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Zadeva: Pripombe Skupnosti občin Slovenije na predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

Spoštovana, spoštovani 

 

S strani Državnega zbora smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. S strani občin smo 

prejeli predlog, da se predlagani prvi odstavek 116 a člena dopolni: 

 

Stroški občinam, društvom in druge nevladne organizacije ter ostalih enot za zaščito, reševanje 

in pomoč, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo nastali med 

intervencijo, ki je bila izvršena na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na 

podlagi odločitve poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, se krijejo iz proračuna 

Republike Slovenije. 

Obrazložitev: 

Predlagamo, da se v predlogu zakona omogoči povrnitev stroškov tudi domačim silam 

Zaščite in reševanja, občinam in ne zgolj tistim, ki pridejo na pomoč.  

Predlagamo vključitev povrnitve stroškov: 

- Poklicnim izvajalcem, še posebej tiste iz poklicnih delov občinskih javnih gasilskih 

služb 

- organe vodenja skupaj z njihovo podporo 

- stroške občin, ki jih imajo s financiranjem popravila opreme ali nadomestitvijo 

uničene opreme 

- vključiti stroške občin, ki jih imajo z izplačili delodajalcem, pripadnikom in 

oškodovancem (nadomestilo bolniške odsotnosti, enkratna denarna pomoč, povračilo 

škode) 
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S strani občin je bilo prav tako izpostavljeno, da pozdravljajo možnost uporabe sil za ZRP 

po aktiviranju državnega načrta kot tudi le po odločitvi poveljnika Civilne zaščite 

Republike Slovenije brez aktiviranega državnega načrta. Izpostavili bi pa vprašanje, ali so 

pod "državni načrt" mišljeni zgolj nacionalni načrti ali tudi regijski, ki jih tudi sprejema 

Vlada RS. Če so mišljeni tudi regijski, bi bilo treba navesti tudi poveljnika CZ regije. 

 

V upanju, da boste kljub kratkemu roku naše pripombe upoštevali vam želimo lep dan. 

 

S spoštovanjem 

 

 

Pripravil: Miha Mohor Jasmina Vidmar l.r. 

 Generalna sekretarka 

  

 

 


