32. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 32. redni seji med drugim sprejela
Uredbo o spremembah Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter
o izračunu in odmeri komunalnega prispevka, Spremembe št. 1 Letnega načrta
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 in potrdila čistopis Letnega načrta
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 ter Spremembe št. 1 Programa
porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019. Vlada se je
seznanila tudi z Vmesnim poročilom o izvajanju Programa spodbujanja
gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in sprejela Sklep o
spremembi članov Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč
Sprememba uredbe je potrebna zato, ker je bila ugotovljena napaka v drugem odstavku
30. člena Uredbe, kjer v enačbi manjkajo oklepaji, saj lahko sicer prihajalo do sprejema
napačnih občinskih odlokov in napačnega izračuna komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo.
Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019
Skladno z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (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. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi se lahko, skladno z ZGGLRS, med
letom spreminja in dopolnjuje.
Pri pripravi Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto
2019 je družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., upoštevala interes države po
zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu, kot tudi interes države po zaokrožitvi
kompleksov gozdov v državni lasti. V Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z
državnimi gozdovi za leto 2019 je vključen en pravni posel izvensodne razdružitve
solastnine, ki ga ob upoštevanju pravnih značilnosti tega posla lahko uvrstimo med posle
menjave. Z realizacijo tega posla bo RS pridobila 1,8535 ha (od tega 1,6321 ha gozda in
0,2214 ha kmetijskih in ostalih površin), odtujila pa bo 1,2542 ha (od tega 1,1128 ha gozda
ter 0,1414 ha kmetijskih in ostalih površin).
Z razdružitvijo solastnine na teh zemljiščih bo RS v primerjavi z dosedanjimi solastniškimi
deleži na teh zemljiščih, pridobila 0,5193 ha več gozdnih površin. Končna vrednost
površin, ki jih bo RS odtujila, in vrednost površin, ki jih bo z razdružitvijo pridobila, ter
poračun vrednosti solastniških deležev bodo določeni na podlagi cenitve.
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Spremembe št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za
leto 2019
S sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljevanju: Gozdnega sklada), v skladu
z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS), upravlja in z
njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe
sredstev, ki ga sprejme vlada. Letni program porabe sredstev Gozdnega sklada določa
razdelitev sredstev po določenih namenih v posameznem letu.
Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019 je 24. 1. 2019
sprejela vlada. S Spremembami št. 1 se na prihodkovni strani Gozdnega sklada znižujejo
načrtovani prihodki iz naslova koncesnin ter povečujejo prihodki iz naslova nadomestila za
upravljanje državnih gozdov. Prihodki Gozdnega sklada se, v primerjavi s sprejetim
Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2019, skupno
zvišujejo.
S Spremembami št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za
leto 2019 se povečujejo tudi odhodki pri namenu financiranja Promocija rabe lesa in lesnih
proizvodov ter gozdno lesnih verig.
Vmesno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja gospodarske osnove
madžarske narodne skupnosti 2017–2020
Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 je bil
s strani Vlade potrjen 29. junija 2017, njegove spremembe pa 18. januarja 2018. Program
je namenjen razvoju gospodarske osnove območja, kjer živijo pripadniki madžarske
avtohtone narodne skupnosti, kar podrobneje pomeni ustvarjanje novih delovnih mest in
ohranjanje že obstoječih, vzpostavljanje nove infrastrukture in posodobitev že obstoječe,
ter povečanje privlačnosti območja. Program je namenjen vsem upravičencem, ki svojo
dejavnost opravljajo na območju, kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne
skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.
Program vključuje naslednje 4 ukrepe:
1. Spodbujanje naložb v gospodarstvu,
2. Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov,
3. Sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi,
4. Promocija območja in podpora pri izvajanju programa.
Vmesno poročilo je pripravila Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost v
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dokument pa vsebuje
pregled stanja aktivnosti posameznih projektov znotraj štirih omenjenih ukrepov.
Sprememba članov Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
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V Skupini za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja, ki je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije št.
10104-2/2019/7 z dne 4. 2. 2019 in ki je bila spremenjena s sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 10104-2/2019/11 z dne 18. 4. 2019, se razrešita: Maja Hvala, Združenje
občin Slovenije, članica in Tanija Kofalt, Ministrstvo za kulturo, članica. Na novo pa se
imenujeta: Alenka Maček Breger, Združenje občin Slovenije, članica, mag. Bojan Kurež,
Ministrstvo za kulturo, član.
Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje
predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
***
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