
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

                     Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114                                  1/3

PRILOGA 1

Številka: 844-2/2019-1
Ljubljana, dne 23. 01. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z 
močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 - 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), 93. 
člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in 11. člena Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo, 90/07, 102/07, 
40/12 – ZUJF in 17/14) 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 končno oceno neposredne škode na 
stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na
območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Severno 
primorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki v 71 občinah skupno znaša 
49.808.388,48 evra in jo je 14. januarja 2019 verificirala Državna komisija za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: Državna 
komisija). Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 
2.117.223,43 evra, škoda v gozdovih 848.748,17 evra,  škoda na uničenih objektih 
108.967,14 evra, delna škoda na stavbah 225.766,51 evra, škoda na gradbeno-
inženirskih objektih 2.589.905,95 evra, škoda na vodotokih 38.730.018,88 evra, škoda 
na gozdnih cestah 2.117.058,00 evra, škoda na ribah 2.350,39 evra, škoda na državnih 
cestah 827.654,55 evra in škoda v gospodarstvu 2.240.695,46 evra. Škoda v stavbah, ki 
so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na stavbah.

Sestavni del tega sklepa so priloge 1, 2 in 3, v katerih je prikazan pregled neposredne 
škode na stvareh po regijah (kmetijska zemljišča in gozdovi, uničeni objekti, delna škoda 
na stavbah, gradbeno-inženirski objekti, vodotoki, gozdne ceste in ribe), na državnih 
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cestah ter v gospodarstvu.

2. Končna ocena neposredne škode iz prvega odstavka prejšnje točke presega 
0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860,64 
evra) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z 
Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

3. Vlada Republike Slovenije je naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu s tem sklepom 
pripravijo program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o 
odpravi posledic naravnih nesreč. 

4. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi 
ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi 
te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi katerih je bila ocena neposredne škode 
bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, da bi bila škoda 
ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno oceno 
škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. O ponovni oceni škode 
mora Ministrstvo za okolje in prostor seznaniti Vlado Republike Slovenije ob predložitvi 
programa za odpravo posledic nesreče.

5. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zapisniško 
prenese zapisnike in drugo dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi 
posledic neurja z močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 Ministrstvu za 
okolje in prostor.

6. Vlada Republike Slovenije je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurja z 
močnim vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018, ki so jo opravile občinske komisije 
in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 644,00 evrov in se 
pokrijejo iz proračunske rezerve.

                                    Stojan Tramte,
                                  generalni sekretar

Priloge:

– priloge iz 1. točke sklepa

Prejmejo:

– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
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državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Darko But, generalni direktor Uprave Republike Slovenije 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 obravnava oceno škode zaradi posledic stvareh zaradi posledic neurja z močnim 
vetrom in poplavami 29. in 30. oktobra 2018 na območju Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, 
Notranjske, Obalne, Podravske, Severno primorske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske
regije, ki je v 71 občinah povzročilo škodo v višini 49.808.388,48 evra. Od skupnega zneska 
neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 2.117.223,43 evra, škoda v 
gozdovih 848.748,17 evra,  škoda na uničenih objektih 108.967,14 evra, delna škoda na 
stavbah 225.766,51 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.589.905,95 evra, škoda 
na vodotokih 38.730.018,88 evra, škoda na gozdnih cestah 2.117.058,00 evra, škoda na 
ribah 2.350,39 evra, škoda na državnih cestah 827.654,55 evra in škoda v gospodarstvu 
2.240.695,46 evra.

Škodo je dne 14. januarja 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po 
naravnih in drugih nesrečah.

Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil pristojnih organov lokalnih skupnosti in poročil 
občinskih komisij ter regijskih komisij za ocenjevanje škode. 

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 uni je  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:
Ocena škode ne povzroča neposrednih finančnih posledic za proračun, bodo pa le-te 
nastale, ko bodo na podlagi izdelane ocene škode sprejeti ukrepi za pomoč oškodovancem 
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na prizadetih območjih.
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
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, 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

Poslano:
- naslovniku,
- URSZR.
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