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Predlogi za vključitev vsebin 

ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

v EKP 2014 – 2020, VFO 2021 – 2027 IN 

NG EU





ČEPRAV SI NESREČ NE ŽELIMO, MORAMO Z NJIMI ŽIVETI

IN PREŽIVETI

Odziv sil ZRP je odvisen od :

 Infrastrukturnih pogojev

 tehničnih sredstev in opreme

 ustrezne usposobljenosti pripadnikov

Nenehna vlaganja v posodobitve,  

SO POGOJ, 

da se nam ne zgodi več, da rabimo tujo pomoč, 

zato ker nismo zagotovili sami ustrezne opreme.
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KATASTROFA NA POSTOJNSKEM

Žled in verižne poplave 2014

Darko Muhič, PGD Postojna,

namestnik poveljnika GZS

Postojna, september 2015



Predlogi avtorja
 Izdelati ocene ogroženosti in kratke, jasne operativne načrte 

(GZ, PGD)-izredne razmere

 Pripraviti obrazce, opomnike,…

 Usposabljati se za večje nesreče in pomoč 

 Nabavljati večnamenska vozila za različne namene posredovanj-
tudi dvigala z grabilci, grajferji; viličarji; multistarji; dvigala

 V regijah (GZ) organizirati specialistične enote

 Nabaviti sredstva za opazovanje in komunikacijo

 Skleniti pogodbe z podizvajalci (tehnika, oskrba, specialistična 
pomoč, ..)



ALI JE SMISELNO V SLO ? (Da)
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PRIMER ČEŠKE REPUBLIKE

Informacije posredoval: Col. Jiri Musilek, Head of Civil Emergency Preparedness 

Department, MoI - DG Fire Rescue Service of the Czech Republic, Kloknerova 26,148 01 

Prague 414 Czech Republic  

PROJEKT:

Povečanje pripravljenosti gasilske in reševalne službe Češke na 

reševanje in obvladovanje tveganj, ki jih povzročajo podnebne 

spremembe

 Projekt je bil sofinanciran iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov, 

zlasti iz Integriranega regionalnega operativnega programa za obdobje 2014–

2020

 Registracijska številka projekta: CZ.06.1.23 / 0.0 / 0.0 / 15_017 / 0000494



Primer kazalnikov:

Projekt: 

Integrirani 
reševalni 
sistem 
(Integrated Rescue 
System)

 Nakup 732 kosov 
opreme za 
prostovoljne in 
poklicne gasilce, in 
sicer 732 
specializiranih vozil 
za gasilce;



 Vzpostavitev (oz. 
prenova) 418 
delovnih mest in 
zaposlitev v okviru 
integriranega 
reševalnega sistema. 



PRIMER REPUBLIKE HRVAŠKE

 Informacije: https://strukturnifondovi.hr/vazni-

dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-

kohezija/ in sodelavci CZ RH

 V nadaljevanju je predstavljeno kako 

konkretno izvajajo financiranje opremljanja, 

usposabljanja in nakupa vozila gasilcev z 

namenom odziva na podnebne spremembe iz 

sredstev EKP 2014-2020 v sosednji Republiki 

Hrvaški. 

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/


Primeri projektov v Republiki Hrvaški
Vir: https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Številka 

projekta

Naziv 

upravičenca
Naziv projekta Povzetek projekta

Skupni upravičeni 

izdatki projekta 

KK.05.2.1

.02.0001
MUP

Opremljanje in 

usposabljanje enot Državne 

uprave zaščite in reševanja 

Nabavljena je bila individualna zaščitna in reševalna

oprema ter skupinska oprema, ki je bila razdeljena v 8

centrov.

Izvedeno je bilo ozaveščanje delodajalcev, združenj in

širše javnosti o možnostih sodelovanja v sistemu civilne

zaščite.

65.308.146,34 kn

oz. 8.649.512,79 

EUR

KK.05.2.1

.03.0001
MUP

Na poti do zmanjšanja tveganj 

za nesreče

Cilj projekta so bile aktivnosti za izvajanje pobud,

povezanih z zmanjšanjem tveganja nesreč in za razvoj

izobraževalnega gradiva o zmanjšanju tveganja nesreč

ter nabava izobraževalnih vozil in modelov za

simulacijo nesreč.

14.506.976,36 kn 

oz. 1.921.326,58 

EUR

KK.05.2.1

.04.0001
MUP

Modernizacija 

radiokomunikacijske 

opreme sistema civilne 

zaščite

Projekt vključuje nabavo opreme, ki bo zagotovila

nemoteno komunikacijo znotraj sistema ZRP v RH,

omogočila boljše usklajevanje in pospešil odziv v primeru

naravnih in drugih nesreč (predvsem na tveganja,

povezana s poplavami, potresi in požari).

37.150.000,00 kn

oz. 4.920.203,96 

EUR

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/


Primeri projektov v Republiki Hrvaški
Vir: https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/

Številka 

projekta

Naziv 

upravičenca
Naziv projekta Povzetek projekta

Skupni upravičeni 

izdatki projekta 

KK.05.2.1.
05.0001 MUP

Modernizacija vozil 
gasilskih enot RH

Cilj projekta je povečanje pripravljenost in zmogljivost

požarnega sistema v RH. Projekt prispeva k nadaljnjemu

razvoju nacionalnega sistema za obvladovanje nesreč,

njegov ključni rezultat pa je bila nabava 94 novih

gasilskih vozil.

Gasilska vozila so bila razdeljena gasilcem v vseh okrajih.

https://mup.gov.hr/vijesti-8/ugovorena-nabava-94-

vatrogasna-vozila/286051

256.260.000,00 

kn

oz. 

33.939.474,21 

EUR

Specifični cilj projekta je:

- 21 velikih vozil za posredovanje

- 21 malih vozil za posredovanje

- 21 srednjih avtocistern za vodo

- 21 srednjih vozil za gozdne in travniške 

požare

- 7 velikih vozil za gozdne in travniške 

požare

- 3 vozila za vodenje intervencij z 

robotom za gašenje na priklopniku.

Opomba: Slika prikazuje primer velikih vozil za neposredno posredovanje (NV1) v RH 

https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/
https://mup.gov.hr/vijesti-8/ugovorena-nabava-94-vatrogasna-vozila/286051


PRIMER REPUBLIKE MADŽARSKE

Informacije: https://katasztrofavedelem.hu/611/szechenyi-2020 in sodelavci CZ RM

 Med pomembnejše vsebine, ki jih Republika Madžarska izvaja v okviru evropske 

kohezijske politike 2014-2020, sodijo:

 razvoj sistemov za ocenjevanje tveganj nesreč, 

 razvoj sistemov za zaščito pred nesrečami, ki vključuje nadgradnjo gasilskih vozil, 

vzpostavitev gasilskih struktur in posameznih upravno oziroma regionalno pristojnih 

gasilskih enot, 

 nakup vozil za gašenje gozdnih požarov in prevoz vode, 

 izgradnja logističnega centra in 

 nakup osebne ter intervencijske opreme.

https://katasztrofavedelem.hu/611/szechenyi-2020


Šifra

projekta

Naziv projekta Obseg in vsebina projekta Vrednost Predviden

zaključek

KEHOP-

1.1.0-15-

2016-

00001

Razvoj sistemov za 

zaščito pred 

nesrečami –

vzpostavitev 

gasilskih vozil 

oziroma cistern

Vzpostavitev 108 gasilskih

cistern. Glavni cilj projekta je

omogočiti enotam za

obvladovanje nesreč, da čim prej

prispejo na določeno mesto škode

in da lahko čim bolj učinkovito

odpravijo škodni dogodek

14.500.000.000 Ft

(39.822.036,69 EUR)

12/2018



Šifra

projekta
Naziv projekta Obseg in vsebina projekta Vrednost Predviden

zaključek

KEHOP-

1.6.0-15-

2016-00020

Nakup vozil za 

gašenje 

gozdnih

požarov in 

prevoz vode

Nakup 57 vozil in štirih

nadomestnih karoserij za odziv

in gašenje gozdnih požarov.

6.100.000.000 Ft

(16.752.718,88 EUR)

8/2020



Šifra

projekta
Naziv projekta Obseg in vsebina projekta Vrednost Predviden

zaključek

KEHOP-

1.1.0-15-

2016-00004

Vzpostavitev

gasilskih enot Sásd,

Letenye,

Kiskunmajsa,

Sopronkövesd

Organiziranost novih gasilskih enot,

vključno z vzpostavitvijo potrebne

infrastrukture in zagotovitvijo

opreme za njeno delovanje na

nepokritih območjih za skrajšanje

intervencijskega časa in čim hitrejši

odziv na nesreče.

515.308.926 Ft

(1.415.217,31 EUR)

5/2020



Šifra

projekta
Naziv projekta Obseg in vsebina projekta Vrednost Predviden

zaključek

KEHOP-

1.6.0-15-

2016-00018

Izgradnja 

skladiščne enote v 

okviru logističnega 

centra

Izgradnja nove skladiščne enote v

okviru logističnega centra za povečanje

logističnih zmogljivosti za obvladovanje

nesreč v centralni skladiščni bazi

organizacije, kjer bo skladiščena tudi

oprema in zaščitna sredstva enot civilne

zaščite.

155.000.000 Ft

(425.683,84

EUR)

4/2020



PRIMER REPUBLIKE POLJSKE

Na Poljskem se v okviru finančne perspektive 2014 -2020 s kohezijskimi sredstvi 

izvajajo trije večji projekti, povezani z nakupom opreme, vozil in specializirane 

opreme za izvajanje reševalnih akcij ter izboljšanje reševalnega sistema v 

železniškem in cestnem prometu.

1. Nakup opreme za 

cestno-tehnične reševalne 

službe (vključno z 

reševalnimi in gasilskimi 

vozili)



2. Nakup vozil in 

specializirane 

tehnične opreme
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PREDLOG VSEBIN S PODROČJA 

ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

ZA UVRSTITEV V EKP 2014 – 2020, VFO 2021 – 2027 IN NG EU

 V prvih predlogih programskih dokumentov kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027 vsebine

ZRP niso bile vključene.

Evropska sredstva=priložnost za nadgradnjo našega odziva na nesreče, 

ki je ne smemo izpustiti. 

 V procesu programiranja smo tako prvič pripravili in s partnerji uskladili celovit in skupen

predlog vsebin na področju zaščite, reševanja in pomoči za vključitev v Evropsko kohezijsko

politiko v obdobju 2014 – 2020, za koriščenje sredstev večletnega finančnega okvirja 2021 – 2027

ter instrumenta za okrevanje (NG EU).



NOVE PROGRAMSKE USMERITVE VLADE RS ZA 

PROGRAMIRANJE V EKP 2014 – 2020, VFO 2021 – 2027 

IN NG EU

VFO 2014 – 2020

1,9 mrd EUR

SVRK

• Dodelitev vseh sredstev

• Prerazporeditve na „ready
to go“ projekte

NG EU

5,7 mrd EUR

SVRK, MF, MZI, MGRT

• React EU

• JTF

• RRF

• Razvoj podeželja

VFO in SKP 2021 – 2027

2,9 mrd EUR; 1,6 mrd EUR

SVRK, MKGP

• Programiranje po ciljih 
politik in specifičnih ciljih

• Nabor vsebin je 
pripravljen

Predlog organizacije za črpanje evropskih sredstev na ravni 

RS 
(julij 2020)



Vzhodna kohezijska 

regija

Zahodna kohezijska 

regija

PREGLED PO IZPOSTAVAH URSZR
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CILJI IN PREDLOGI VSEBIN  

1. Vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko-komunikacijskih pogojev

za boljše spremljanje, pripravljenost in odziv sil ZRP na podnebno

pogojene nesreče – nacionalni center

2. Vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za boljšo

usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni – podcentri

za poplave, žled in ujme, požare v naravi

3. Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju ZRP v

povezavi z odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni, regionalni

in lokalni ravni (TIP 1 in TIP 2)

4. Priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov za

izobraževanje in usposabljanje sil ZRP na odziv v primeru podnebno

pogojenih nesreč



1. Vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko-komunikacijskih 

pogojev za boljše spremljanje, pripravljenost in odziv sil za zaščito, 

reševanje in pomoč na podnebno pogojene nesreče

 Vzpostavitev nacionalnega centra civilne zaščite (NCZ) kot strateškega centra za
spremljanje, načrtovanje in odzivanje sil ZRP.

 NCZ vključen v seznam pomembnih investicij Vlade RS za zagon gospodarstva po epidemiji pod
zaporedno številko 173.

 V sklopu centra se zagotavljajo:

 infrastrukturni pogoji za delovanje ključnih struktur sistema ZRP in javnih reševalnih služb (GZS, GRS, JRS, itn.),

 operativni center s spremljajočo infrastrukturo (podpora odločanju po vključenih resorjih in področjih),

 simulacijski center (usposabljanje vodilnih kadrov v državi in širši regiji za vodenje odziva na nesreče),

 situacijski center (spremljanje situacije v državi in širši regiji),

 center za spremljanje in koordinacijo logističnih operacij,

 vsebinsko in organizacijsko prenovljen Center za obveščanje Republike Slovenije, ki je tudi kontaktna točka za
izmenjavo podatkov o ogroženosti in naravnih ter drugih nesrečah s sosednjimi in drugimi državami ter
mednarodnimi organizacijami*,

 prenovljen in razširjen Državni logistični center v Ljubljani za potrebe hitrega odzivanja v primeru naravnih in
drugih nesreč,

 zunanji podporni center Nuklearne elektrarne Krško,

 heliport in parkirni prostori,

 spremljajoči prostori v smislu samozadostnosti (oskrba z elektriko, itn.).



Potencialna lokacija nacionalnega centra civilne zaščite in državnega 

logističnega centra 

NCZ- Roje

NCZ- Šentvid



2. Vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za 

boljšo usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč 

na državni, regionalni in lokalni ravni
Gre za vzpostavitev infrastrukturnih pogojev (prostori in oprema) za načrtovanje in odzivanje sil za

zaščito, reševanje in pomoč na regionalnem ter lokalnem nivoju na podlagi izdelanih meril

ogroženosti zaradi podnebno pogojenih nesreč:

Poplavni podcenter na SV Slovenije

Podcenter za žled in ujme na Kočevskem

Podcenter za požare v naravi v Sežani



Podcenter za protipoplavno zaščito (PCPPZ) v SV Sloveniji

Na lokaciji PCPPZ se načrtuje:

 vadben poligon za usposabljanje in vadbo 

lokalnih, regijskih, državnih in tujih sil ZRP za 

protipoplavno zaščito (švicarski koncept 

vadbenega poligona WPL Wangen a. a. –

Wiedlisbach),

 vadbeni poligon za usposabljanje in vadbo 

tehnično-reševalnih enot CZ – enot za 

prečrpavanje večjih količin vode oz. enot HCP-SI 

EU modula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Območje NCCZ-PCPPZ 

površina cca 125.000 m
2 



Podcenter za usposabljanje za ukrepanje ob žledu in ujmah

na Kočevskem (PUŽUK)

Na lokaciji PUŽUK se načrtuje:

 Vadbeni poligon za usposabljanje 

in vadbo lokalnih, regijskih, 

državnih in tujih sil ZRP za s 

poudarkom na učinkovitem odzivu

v primeru žleda in drugih

vremenskih ujm tako v urbanih

predelih kot tudi na gozdnih

površinah ter cestni, železniški in 

drugi komunalno energetski

infrastrukturi. 

 

 

 

Območje NCCZ-POŽUK 



Podcenter za požare v naravi Sežana

Na lokaciji se načrtuje  izgradnja namenskega 
centra za učinkovito požarno varstvo in 
zagotavljanje hitrega odziva na požare v 
naravnem okolju, ki vključuje:

 situacijski center (24/7) in operativni center s 
spremljajočo infrastrukturo (podpora odločanju),

 prostori za  pripadnike odzivnih enot in udeležence 
usposabljanj,

 vzdrževanje pripravljenosti na odziv za požare v 
naravnem okolju za področje krasa

 usposabljanje operativnih gasilcev za ukrepanje ob 
večjih požarih v naravnem okolju in za gašenje 
notranjih požarov (modul A in B),

 praktično usposabljanje kandidatov, ki se v gasilski 
šoli usposabljajo za pridobitev poklica gasilec 
(gašenje požarov v naravnem okolju, delo z motorno 
žago, gašenje požarov z uporabo zrakoplovov itd.),



3. Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na 

področju zaščite, reševanja in pomoči v povezavi z 

odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni, 

regionalni in lokalni ravni

 Cilj zagotavljanja ustrezne opreme, vozil in sredstev za izvajanje nalog na

področju ZRP je zagotoviti brezhibno in tehnično ustrezno opremo, vozila in

sredstva enotam, da lahko le-te zagotavljajo svojo odzivnost in operativno

učinkovitost.

 Sočasno je treba zagotoviti usposobljenost enot za delo z opremo, vozili in

sredstvi, ki omogočajo logistično podporo in reševanje v primeru izrednih dogodkov.

 Večina te namenske opreme, zagotovljene s strani države, bi bila stalno

razporejena na območju RS po regionalno-lokalnem principu in glede na

ogroženost zaradi podnebno pogojenih nesreč, ob predpostavki, da se organizirane

RLEHI-ONN enote s to opremo odzovejo na poziv URSZR oz. poveljnika CZ RS v

primeru nesreče večjega obsega kjerkoli v RS.



 Regionalno-lokalne enote za hitre intervencije - za

obvladovanje podnebno pogojenih nesreč (RLEHI-ONN) - TIP 1

(za enote na ravni GEŠP):

- avtolestve,

- posebna vozila z dvigalom (npr. 32 do 40 m s kontejnerji za

posamezen namen),

- tipske specializirane menjalne nadgradnje za:

· poplave,

· žled, vetrolom in točo,

· gozdne in travniške požare,

· platoji za prevoz večje opreme ob naravnih nesreč (črpalke,

agregati, itn.).



Primer opreme, vozil in 

sredstev TIP 1:



Regionalno-lokalne enote za hitre intervencije -

za obvladovanje podnebno pogojenih nesreč 

(RLEHI-ONN) - TIP 2 (za enote ravni osrednjih 

občinskih enot):

 posebna vozila z dvigalom do 32 m s kontejnerji za 

posamezen namen,

 posebna vozila z dvigalom do 20 m in kesoni,

 druga gasilska tipizirana vozila, primerna za hitro 

interveniranje v primeru podnebno pogojenih nesreč.



Primer opreme, vozil in 
sredstev TIP 2:



4. Priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov za 

izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in 

pomoč na odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč 

 Cilj je udeležence usposabljanj opolnomočiti za uspešno spopadanje in odziv na podnebno 

pogojene nesreče.

 Ciljne skupine glede na vrsto nesreče/naloge: 

- enote za gašenje požarov v naravnem okolju,

- enote za reševanje ob poplavah, 

- enote za  izvajanje nalog ob žledu, 

- enote za izvajanje nalog po ujmah, 

- vodstvo intervencij,

- enote za logistično oskrbo.
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VREDNOST PREDLOGOV VSEBIN ZRP  (EU del) 

1. Vzpostavitev infrastrukturnih in informacijsko-

komunikacijskih pogojev za boljše spremljanje,

pripravljenost in odziv sil ZRP na podnebno pogojene

nesreče

2. Vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za

boljšo usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in

lokalni ravni

3. Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na

področju ZRP v povezavi z odzivom na podnebno pogojene

nesreče na državni, regionalni in lokalni ravni

4. Priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov

za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP na odziv v

primeru podnebno pogojenih nesreč

50 mio EUR

• 40 mio ZKR

• 10 mio VKR

5 mio EUR

• 1 mio ZKR

• 4 mio VKR

50 mio EUR

• 10 mio ZKR

• 40 mio VKR

5 mio EUR

• 4 mio ERS

• 1 mio ESS



Merila in kazalniki predlaganih projektov

CILJ KAZALNIKI

Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za boljše spremljanje,
pripravljenost in odziv sil ZRP na podnebno pogojene nesreče

1

Vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih pogojev za boljšo
usposobljenost sil ZRP na državni, regionalni in lokalni ravni

3

Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju ZRP v

povezavi z odzivom na podnebno pogojene nesreče na državni,
regionalni in lokalni ravni

125

Priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih pripomočkov za

izobraževanje in usposabljanje sil za ZRP vezanih na odziv v primeru
podnebno pogojenih nesreč

3



Predvideni mejniki, cilji, indikativna časovnica za izvedbo investicij

CILJ MEJNIK ČASOVNICA

Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za boljše

spremljanje, pripravljenost in odziv sil ZRP na

podnebno pogojene nesreče

Vzpostavitev nacionalnega

centra civilne zaščite

12/2020 - 6/2026

Vzpostavitev in dograjevanje infrastrukturnih

pogojev za boljšo usposobljenost sil ZRP na

državni, regionalni in lokalni ravni

Poplavni podcenter na SV

Slovenije

3/2021 – 12/2024

Podcenter za žled in ujme na

Kočevskem

3/2021 – 12/2024

Podcenter za požare v naravi –

Sežana

3/2021 – 12/2024

Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje

nalog na področju ZRP v povezavi z odzivom na

podnebno pogojene nesreče na državni,

regionalni in lokalni ravni

Oprema TIP 1 12/2020 – 12/2026

Oprema TIP 2 12/2020 – 12/2026

Priprava in nadgradnja usposabljanj ter učnih

pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje

sil za ZRP vezanih na odziv v primeru podnebno

pogojenih nesreč

Usposabljanja in učni

pripomočki za poplave, žled in

ujme ter požare v naravnem

okolju

3/2021 – 12/2023
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ZAKLJUČEK
 STANJE 

 Partnerstvo usklajeno in podpisano (SOS, ZOS, ZMOS, GZS, GRS, JRS, SPZ, RK,…)

 Predlog vsebin poslan  za vključitev v 

 PREDLOG SPREMEMBE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 

2014-2020 (ver. sept 2020)

 NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST- RRF (ver. okt 2020)

 WE ARE READY TO GO !

 KAKO NAPREJ?

✓ Predstavitev pripravljenih predlogov ključnim resorjem (SVRK, MF, MOP, MJU, itn.).

✓ Sodelovanje na vseh nivojih NGS2, z delovno skupino SVRK za programiranje, Vlado RS, itn.

✓ Priprava ažurnih in usklajenih vsebin ZRP za vse programe in strateške dokumente KP.

 IZVEDBA AKTIVNOSTI 

✓ realizacijo vseh zastavljenih ciljev, ki niso pomembni samo za nas, ampak za vse 

državljane in državljanke, ko rabijo pomoč.



Predlogi za vključitev vsebin 

ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 

v EKP 2014 – 2020, VFO 2021 – 2027 IN NG EU
Ministrstvo za obrambo RS 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

HVALA ZA POZORNOST


