
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

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                                  1/4

Številka: 843-7/2021-31
Ljubljana, dne 18. 05. 2021
EVA   /

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

ZADEVA: Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021« - predlog 
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka  21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU1G, 65/14 in 55/17), 93. Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in 26. člena Pravilnika o vajah na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/8) je Vlada 
Republike Slovenije na ______ redni seji dne ______________ pod ___ točko dnevnega 
reda sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja 
POTRES 2021«.

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s tem 
poročilom seznani organizatorje in vse sodelujoče v vaji.  

                                                            Mag. Janja Garvas Hočevar  
                                                                        vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:
- ministrstva in vladne službe

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 Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
- Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
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4. Pri obravnavi gradiva bosta sodelovala:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Pripravljeno je bilo Poročilo o vaji državnega pomena »Vaja POTRES 2021«, ki je bila 
izvedena kot napovedana, enodnevna in teoretična vaja. Namen vaje je bil preveriti 
pripravljenost in odzivanje na močan potres v osrednji Sloveniji ter preveriti koncept odziva 
na potres in izvajanje nalog državnih organov, kot je to določeno v Državnem načrtu zaščite 
in reševanja ob potresu in načrtih dejavnosti posameznih organov.

Vaja je potekala 9. marca 2021. Zaradi neugodne epidemiološke situacije in razsežnosti 
epidemije COVID-19 so vadbenci delovali na sedežih državnih organov in v 
Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu. Vaja je bila 
izvedena na predpostavki, da se je zgodil močan potres v osrednji Sloveniji. Potres je 
močno prizadel Ljubljano z okolico, močno je prizadeto staro mestno jedro in zgradbe v 
stanovanjskih naseljih na različnih lokacijah v mestu, prekinjene so komunikacije, nastali so 
požari itd. Naloge so bile povezane z aktivnostmi vadbencev, ki jih načrtujejo prve tri ure po 
potresu. 

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:
/

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 
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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
OBRAZLOŽITEV:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sklep ne povzroča neposrednih finančnih posledic za proračun.
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: 
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 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.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bi lo predhodno objavl jeno 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, 
10/14, 164/20 35/21 in 51/21) se javnosti ni povabilo 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

                                    Mag. Matej Tonin
                                           minister

Priloga:
- Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021«.

Poslano:
- naslovniku
- URSZR
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