
 
POVPRAŠEVANJE 

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 

 

VPRAŠANJE OBČINE: 

 

»V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, se v primerih, ko je občina v letu 

nastanka naravne nesreče porabila za odpravo posledic nesreče na svojih stvareh svojih 

proračunskih sredstev več, kot je njena proračunska rezerva v tem letu, razlika med 

porabljenimi proračunskimi sredstvi občine in njeno proračunsko rezervo v višini 1,5% 

prihodkov proračuna v letu naravne nesreče upošteva pri njenih obveznostih financiranja 

odprave posledic za nesreče za leto, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne 

nesreče na njenih stvareh. 

  

Če višina teh proračunskih sredstev občine presega obveznostih občine po Zakonu o odpravi 

posledic naravnih nesreč, se ji presežna sredstva vrne v njen proračun. Občina lahko tako 

vloži predlog za dodelitev teh sredstev. 

 

Zanima nas, če je že katera občina (ki so bile poplavljene v letu 2012; lahko tudi prej) 

zaprosila za ta sredstva, na kakšen način (vloga, dokumentacija) in v kakšnem času je to 

storila (od naravne nesreče).« 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

LAŠKO 

 

Glede na vprašanje občine lahko samo povemo, da je v letu 2012 bil 6. 12. 2012 seminar 

Odprava posledic poplave november 2012. Tam so nam povedali, da naj oškodovane občine 

posredujejo tabele s podatki o poplavi, ter določimo prioritete reševanja. To smo mi tudi 

posredovali in hkrati priložili dokazilo o porabi sredstev na proračunski postavki stalne 

proračunske rezerve. Skratka naj se obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, direktorat 

za javne službe, varstva okolja in investicije v okolje, Sektor za odpravo posledic naravnih 

nesreč. Za enkrat še nismo dobili odgovora na kakšne način bodo ta sredstva povrnjena. 

 

LOGATEC 

 

V Občini Logatec smo za poplave 2010, preko navodil Uprave RS za zaščito in reševanje 

takrat zaprosili za povrnitev stroškov, ki sopresegali proračunsko rezervo s tem, da smo 

morali tabelarno prikazati za katere ukrepe smo sredstva iz te proračunske postavke 

porabili, obenem smo definirali koliko je znašal letni proračun na odhodkovni strani (da smo 

preračunali 1,5 % za sklad) in s primerjavo je bilo upravi jasno razvidno kdo in koliko je bilo 

porabljenega denarja. Glede na razpoložljiva sredstva iz državnega rezervnega sklada so 



 

nam dodelili določena sredstva, ki smo jih s pogodbo in posledično z zahtevkom pridobili od 

države. Vendar opozarjam, da dodeljen znesek ni bil enak razliki med porabljenimi sredstvi 

in višino proračunske rezerve, ampak je bil dodeljen po ključu iz URSZRja oz. pristojnega 

ministrstva za okolje, ki je v tistem času skrbelo za sanacijo po naravnih nesrečah (Sektor za 

sanacije po naravnih nesrečah).  

 

SEVNICA 

 

Takšnega primera, da bi Občina porabila svoja namenska sredstva v višini 1,5% prihodkov 

oziroma več, ter bi nato podala vlogo za refundacijo teh sredstev še nismo imeli oziroma tega 

nismo reševali na tak način. Vsekakor je potreba koordinacija s Sektorjem za odpravo 

posledic naravnih nesreč v času naravne nesreče (v kolikor gre za nesrečo širšega obsega). 

  

VELENJE 

 

Predlagam, da se z vprašanjem obrnete na MKO, na sektor/oddelek za odpravo posledic 

naravnih nesreč, najbolje kar na mail: urban.sumah@gov.si ali ervin.vivoda@gov.si 

 

ŽELEZNIKI 

 

Predlagamo, da se v zvezi s spodaj izpostavljeno zadevo občina obrne na Sektor za odpravo 

posledic naravnih nesreč na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS (Jurij Rupnik). 
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