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171. REDNA SEJA VLADE RS  
 
 
Ljubljana, 8. 3. 2018 - Vlada RS je na svoji 171. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih ter Program odprave 
posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017. Izdala je tudi 
Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za železniško progo Maribor – Šentilj in sprejela 
Dopolnitev programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004 z izhodišči za 
izvedbo v letu 2018 ter Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 
1. 1. in 31. 12. 2015.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih  
Predlog zakona osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje z 297,53 na 
331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek 
predstavlja 11,34 % povečanje. Finančne posledice na letni ravni bodo znašale okoli 18 mio evrov. 
 
Ministrstvo je na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih zavezano, da na podlagi primerljive 
metodologije, najmanj vsakih pet let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. Če razlika med 
višino veljavnega osnovnega zneska minimalnega dohodka in višino na novo ugotovljenih minimalnih 
življenjskih stroškov presega 20 %, določi novo višino osnovnega zneska minimalnega dohodka. Višina 
minimalnih življenjskih stroškov je bila zadnjič ocenjena leta 2009, zato je ministrstvo naročilo novo 
raziskavo o minimalnih življenjskih stroških.  
 
Leta 2009 so osnovni minimalni življenjski stroški, ki omogočajo preživetje samske odrasle osebe 
(najnujnejši izdatki za življenjske potrebščine), znašali 385,08 evra. Zaradi realno nizke  
minimalne plače (in tudi povprečne plače) in posledično nesprejemljivega razmerja med denarno 
socialno pomočjo in najnižjimi plačami oziroma med socialnim varstvom in trgom dela, se je osnovni 
znesek minimalnega dohodka leta 2010 določil v višini 75 % oziroma v višini 288,81 evra, kar je takrat 
predstavljalo okoli 50 % neto minimalne plače.  
 
Z novo raziskavo je bilo ugotovljeno, da višina osnovnih minimalnih življenjskih stroškov  
znaša  441,67 evrov. Z namenom ohranitve podobnega razmerja z neto minimalno plačo kot leta 2010 
je ministrstvo z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih kot nov osnovni znesek minimalnega 
dohodka predlagalo 331,26 evra,  kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. 
Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje.  
 
Z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih ministrstvo tako predlaga, da se meja socialne 
varnosti samskim osebam in parom brez otrok poviša, določenim skupinam posameznikov oziroma 
družin pa ohrani na enakem nivoju, kot trenutno.  
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Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 
2017  
Vlada se je 5. 10. 2017 seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 
med 27. in 28. aprilom 2017 ter ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile 
načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2017 (približno 2,58 mio evra) in je tako dosežen 
limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Na podlagi zakona je 
Ministrstvo za okolje pripravilo Program odprave neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 27. in 
28. aprilom 2017, v skupni višini 23 mio evrov. Sredstva v letu 2018 se zagotavljajo za izvedbo 
prioritetnih obnov v okviru proračunske rezerve v skupni višini 18 mio evrov za: obnovo objektov vodne 
infrastrukture; obnovo občinske infrastrukture in javnih objektov ter vračilo presežnih sredstev; izvedbo 
geotehničnih ukrepov; sofinanciranje obnove stanovanjskih objektov v lasti oseb zasebnega prava; 
obnovo posebnih objektov – kulturnih spomenikov. 
 
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 in so opredeljenih z zakonom. 
 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za železniško progo Maribor -Šentilj 
Z Uredbo vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena (ZUPUDPP) 
sprejme DPN, daje v skladu z ZUPUDPP podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 
 
V DPN, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in 
ustrezno grafično prikazane) rešitve glede prometno tehničnega, komunalnega, varnostnega, 
okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja 
posega v prostor. Prikazane so v grafičnem delu na kartah ureditvene situacije in situacije komunalne 
infrastrukture, opisane pa so v tekstualnem delu, med drugim v poglavjih: načrtovane prostorske 
ureditve, območje DPN, pogoji glede namembnosti posegov v prostor, merila in pogoji za parcelacijo, 
pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, 
upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in etapnost izvedbe prostorske ureditve. 
 
Odsek železniške proge Maribor–Šentilj, ki sega vse do državne meje, se v dolžini 15,37 km dogradi z 
drugim tirom; obstoječi tir se nadgradi. Nova trasa železniške proge poteka večinoma ob trasi obstoječe 
proge, od nje se, zaradi zagotavljanja ustreznih tehničnih elementov in vozne hitrosti, umakne na 
območjih novih predorov, čez dolino Pesnice in na odseku severno od naselja Pesnica. 
 
S tem DPN se načrtujejo naslednje prostorske ureditve: odsek železniške proge Maribor – Šentilj - 
državna meja z gradnjo drugega tira in prestavitvijo obstoječega tira na posameznih odsekih, z vsemi 
objekti, napravami in ureditvami, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje železniške proge; 
rekonstrukcija železniških postaj Pesnica in Šentilj ter prestavitev železniškega postajališča Cirknica; 
deviacije državnih, občinskih in nekategoriziranih cest ter nove dostopne ceste; ureditev pripadajoče in 
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prilagoditev obstoječe energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij; 
ureditev lokacij za vnos viškov zemeljskega izkopa v tla z ureditvami na dovoznih poteh do teh lokacij; 
spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve prostora ob železniških tirih in obcestnem prostoru, 
rekultivacije zemljišč; objekti in ureditve za varovanje okolja; drugi ukrepi in ureditve, povezani z 
načrtovanimi ureditvami. 
 
Dopolnitev programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju za leto 2018  
Vlada RS je sprejela Dopolnitev programa popotresne obnove posledic potresa v Posočju 12. 7. 2004 z 
izhodišči za izvedbo v letu 2018. 
 
Za leto 2018 so predvidena sredstva državnega proračuna RS za: izvedbo rušitev stavb, ki ogrožajo 
ljudi in okolico ter predstavljajo neposredno nevarnost v primeru novega potresa; izvedbo rušitev stavb, 
ki so predvidene za nadomestno gradnjo in priprava parcel za gradnjo; projektiranje popotresne obnove 
objektov (projektna dokumentacija) z vsemi potrebnimi predhodnimi deli in podpornimi dejavnostmi 
(med drugimi geodezija, geologija in arheologija), sanacijo, rekonstrukcijo stavb, oziroma izvajanje 
nadomestnih gradenj eno in dvostanovanjskih stavb ter spremljajočih aktivnosti; sanacijo, rekonstrukcijo 
in gradnjo stanovanjskih blokov; sanacijo in rekonstrukcijo in gradnjo poslovnih in poslovno-
stanovanjskih ter gospodarskih objektov; obnovo kulturnih spomenikov in izvedba restavratorskih del na 
objektih, kjer se izvaja statična sanacija objektov; vodenje obnove in spremljevalne dejavnosti, ki so s 
tem povezane; za začasne namestitve oškodovancev med obnovo njihovih objektov; za odpravo 
reklamacij obnovljenih objektov, v kolikor drugi garancijski instrumenti odpovejo; izdelavo projektih nalog 
za novo uvrščene objekte v program obnove. 
 
Predvidena poraba sredstev v letu 2018 za izvedbo popotresne obnove znaša 4 milijone evrov. 
 
Poročilo o presoji posledic zakonov, sprejetih po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2015 
Poslovnik Vlade Republike Slovenije določa, da se za zakone, sprejete po nujnem postopku, o presoji 
posledic na posameznih področjih pripravi poročilo po dvoletnem izvajanju, ki se po obravnavi na vladi 
posreduje Državnemu zboru v vednost in objavi na spletnih straneh. S tem namenom je Generalni 
sekretariat Vlade RS pozval resorje, da pripravijo poročila za zakone, sprejete po nujnem postopku med 
1. 1. in 31. 12. 2015, iz njihovega delovnega področja.  
 
Poročilo je tako pripravljeno na podlagi posameznih poročil ministrstev. Nabor predpisov iz poročila 
obsega vse zakone, sprejete po nujnem postopku med 1. 1. in 31. 12. 2015.  
 
V navedenem obdobju je bilo po nujnem postopku sprejetih 34 zakonov, od tega pa so vsi zakoni z 
izjemo enega, ki v praksi ni zaživel, dosegli svoj namen. 
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