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Številka: 35425-3/2019/30
Ljubljana, 10. 10. 2019
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NEPOSREDNE ŠKODE NA STVAREH ZARADI  
POPLAV 2. IN 3. FEBRUARJA 2019 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. 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) v zvezi s 3. točko 
sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84400-3/2019/3 z dne 9. 5. 2019 je Vlada Republike Slovenije 
na __  seji dne ________ pod točko ____ sprejela naslednji

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh 
zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019.

                
                                                               Stojan Tramte

                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Priloga: 
 Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 

2019.

Prejmejo:
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za finance
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Simon Zajc, minister
- Marko Maver, državni sekretar
- Vesna Ugrinovski, v.d. generalne direktorice
- Ervin Vivoda, Vodja Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč
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:
Vlada Republike Slovenije se je dne 9.5.2019 seznanila s končno oceno neposredne škode na 
stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019 ter ugotovila, da znaša skupna končna ocena 
neposredne škode 46.523.467,31 evrov (brez škode v na državnih cestah) ter presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116,00 evrov) in je tako dosežen 
limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo 
Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019, v skupni višini 
11.580.000,00 evrov. Sredstva za leto 2019 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru 
proračunske rezerve v skupni višini 5.000.000,00 evrov. V nadaljnjih letih pa se zagotavljajo v okviru 
razpoložljivih sredstev integralnega proračuna in skladov na Ministrstvu za okolje in prostor.
Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih 
območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če 
se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.
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 DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA
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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

– 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

MF Proračunska 
rezerva 5.000.000

SKUPAJ 5.000.000

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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.) Kratka obrazložitev
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
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti upoštevaje 9. člen Poslovnika Vlade RS ni potrebno.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                       Simon ZAJC
                                                          MINISTER



OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, 90/07, 
102/07, 40/12 – ZUJF in 17/14; v nadaljevanju: ZOPNN), skladno s sprejetim sklepom Vlade 
Republike Slovenije, ki se nanaša na oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic
poplav 2. in 3. februarja 2019, se je Vlada Republike Slovenije dne 9.5.2019, seznanila s 
končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 2. in 3. februarja 2019 ter 
ugotovila, da skupna končna ocena neposredne škode znaša 46.523.467,31 evrov (brez škode 
v na državnih cestah) ter presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za 
leto 2019 (3.106.116,00 evrov) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z ZOPNN. 

Na podlagi ZOPNN je Ministrstvo za okolje pripravilo Program odprave neposredne škode na 
stvareh zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019, v skupni višini 11.580.000,00 evrov. Sredstva v 
letu 2019 se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve skupni 
višini 5.000.000,00 evrov. V nadaljnjih letih pa zagotavljajo v okviru razpoložljivih sredstev virov 
integralnega proračuna in skladov na Ministrstvu za okolje in prostor.

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so nujno potrebni za normalizacijo stanja na 
prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v 
nadaljevanju, če se z zakonom opredeljeni ukrepi ne bi izvajali.
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