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ZADEVA: ODLOK O USTANOVITVI KOMISIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 
NA STVAREH – 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 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic 
naravnih nesreč na stvareh, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2. Z dnem uveljavitve odloka iz prejšnje točke preneha veljati Sklep Vlade Republike Slovenije 
št. 01203-5/2007/8  z dne 3. 4. 2008.

Barbara Kolenko Helbl                                                          
                                                                                    GENERALNA SEKRETARKA  
Priloga: 

− Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh

Prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KAZI
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

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:
- Uroš Brežan, minister
- Matej Skočir, državni sekretar
- 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:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Prvi odstavek 7. 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 nadaljevanju: zakon)   določa, 
da Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) imenuje za opravljanje
nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic nesreč ter za strokovno pomoč 
upravnim organom in inšpektorjem, pristojnim za odločanje po zakonu, na podlagi predloga ministra,
pristojnega za okolje,  komisijo za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh. Skladno s tretjim
odstavkom 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 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada 
izda Odlok o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh.
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  s redn ja  pod je t ja  te r  

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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

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

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:
(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

                                                      Uroš BREŽAN
                                                          MINISTER



PRILOGA 1

Na podlagi prvega odstavka 7. 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) Vlada 
Republike Slovenije izdaja 

ODLOK
o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh

1. člen

S tem odlokom se za opravljanje nalog v zvezi z dodeljevanjem sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč na stvareh ter za strokovno pomoč upravnim organom in inšpektorjem,
pristojnim za odločanje po zakonu, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč, ustanovi  
Komisija za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

2. člen

Komisija opravlja naslednje naloge:
1. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov na podlagi zakona, ki ureja odpravo
posledic naravnih nesreč,
2. pregledovanje in potrjevanje programov odprave posledic nesreče,
3. potrjevanje višine sredstev, potrebnih za obnovo stvari posameznih upravičencev,
4. uresničevanje odločitev ministrstva, pristojnega za okolje, glede dodelitve sredstev
posameznemu upravičencu,
5. spremljanje ukrepov za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh,
6. izdelava poročila o porabi sredstev, dodeljenih za odpravo posledic posamezne naravne 
nesreče,
7. dajanje mnenja k letnemu poročilu ministrstva, pristojnega za okolje, o izvedbi programov 
odprave posledic nesreče,
8. dajanje mnenja k letnemu poročilu državnega organa o porabi sredstev državnega
proračuna za odpravo posledic nesreč ter o izvedbi programov odprave posledic
nesreče,
9. dajanje mnenj in predlogov o drugih zadevah v zvezi z dodeljevanjem sredstev, za katere jih 
zaprosijo organi, pristojni za upravno in inšpekcijsko odločanje po zakonu, ki ureja odpravo
posledic naravnih nesreč.

3. člen

(1) Komisijo sestavlja sedem članov, in sicer:
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za promet, s področja obnove poškodovane
prometne infrastrukture,
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturno dediščino,
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
- en predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, s področja obnove
kmetijskih gospodarskih objektov, gozdov, gozdnih cest in kmetijskih zemljišč,
- dva predstavnika ministrstva, pristojnega za okolje, in sicer s področja monitoringa
naravnih pojavov ter s področja priprave in izvedbe programov odprave posledic naravnih 
nesreč na stvareh.

(2) Komisiji predseduje predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje.

(3) Člane in predsednika Komisije imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije.

(4) Vlada za vsakega člana Komisije imenuje tudi njegovega namestnika, ki je predstavnik 
istega ministrstva, kakor je član komisije.



4. člen

Sedež Komisije je na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije, Sektor za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana.

5. člen

(1) Delo Komisije poteka na rednih in dopisnih sejah. 

(2) Seje Komisije sklicuje in vodi predsednik Komisije. 

(3) Način dela Komisije se določi s poslovnikom o delu, ki ga sprejme Komisija. 

6. člen

Strokovne podlage za delo Komisije pripravljajo ministrstvo, pristojno za odpravo posledic 
naravnih nesreč, in druga pristojna ministrstva ter po potrebi zunanji strokovnjaki.

7. člen

Administrativno-tehnično podporo za delo Komisije zagotavlja ministrstvo, pristojno  za odpravo 
posledic naravnih nesreč.

8. člen

Predsednik in člani Komisije ter njihovi namestniki opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v 
okviru svojih rednih delovnih obveznosti. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen

Vlada Republike Slovenije imenuje člane in predsednika Komisije ter njihove namestnike v treh 
mesecih od uveljavitve tega odloka.

Komisija za odpravo posledic nesreč na stvareh, imenovana s sklepom Vlade Republike 
Slovenije št.: 01203-5/2007/8 z dne 03.04.2008, nadaljuje svoje delo v skladu z dosedanjim 
sklepom Vlade Republike Slovenije do imenovanja Komisije v skladu s prejšnjim odstavkom.

10. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, dne
EVA 

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
PREDSEDNIK
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