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Ljubljana, dne 15. 09. 2020
EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

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

ZADEVA: Predlog materialne pomoči Grčiji za obnovitev sprejemnega centra za 
migrante na otoku Lezbos – 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 in 47/13 – ZDU 
– 1G, 65/14 in 55/17) in 86.a člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je Vlada 
Republike Slovenije na ___ seji dne ________ pod ___ točko dnevnega reda sprejela 

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela odločitev, da Republika Slovenija, skladno z 
zaprosilom za mednarodno pomoč, Grčiji prek mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite zagotovi materialno pomoč v obliki osnovne opreme za začasno nastanitev 
oseb (odeje, spalne vreče in ležalne podloge) za obnovitev sprejemnega centra za 
migrante na otoku Lezbos.
Ocenjena vrednost pomoči znaša 130.000,00 evrov, stroški prevoza pa so ocenjeni 
na 7500 evrov.

2. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za obrambo, da prek Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izvrši 1. točko tega sklepa.

3.  Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se pravice porabe za prevoz in 
nadomestitev sredstev iz 1. točke tega sklepa v vrednosti 137.500,00 evrov 
zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve Republike Slovenije

                                                                                                Dr. Božo Predalič
                                                                                       GENERALNI SEKRETAR
Prejmejo:

 Ministrstvo za obrambo
 Ministrstvo za zunanje zadeve
 Urad Vlade RS za komuniciranje
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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:
- Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS,
- 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. Pri obravnavi gradiva bodo sodelovali:
- mag. Matej Tonin, Minister za obrambo
5. Kratek povzetek gradiva:
Grčija je dne 12. 9. 2020 (obnovljeno zaprosilo iz 2. marca 2020) prek mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite, Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC), zaprosila za 
mednarodno pomoč v obliki materialne pomoči za obnovitev sprejemnega centra za 
migrante na otoku Lezbos. Ministrstvo za obrambo predlaga, da Republika Slovenija, 
skladno z zaprosilom za mednarodno pomoč, Grčiji prek mehanizma Unije na področju 
civilne zaščite zagotovi materialno pomoč v obliki osnovne opreme za začasno namestitev 
oseb (odeje, spalne vreče in ležalne podloge). Predvidena vrednost pomoči znaša 
130.000,00 evrov, stroški prevoza pa so ocenjeni na 7500 evrov.

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 uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Skupna vrednost materialne pomoči, s prevozom pomoči, je ocenjena na 137.500,00 evrov. 
Sredstva se zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve RS na podlagi četrtega odstavka 
48. člena Zakona o javnih financah.

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
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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 
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1611- Ministrstvo 
za finance

Rezerva RS 137.500,00
EUR

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:

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.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je  b i lo  predhodno ob jav l jeno na sp le tn i  s t ran i  
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) 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. Damjan Jaklin
                                              Državni sekretar
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Poslano:
 naslovniku
 URSZR
 MZZ
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OBRAZLOŽITEV

Grčija je 12. septembra 2020 prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zaprosil za 
mednarodno pomoč v obliki materialne pomoči za obnovo sprejemnega centra na otoku 
Lezbos, ki ga je uničil velik požar. Grčija je obnovila zaprosilo za mednarodno pomoč iz 2. 
marca 2020 ko je aktivirala mehanizem Unije za CZ zaradi povečanega migrantskega toka. 
Zaprosilo obsega materialna sredstva za začasno namestitev oseb (šotori, spalne vreče, 
odeje) ter osnovno zaščitno in medicinsko opremo za preprečevanje in zdravljenje nalezljivih 
bolezni (ventilatorji, različni tipi mask, razkužilo, rokavice, zaščitna očala ipd.). 

Ministrstvo za obrambo predlaga, da Republika Slovenija, skladno z zaprosilom za 
mednarodno pomoč, Grčiji prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite zagotovi 
materialno pomoč v obliki osnovne opreme za začasno namestitev oseb (odeje, spalne vreče 
in ležalne podloge) za obnovo nastanitvenega centra za migrante na otoku Lezbos.

Specifikacija pomoči: odeje, spalne vreče in ležalne podloge.

Vrednost materialne pomoči znaša 130.000,00, stroški prevoza pa so ocenjeni na 7500 
evrov.

Sklep izvrši Ministrstvo za obrambo prek Uprave RS za zaščito in reševanje.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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