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111. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 27. 1. 2022 – Vlada RS je na 111. redni seji sprejela Letni načrt 
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 in Načrt vaj v obrambnem sistemu in 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Vlada RS je 
sprejela tudi Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov 
na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. Prav tako pa je Vlada RS začela z 
obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov. 
 
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 
V skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16 in 36/21 – ZZIRDKG; v nadaljevanju ZGGLRS) se 
prodaja in menjava državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih 
gozdov na občino lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z 
državnimi gozdovi, ki ga na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v 
nadaljevanju: družba SiDG), sprejme vlada. 
 
Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 sestavljajo: 

• Program prodaje nepremičnin, ki predvideva skupno 160 poslov, s katerimi je 
predvidena prodaja nepremičnin v skupni površini 122,80 hektarjev (od tega 107,97 
hektarjev gozda ter 14,83 hektarjev kmetijskih in ostalih površin) v skupni vrednosti 
(na podlagi predlagane cene) 8.008.266,89 evrov (od tega znaša vrednost gozda 
5.733.072,64 evrov ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 2.275.194,25 evrov). V 
Programu prodaje nepremičnin 29 poslov vključuje zemljišča, ki so po namenski 
rabi, delno ali v celoti, stavbna. To je tudi razlog za visoko skupno vrednost 
nepremičnin, ki so predvidena za prodajo. 

• Program menjave nepremičnin predvideva izvedbo 10 poslov menjav. Predvidena 
je menjava 29 zemljišč, v skupni površini 10,43 hektarjev (od tega 9,11 hektarjev 
gozda ter 1,32 hektarjev kmetijskih in ostalih površin), po podatkih Geodetke uprave 
Republike Slovenije (GURS) ocenjenih na 66.321,68 evrov (od tega znaša vrednost 
gozda 52.866,10 evrov). Republika Slovenija bo z menjavo pridobila 29 zemljišč v 
skupni površini 15,65 hektarjev (od tega 14,57 hektarjev gozda ter 1,08 hektarja 
kmetijskih in ostalih površin), po podatkih GURS ocenjenih na 67.359,85 evrov (od 
tega znaša vrednost gozda 57.135,94 evrov). 

• Program neodplačnih prenosov na občine po 24. členu ZGGLRS vključuje 5 poslov 
(skupno 35 zemljišč). Skupna površina zemljišč, ki se bodo neodplačno prenesla na 
občine, znaša 34,30 hektarjev (od tega znaša površina gozda 30,01 hektarja) in je 
po podatkih GURS ocenjena na 178.080,00 evrov (od tega znaša ocenjena 
vrednost gozda 154.942,00 evrov). 

 
Skupno je v Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2022 načrtovana 
izvedba 175 poslov prodaj, menjav in neodplačnih prenosov lastninske pravice z državnih 
gozdov na občino v skupni vrednosti (na podlagi predlagane cene) 8.185.308,75 evrov, od 
tega znaša vrednost gozda (na podlagi predlagane cene) 5.883.744,80 evrov. 
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Načrt vaj v sistemih obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
letu 2022 obsega najpomembnejše vaje v navedenih sistemih v letošnjem letu.  
 
Opredeljene aktivnosti so razdeljene na celovite vaje obrambnega sistema, vaje 
Slovenske vojske in vaje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V letu 2022 
je načrtovano sodelovanje na šestih celovitih vajah s področij: kibernetika, krizno 
upravljanje, jedrska varnost ali njihova kombinacija, vključno s hibridnim delovanjem.  
 
Slovenska vojska bo sodelovala na usposabljanjih pri 95 vajah v Republiki Sloveniji ali v 
tujini. Vaje bodo na taktični oziroma operativni ravni. Na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami je načrtovanih 15 vaj, od tega bo ena vaja državnega pomena s 
področja jedrske varnosti. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo letos, 
poleg sodelovanja na mednarodnih vajah, dal poudarek praktičnemu usposabljanju 
deležnikov pri odzivanju ob velikih naravnih in drugih nesrečah v Republiki Sloveniji.  
 
Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus 
SARS-CoV-2 za samotestiranje 
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in 
odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZDUPŠOP), ki ureja pomoč za nakup hitrih 
antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, določa veljavnost ukrepa do 
31. januarja 2022, z možnostjo podaljšanja najdlje za pet mesecev. Vlada tako s sprejetim 
sklepom prvič podaljšuje izvajanje ukrepa za obdobje enega meseca, in sicer do 28. 
2. 2022, zaradi slabšanja epidemiološke situacije. 
 
Upravičenec do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni 
za samotestiranje in za katere je pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v 
Evropski uniji, je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava. Višina pomoči se 
določi glede na število delavcev ali oseb, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravljajo 
delo pri delodajalcu in ki se po predpisih za preprečevanje okužb s COVID-19 morajo 
testirati, na dan oddaje izjave na FURS. 
 
Glede na smiselno uporabo določb ZDUPŠOP in predhodni izračun ocene potrebnih 
finančnih sredstev, je znesek pomoči za februar 2022 na delavca 30 evrov.   
 
Sklep začne veljati 1. februarja 2022.  
 

* * * 
 
 


