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POTRJEN

Številka: 012-29/2007-MOP-1320
Ljubljana, 3. 6. 2021
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: LETNI PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC POTRESA V POSOČJU 12. JULIJA 2004 
ZA IZVEDBO V LETU 2021 – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena in četrtega odstavka 13. člena Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05, 90/07, 102/07, 40/12 −ZUJF in 17/14) je Vlada 
Republike Slovenije na   seji dne    .2021 pod točko        sprejela naslednji 

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije sprejme Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 
za izvedbo v letu 2021.

                

                                                                                             mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                   V.D. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga: 
 Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2021.

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:
- mag. Andrej Vizjak, minister
- dr. Metka Gorišek, državna sekretarka
- Bojan Dejak, generalni direktor Direktorata za vode in investicije
- 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:
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/
5. Kratek povzetek gradiva:
Predložen Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12.7.2004 za leto 2021 izhaja iz 
Dopolnjenega progama popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 z izhodišči za 
izvedbo v letu 2018, ki ga je dne 8.3.2018 s sklepom št. 41008-2/2018/4 sprejela Vlada Republike 
Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo poročilo o dodeljenih sredstvih za popotresno 
obnovo v letu 2020 in vsebinski predlog za popotresne obnove za leto 2021, na podlagi katerih je 
možno realno oceniti porabo sredstev do konca tega proračunskega leta.
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

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 

MOP 2511-07-1901 / 
Potres2004

153259 Popotresna 
obnova 2.799.999,00
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SKUPAJ 2.799.999,00

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

                                                    mag. Andrej Vizjak
                                                          MINISTER
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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 nadaljnjem besedilu: ZOPNN), v povezavi s celovitim 
programom popotresne obnove: Dopolnjeni progam popotresne obnove posledic potresa v 
Posočju 12. julija 2004, ki ga je dne 8. 3. 2018 s sklepom št. 41008-2/2018/4 sprejela Vlada 
Republike Slovenije, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo poročilo o dodeljenih sredstvih 
za popotresno obnovo v letu 2020 in vsebinski predlog za popotresne obnove za leto 2021, na 
podlagi katerih je mogoče realno oceniti porabo sredstev do konca tega proračunskega leta. 

Na podlagi ZOPNN je Ministrstvo za okolje pripravilo Letni program odprave posledic potresa v 
Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2021, v okviru zagotovljenih sredstev iz državnega 
proračuna v skupni višini 2.799.999,00 evrov.

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na 
prizadetih območjih in nadaljevanje odpravljanja posledic potresa.

V letu 2021 in delno še v letu 2022 je predvideno zaključevanje izvajanja nalog Državno 
tehnične pisarne v obstoječi obliki, zato relativno velik delež potrebnih sredstev za delo DTP 
izhaja iz upravno administrativnih nalog, vključno z zagotavljanjem trajnega arhiviranja 
dokumentacije o izvedeni popotresni obnovi.


	P_PredlogSklep_P04za2.docx

		2021-06-14T11:50:12+0200




