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Zadeva: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami – odgovor na pripombe

Zveza:     vaš dopis, št. 007-82/2022-3 z dne 17. 8. 2022

Z zgoraj navedenim dopisom ste nam posredovali svoje mnenje na Predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v 
nadaljevanju: predlog zakona). Predlagate, da bi se uredilo, da bi se v primerih 
navedenih v predlaganem prvem odstavku novega 116.a člena določilo, da se 
povrnejo stroški občinam, društvom in drugim nevladnim organizacijam ter ostalim 
enotam, ki opravljano naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo, ki so 
nastali med intervencijo, ki je bila izvedena na podlagi državnega načrta zaščite, 
reševanja in pomoči oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike 
Slovenije, krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

Pojasnjujemo, da predlog zakona določa, da se v primeru aktivacije državnega načrta 
oziroma na podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije stroški 
intervencije krijejo iz proračuna. Predlog zakona pa prav tako posega v peti odstavek 
43. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/19, 189/20 – ZFRO in 39/22; v nadaljevanju: ZGas), in sicer, da se kadar je 
intervencija izvedena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na 
podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite. 
Določba pa ne posega v tisti del petega odstavka 43. člena ZGas, ki se nanaša na 
ukrepanje na podlagi regijskih načrtov zaščite in reševanja oziroma regijskih 
poveljnikov Civilne zaščite. Z navedeno določbo se celotni stroški intervencije povrnejo 
iz proračuna, v primeru aktivacije državnega načrta zaščite in reševanja oziroma 
odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite Republike 
Slovenije in ne le če so med intervencijo sodelovale gasilske enote izven območja 
občine, za katero so ustanovljene. Občina, v kateri se zgodi nesreča, namreč običajno 
utrpi največjo škodo. Pri navedenem posegu v ZGas pa se ohranja pristojnost regijskih 
poveljnikov Civilne zaščite, kar pa v predlog zakona ni bilo vključeno, tako da je možna 
odločitev glede povračila stroškov intervencije iz proračuna Republike Slovenije v 
izključni pristojnosti poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije oziroma ob aktivaciji 
državnega načrta zaščite in reševanja.

Povračilo stroškov občinam iz proračuna Republike Slovenije v navedenih primerih, pa 
bi bilo v nasprotju z določili in izhodišči Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ki določa in razmejuje pristojnosti pri financiranju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami med državo in občino. Financiranje področja zaščite in reševanja na 
ravni občin je zajeto v okviru primerne porabe (povprečine) in se ne ureja z Zakonom o 
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varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Le razliko, ki presega obvezno 
proračunsko rezervo občine se lahko zagotovi iz proračuna Republike Slovenije.

Dodatno vam sporočamo, da je Vlada Republike Slovenije že določila besedilo 
predloga zakona in ga dne 18. 8. 2022 poslala v obravnavo Državnemu zboru 
Republike Slovenije s predlogom za obravnavo po nujnem postopku.

S spoštovanjem,

Rudi Medved
državni sekretar

Poslano:
– naslovniku po IPP
– URSZR
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