

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

NE

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:
/



5/3

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.

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
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, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13 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

                                           Karl Erjavec
                                             MINISTER

Prilogi:
- Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2018
- Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0 (na USB ključu po kurirju, zaradi prevelike 

datoteke).

Poslano:
-   naslovniku
-   URSZR
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