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56. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 14. 10. 2015 - Vlada RS je na 56. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o 
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, novelo Uredbe o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike in novelo Uredbe o regionalnih razvojnih programih ter se 
seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih ob prvem prihodu večjega števila migrantov v 
Slovenijo in s predlogi o nadaljnjih nujnih aktivnostih. 
 
Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 
 
Sedanje gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije (RS) temelji na koncesijah za izkoriščanje 
gozdov, ki so bile leta 1996 podeljene brez javnega razpisa za 20 let gozdarskim izvajalskim podjetjem. 
Ta so nastala iz nekdanjih gozdnih gospodarstev in so te gozdove upravljala pred uveljavitvijo Zakona o 
gozdovih leta 1993. Dvajsetletna koncesijska razmerja za večji del gozdov v lasti RS potečejo 30. 6. 
2016. 
 
Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS predvideva spremembo ureditve gospodarjenja z 
gozdovi v lasti RS tako, da se ustanovi nova gospodarska družba in se omogoči prenos upravljanja teh 
gozdov v poslovno okolje, v katerem bo mogoče doseganje boljšega poslovnega izida. Družba bo 
upravljala gozdove, ki so v lasti RS in s katerimi zdaj gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
(Sklad). Z ustanovitvijo nove družbe se zagotovi večja učinkovitost njihovega upravljanja in izboljša 
dosedanja ureditev, ki izhaja iz omejitev pristojnosti javnega zavoda. 
 
Družba, ustanovljena na podlagi sprejetega zakona bo prodajala les sama za svoj račun. Sečnja in 
spravilo lesa v državnih gozdovih bosta še vedno omogočena tudi gospodarskim družbam, ki zdaj 
izvajajo koncesijo v teh gozdovih kot tudi drugim gospodarskim subjektom, ki opravljajo storitve 
izkoriščanja gozdov, ter usposobljenim in opremljenim hribovskim in gorskim kmetom. Enakopravne 
možnosti vsem zainteresiranim bodo zagotovljene s postopki javnih naročil za opravljanje del v državnih 
gozdovih. Cilj gospodarske družbe je upravljanje gozdov v lasti RS v skladu z načeli preglednosti, 
učinkovitosti in odgovornosti pri upravljanju državne lastnine ter skladno s cilji Nacionalnega gozdnega 
programa, veljavno zakonodajo in načrti za gospodarjenje z gozdovi. 
 
Nova gospodarska družba bo za pravico do upravljanja gozdov v lasti RS kot namenski prihodek 
državnega proračuna RS plačevala delež od prihodkov, doseženih pri prodaji lesa. Edina družbenica 
nove gospodarske družbe je RS in ni možnosti vstopa novih družbenikov. Družba za gozdove v lasti RS 
pridobi le pravico do gospodarjenja, gozdovi pa ostajajo v lasti Republike Slovenije 
 
Spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in Uredbe o 
regionalnih razvojnih programih 
 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja v 26. členu določa, da Vlada RS  z uredbo 
podrobneje predpiše pogoje, merila in postopek sofinanciranja regijskih projektov ter pogoje, merila in 
postopek financiranja dodatnih ukrepov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.  
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Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike je treba spremeniti zaradi sprememb pri 
izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Treba je prilagoditi izvajanje regionalne 
politike, predvsem v delu določanja kvot za regijske projekte. Endogeno regionalno politiko, ki je v okviru 
evropske kohezijske politike v preteklem programskem obdobju 2007–2014 razpolagala z indikativno 
kvoto, ki se je prek regijskih kvot (upoštevaje indeks razvojne ogroženosti) razdeljevala med 12 
razvojnih regij, je v novi finančni perspektivi nadomestila t.i. »horizontalna regionalna politika«. Posebna 
sredstva regionalni politiki niso več na voljo, ampak bo treba usklajevati specifične cilje posameznih 
regij znotraj ciljev resornih politik. Ta sprememba zahteva prilagoditev tega podzakonskega akta v smeri 
dodatnega urejanja postopkov usklajevanja ciljev, ukrepov in projektov med regijami in ministrstvi. 
 
V dopolnjeno uredbo se vsebinsko smiselno prenašajo tudi nekateri členi iz Uredbe o regionalnih 
razvojnih programih, sočasno pa se s spremembo Uredbe o regionalnih razvojnih programih 
predlaga črtanje celotnega poglavja, ki se nanaša na dogovore za razvoj regij. Na ta način bodo 
dogovori za razvoj regij urejeni v eni sami uredbi, kar bo olajšalo njeno uporabo.  

 
Seznanitev s poročilom o izvedenih aktivnostih ob prvem prihodu večjega števila migrantov v 
Slovenijo in o nadaljnjih aktivnostih 
 
Na prvi večji migracijski tok, ko je ozemlje Slovenije med 17. in 22. septembrom prečkalo okoli 3.500 
oseb, smo bili zelo dobro pripravljeni. Migrante, za katere je Slovenija predstavljala tranzitno državo, 
smo ustrezno oskrbeli, ponudili smo jim nastanitev, izvedli potrebne postopke, ki nam jih nalaga naša in 
evropska zakonodaja, in jim omogočili, da so svojo pot lahko čim prej nadaljevali v ciljne države.  
 
Pri tem je delo ministrstev in drugih državnih organov koordinirala operativna skupina, sestavljena iz 
številnih resorjev, služb, policije in slovenske vojske, ki deluje v okviru  Ministrstva za notranje zadeve. 
Ministrstvo je imelo aktivno vlogo pri spremljanju aktualnega dogajanja in usmerjanju dela, iskanju in 
zagotavljanju nastanitvenih kapacitet, pri sprejemu migrantov in izmenjavi informacij tako znotraj države 
kot s tujino. Zelo pomembna je bila vloga policije pri sprejemu migrantov, tekočem vodenju postopkov, 
zagotavljanju varnosti in sodelovanju s kolegi in drugimi varnostnimi organi. Uprava RS za zaščito in 
reševanje je skupaj s Civilno zaščito in humanitarnimi organizacijami opravila pomembno nalogo zlasti 
pri vzpostavitvi in vzdrževanju nastanitvenih zmogljivosti, vsestranski oskrbi migrantov, kjer je imela 
pomembno vlogo tudi Slovenska vojska.  
 
Ves čas so bili na razpolago tudi zdravstveni delavci, ki so skupaj s prostovoljci zagotavljali zdravstveno 
varstvo migrantom, tako v sprejemnih kot v nastanitvenih centrih. Pri razdeljevanju hrane, obleke, 
obutve in drugih življenjskih potrebščin so imele vidno vlogo tudi nevladne in že omenjene humanitarne 
in prostovoljne organizacije. 
 
Eden izmed ključnih elementov pri uspešnem soočanju s prvim migracijskim valom je bilo tudi usklajeno 
in uspešno sodelovanje z občinami. Na njihovo sodelovanje računamo tudi v prihodnje. Navsezadnje so 
migracije izziv, ki ga lahko uspešno rešimo le skupnimi močmi. Vsem navedenim gre iskrena zahvala za 
opravljeno delo. 
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Pristojne službe ves čas aktivno spremljajo migracijske tokove v regiji, ki so še vedno zelo intenzivni. Ni 
izključeno, da bo veliko število migrantov potovalo skozi Slovenijo, zato se na njihov morebitni prihod že 
ves čas intenzivno pripravljamo. Vzdržujemo in povečujemo pripravljene kapacitete, ki jih je sedaj že 
nekaj pod 8.000, odpravljamo pomanjkljivosti in uvajamo pozitivne izkušnje pri zagotavljanju dodatnih 
nastanitvenih zmogljivosti, predvsem v zidanih objektih, ki varujejo pred neugodnimi vremenskimi 
pogoji. Namreč, neugodne vremenske razmere lahko privedejo do tega, da nekatere obstoječe 
kapacitete ne bodo ustrezale novo nastalim pogojem, zato bomo v dogovoru zlasti s podjetji in 
občinami, pa tudi zasebnimi lastniki, poskušali zagotoviti čim več ustreznih nastanitvenih kapacitet v 
zidanih in ogrevanih objektih. Pri slednjem se bodo angažirali vsi ministri Vlade kakor tudi Vlada kot 
celota. 
 
V primeru soočenja z novim prihodom večjega števila migrantov jih bomo tudi tokrat sprejeli odprto in z 
razumevanjem za njihove stiske. Ob tem bomo delovali na organiziran in učinkovit način ter poskrbeli za 
vse v okviru naših najboljših možnosti. Ob tem je naša prioriteta zagotovitev nadzorovanega procesa, s 
katerim bomo zagotovili nemoteno delovanje države in poskrbeli za varnost prebivalk in prebivalcev ter 
migrantov. V skladu s situacijo in ocenami bomo uporabili vse možne ukrepe in aktivnosti, ki so nam na 
razpolago.   
 
Ministrstvo za notranje zadeve je ves čas v stikih s sosednjimi državami, drugimi ministrstvi in 
operativnimi službami. Pozorni so na dogajanja v regiji in si izmenjujemo informacije v okviru pristojnosti 
in o aktualnem dogajanju ter načrtovanih ukrepih. Na podlagi ocene stanja bo Ministrstvo za notranje 
zadeve Vladi predlagalo ukrepe kot odziv na morebitne spremembe situacije v regiji. 

 
(Vir: Vlada RS) 
 
 


