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Zadeva: Pobuda za obravnavo odprtih vprašanj sistema varstva pred naravnimi
nesrečami in odprave posledic naravnih nesreč
Interesna skupina lokalnih interesov je na 11. seji 13. 6. 2018 sprejela sklep, da na
podlagi 16. člena v povezavi z 20. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) naslovi na Komisijo za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj p o b u d o, da na skupni seji z Interesno skupino lokalnih
interesov obravnava odprta vprašanja sistemske ureditve varstva pred naravnimi
nesrečami in odprave posledic škode
Obrazložitev:
Zaradi podnebnih sprememb, ki so vedno bolj izrazite, se soočamo z vse pogostejšimi
nevarnimi vremenskimi dogodki (npr. huda neurja s točo, poplave, suša, žled, itd.), ki
vplivajo na varnost, materialno blaginjo in zdravje ljudi. S tega vidika je zato pomembno,
kako je urejen sistem varstva pred nevarnimi nesrečami in odprave posledic naravnih
nesreč.
Ena zadnjih večjih vremenskih ujm, ki je prizadela občino Črnomelj 8. 6. 2018, ko je
močno neurje s točo ter poznejše nevihte povzročilo večmilijonsko – po trenutni oceni
okoli 18,5 mio evrov - škodo na stanovanjskih in gospodarskih objektih, poljščinah in
sadju ter poslovnih objektih, je nakazala, da aktivne zaščite pred točo ni, poleg tega
obveščanje pristojnih organov in sistem odprave posledic nastale škode ni najbolj
učinkovit in ne zagotavlja hitrega odziva tako prizadetih občanov kot pristojnih institucij.
Med drugim se je izkazalo, da Agencija Republike Slovenije za okolje, ki opozarja na
nevarne vremenske dogodke, za občino Črnomelj ni izdala rdečega alarma in zato
prebivalci niso bili pripravljeni na točo, pa tudi gasilci, ki so sicer skupaj s pripadniki
civilne zaščite opravili veliko požrtvovalnega dela, se na začetku zaradi odsotnosti
informacij o prihajajoči ujmi niso takoj odzvali, ampak šele po prvih klicih ljudi.

V zvezi s financiranjem odprave posledic naravnih ujm se opozarja, da bi morali
razmisliti tudi o hitrejši zagotovitvi finančne pomoči oškodovanim, še posebej socialno
šibkejšim, ki finančno niso sposobni takoj po naravni ujmi izvesti nujno potrebne
sanacije (npr. plačilo nove kritine, sanacija notranjih poškodb zaradi zamakanja, itd.), pri
čemer so lahko stvari imeli tudi zavarovane, a povračilo škode ne zadošča za pokritje
stroškov sanacije. V zvezi s povračilom stroškov sanacije javnih zavodov (npr. vrtec,
šola) je bilo glede na pomanjkanje proračunskih sredstev dan v razmislek predlog o
oblikovanju solidarnostnega sklada, pri čemer se na drugi stran opozarja, da verjetno
tako zbrana sredstva ne bi zadoščala za pokritje stroškov sanacije. Po oceni interesne
skupine je sedanji sistem porabe sredstev državnega proračuna pri odpravi posledic
naravnih nesreč premalo fleksibilen in bi ga morali prilagoditi novim razmeram, ki se
kažejo v vedno pogostejših naravnih nesrečah z vedno večjimi posledicami.
Po mnenju interesne skupine bi moral sistem varstva pred naravnimi nesrečami na eni
strani omogočiti hitrejše obveščanje o prihajajočih nevarnih vremenskih dogodkih s
strani državnih institucij ter na drugi strani čim hitrejšo finančno pomoč države za
odpravo nastale škode.
Interesna skupina z namenom, da bi se podrobneje seznanili z odprtimi vprašanji
obstoječega sistema varstva pred nevarnimi vremenskimi dogodki in odprave posledic
naravnih nesreč, pridobili dodatna pojasnila relevantnih deležnikov in oblikovali
morebitne predloge za učinkovitejše in hitrejše odzivanje na naravne nesreče - v
operativnem in finančnem smislu - predlaga skupno sejo s Komisijo za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj.
Interesna skupina predlaga, da se na skupno sejo povabi Ministrstvo za okolje in
prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravo RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za
finance, Gasilsko zvezo Slovenije, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije,
Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin
Slovenije.
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