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7. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 8. 11. 2018 - Vlada RS se je na svoji 7. redni seji med drugim seznanila z 
uresničevanjem sklepov v mandatu 2014–2018 se seznanila s končno oceno neposredne škode 
na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 2018 ter sprejela Program odprave 
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. 
decembrom 2017. Seznanila pa se je tudi s Poročilom o stanju premostitvenih objektov na 
omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji. 
 
Uresničevanje sklepov Vlade RS preteklih mandatov 
Vlada se je seznanila z uresničevanjem sklepov, sprejetih v mandatu 2014–2018, in sklepov, ki nalagajo 
kontinuirane dejavnosti. V zvezi s sklepi, sprejetimi v preteklih mandatih, je vlada odločila, da: 

• ostane v veljavi 146 sklepov; 

• se spremenita 2 sklepa;  

• se razveljavi 16 sklepov;  

• ter sprejela 4 ugotovitvene sklepe. 
 
Hkrati je sprejela dodatna sklepa,  in sicer da: 

• Ministrstvo za finance do 15. 12. 2018 predloži nov Akcijski načrt za kvalitetno in pravočasno 
dokončanje projekta nove sistemske obdavčitve nepremičnin; 

• se do 30. 11. 2018 na predlog Ministrstva za okolje in prostor ustanovi nova Medresorska delovna 
skupina za uskladitev veljavne zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo Republike 
Slovenije. 

 
Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 
2018 
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami 
in točo 8. junija 2018 na območju Dolenjske, Podravja, Pomurja in Zahodno štajerske regije, ki v 40 
občinah skupno znaša 13.319.664,77 evra in jo je 3. septembra 2018 verificirala Državna komisija za 
ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (Državna komisija). Od skupnega zneska 
neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 68.219,48 evra, škoda na uničenem objektu 
10.366,99 evra, škoda na stavbah 5.090.829,53 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 
1.842.415,39 evra, škoda na gozdnih cestah 128.615,00 evra, škoda na vodotokih 4.367.779,93 evra, 
škoda na državnih cestah 96.004,57 evra in škoda v gospodarstvu 1.715.433,88 evra. Škoda v stavbah, 
ki so kulturna dediščina, je zajeta  v delni škodi na stavbah. 
 
Končna ocena neposredne škode iz prvega odstavka prejšnje točke presega 0,3 promile načrtovanih 
prihodkov državnega proračuna za leto 2018 (2.902.860,64 evra) in je tako dosežen limit za uporabo 
sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je 
naložila pristojnim ministrstvom, da v skladu s tem sklepom pripravijo program odprave posledic 
neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.  
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Vlada je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem 
oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene, če so ugotovljena nova dejstva, zaradi 
katerih je bila ocena neposredne škode bistveno višja ali nižja, pa je oškodovanec predhodno storil vse, 
da bi bila škoda ocenjena v skladu s predpisi oziroma predpisano metodologijo. Potrjeno ponovno 
oceno škode Državna komisija pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. O ponovni oceni škode mora 
Ministrstvo za okolje in prostor seznaniti vlado ob predložitvi programa za odpravo posledic nesreče. 
 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, zapisniško prenese zapisnike in drugo 
dokumentacijo o oceni neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami in točo 8. junija 
2018 Ministrstvu za okolje in prostor. 
 
Vlada je potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic neurja zaradi posledic neurja s poplavami in 
točo 8. junija 2018, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje v skupni 
višini 5.024,00  evrov in se pokrijejo iz proračunske rezerve. 
 
Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav in močnega vetra med 
11. in 13. decembrom 2017 
Vlada se je 10. maja 2018 seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 ter ugotovila, da končna ocena neposredne 
škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017 (2.653.792,02 
evra) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh 
zaradi poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017, in sicer v skupni višini 35.000.000,00 
evrov. Sredstva za leto 2018 v skupni višini 7.000.000,00 evrov se zagotavljajo za izvedbo prioritetnih 
obnov v okviru proračunske rezerve.   
 
Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih 
območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se 
ukrepi ne bi izvajali.  
 
Poročilo o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji 
Poročilo o stanju premostitvenih objektov na omrežju državnih cest v Republiki Sloveniji je pripravljeno 
na osnovi podatkov, prejetih s strani obeh upravljavcev državnih cest, in sicer družbe DARS d. d. za 
omrežje avtocest in hitrih cest ter Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za omrežje ostalih 
državnih cest. 
 
Na osnovi zaključkov, ki izhajajo iz podatkov prejetih s strani obeh upravljavcev državnih cest, se 
ocenjuje, da navedena upravljavca državnega cestnega omrežja ustrezno spremljata stanje 
premostitvenih objektov ter z izvajanjem potrebnih ukrepov zagotavljata ustrezen nivo varnosti 
premostitvenih objektov.  
 
Ustrezna varnost objektov se sicer zagotavlja s pravočasnim načrtovanjem sanacij, rekonstrukcij ter 
zamenjav obstoječih objektov z novimi. Načrtovanje obnov premostitvenih objektov temelji na 
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ugotovitvah obdobnih pregledov objektov, ob hkratnem upoštevanju pomembnosti cestnih povezav, 
povprečnega letnega dnevnega prometa cest in drugih dejavnikov. Dejstvo je, da nižja ocena iz 
obdobnega pregleda objekta še ne pomeni avtomatično ogrožene stabilnosti samega objekta. Za slabše 
objekte s poškodbami, ki bi lahko pomenile tudi zmanjšano stabilnost objektov se, v kolikor niso možne 
takojšne obnove, izdela varnostna analiza določitve največjih dovoljenih prometnih obtežb oziroma 
določi največje dovoljene obtežbe vozil, ki lahko varno prečkajo premostitvene objekte na omrežju.  
 
V zvezi s tematiko stanja premostitvenih objektov v Republiki Sloveniji je potrebno omeniti tudi dejstvo, 
da je Ministrstvo za infrastrukturo pred kratkim na vsa združenja slovenskih občin naslovilo opozorilo, da 
so v skladu z Zakonom o cestah občine kot upravljavci občinskih cest dolžne zagotoviti varen in 
nemoten promet. Predlagano je bilo, da so občine v segmentu zagotavljanja varne cestne infrastrukture 
zelo pazljive, pozorne in hkrati zagotavljajo preglede premostitvenih objektov v skladu s Pravilnikom o 
rednem vzdrževanju javnih cest. 
 
Odgovor na Prošnjo Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti v zvezi s 
sistemsko ureditvijo področja dolgotrajne oskrbe 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na Prošnjo Komisije za peticije, človekove pravice in 
enake možnosti v zvezi s sistemsko ureditvijo področja dolgotrajne oskrbe. 
 
Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti je Vlado Republike Slovenije zaprosila, da se 
jo obvesti, kdaj bo pripravljen Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in posredovan v obravnavo 
Državnemu zboru, ki bo sistemsko uredil vsa vprašanja dolgotrajne oskrbe in odpravil tudi neenakost 
starejših zavarovancev v oskrbnih domovih brez koncesije. 
 
V zvezi s tem pojasnjujemo, da so zaveze za pripravo predloga zakona o dolgotrajni oskrbi podane v 
Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022. 
 
Vlada bo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo sistemsko uredil področje dolgotrajne oskrbe, 
pripravila in posredovala v obravnavo Državnemu zboru v času njenega mandata. Eden od ključnih 
ciljev nove ureditve je, da bodo upravičenci dostopali do primerljivih pravic za primerljive potrebe. 
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