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Zveza: Vaš dopis št. 844-1/2019 z dne 16. 7. 2019

V zvezi z vašim pozivom za zagotovitev sredstev za  pokrivanje intervencijskih 
stroškov, nastalih kot posledica neurij, na podlagi 48. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18), ki ste jo naslovili na Vlado Republike Slovenije vam sporočamo, 
da smo jo proučili in pridobili tudi mnenje Ministrstva za finance ter ugotovili, da niso 
izpolnjeni pogoji za koriščenje proračunske rezerve po 48. členu Zakona o javnih 
financah.

Poravnavanje intervencijskih stroškov s strani države se izvaja, ko so v ta namen 
izpolnjeni pogoji. Osnova je aktiviran ustrezen državni načrt zaščite in reševanja s 
sklepom Poveljnika CZ RS, skladno s sistemskimi predpisi s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 6. odstavek 85. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami tako določa, da » Nujna dela pri izvajanju zaščite, 
reševanja in pomoči so dela, potrebna za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
ob nesreči ter dela iz četrtega odstavka tega člena. O zagotovitvi sredstev za stroške 
nujnih del pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, ki 
jih vodijo pristojni organi lokalne skupnosti, odloča župan, oziroma vlada, če izvajanje 
zaščite in reševanja vodijo pristojni regijski ali državni organi.«

Prav tako 4.odstavek 43.člena Zakona o gasilstvu določa, da se »stroški intervencije 
gasilskih enot, nastali med intervencijo izven območja občine, za katero so 
ustanovljene, krijejo iz proračuna Republike Slovenije, če je bila intervencija izvršena 
na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja oziroma na podlagi odločitve 
pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne zaščite«.

Ob naravnih nesrečah v letošnjem letu, z izjemo požara v naravnem okolju na območju 
Krasa, na hribu Cerje dne 21. 8. 2019, ustrezni državni načrti zaščite in reševanja niso 
bili aktivirani. S tem na državni ravni ni podlage za zbiranje, pripoznavanje in povračilo 
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stroškov intervencije in posledično tudi niso izpolnjeni pogoji za koriščenje proračunske 
rezerve po 48. členu Zakona o javnih financah.

Glede na navedeno vašemu pozivu zato ni mogoče ugoditi.

S spoštovanjem,

mag. Miloš Bizjak
državni sekretar

Poslano:
– naslovniku po e pošti,
– Generalnemu Sekretariatu Vlade Republike Slovenije
– Ministrstvu za finance
– Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
– Ministrstvu za okolje in prostor. 
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