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I.  U V O D 
 

 
Finančni načrt  in program Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Sklad) na podlagi Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije  (Ur. list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16 in 14/15-
ZUUJFO, 9/16-ZGGLRS in 36/21- ZZIRDKG, v nadaljevanju: ZSKZ) in Statuta Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Statut Sklada) sprejme Svet 
Sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS). Na podlagi šestega 
odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 
(Ur. list RS št. 187/2021 in 206/21), pa ne glede na določbe drugih zakonov, k Finančnemu 
načrtu in programu Sklada za leto 2022, soglasje poda pristojni minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 
 
Finančni načrt  in program Sklada za leto 2022 je predvsem zaradi primerljivosti med 
posameznimi leti in lažjega pregleda realizacije zastavljenih ciljev in nalog pri poročanju o 
posameznem obdobju pripravljen na enak način, kot je bil pripravljen v preteklih letih, in sicer 
je vsebinsko razdeljen na dva dela – na program, ki opredeljuje delovni program Sklada, 
pomembnejše prioritete v planskem obdobju in načrtovana dela v okviru posameznih 
dejavnosti oziroma poslovnih področij Sklada, ter finančni načrt, v katerem so opredeljena 
temeljna izhodišča in predvidevanja, upoštevana pri načrtovanju poslovanja Sklada za leto 
2022 in pojasnila nekaterih prihodkov in odhodkov v načrtu za leto 2022. 
 
Program upošteva tudi dejstvo, da Sklad na podlagi ZSKZ gospodari s kmetijskimi zemljišči, 
kmetijami in drugimi zemljišči v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) ter bo pri tem 
sledil nacionalnemu interesu in strategiji države, ki sta zapisana v drugih sprejetih dokumentih 
s področja kmetijstva. Na podlagi Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 
(Ur. list RS, št. 9/2016, v nadaljevanju: ZGGLRS) pa bo opravljal tudi določene naloge, ki se 
nanašajo na gozdove v lasti Republike Slovenije (predvsem v zvezi z denacionalizacijo, 
izplačilom odškodnin za nemožnost uporabe gozdov vrnjenih v postopkih denacionalizacije in 
neodplačnimi prenosi gozdov).  
 
V skladu s Finančnim načrtom  in programom Sklada za leto 2022 bo Sklad v okviru veljavne 
zakonodaje in razpoložljivih finančnih sredstev v tem načrtovanem obdobju, izvajal zakonsko 
določene in druge, dodatne naloge, ki so mu bile dodeljene, ter si prizadeval uspešno 
uresničevati strateške usmeritve in ukrepe, s katerimi želi Sklad posredno zadostiti tudi 
strateškim ciljem države. 
 
Sklad bo gospodarjenje s kmetijskimi in drugimi zemljišči načrtoval v okviru razpoložljivih 
finančnih sredstev, oziroma svojih finančnih zmožnosti. Celotno poslovanje bo tudi v letu 2022 
podrejeno usmeritvami Vlade RS ter predvsem racionalni in ekonomični presoji načina izvedbe 
vseh nalog in aktivnosti, planiranih v tem Finančnem načrtu in programu Sklada za leto 2022. 
 
V skladu s strateškimi usmeritvami in razpoložljivimi viri bo Sklad v letu 2022 odkupil do 400 
ha kmetijskih zemljišč. V ta namen so načrtovana sredstva v višini 6.000.000 EUR. 
Pričakovano bo Sklad odkupil vsaj 150 ha zemljišč na varovanih območjih ter vsaj 200 ha v 
10-kilometrskem pasu ob državni meji.  
 
Od načrtovanih 6.000.000 EUR sredstev za nakup bo 1.000.000 EUR proračunskih sredstev 
iz naslova Sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti – p.p. 995310 (za nakupe 
kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, HMS območjih ter 10-kilometrskem pasu ob 
mejni črti). Glede na  realizacijo nakupa na zavarovanih območjih ter v 10-kilometrskem pasu 
ob državni meji v letu 2021, bo potrebno razmisliti ali je možno povečati sredstva MKGP. 
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Na področju upravljanja s kmetijskimi zemljišči so bili ob koncu leta 2021 (na 45. dopisni seji, 
dne 7. decembra 2021) za leto 2022 s strani Sveta Sklada sprejeti ceniki, in sicer:  

 Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2022,  

 Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2022,  

 Cenik za pripravo soglasij, služnostnih pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil 
za leto 2022. 
 

Ceniki so nominalno ostali na enaki ravni kot v letu  2021. 
 
V skladu s Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč bo Sklad tudi v letu 2022 
nadaljeval s kontrolo obdelanosti zemljišč, z evidentiranjem nedovoljenih posegov in ustreznim 
ukrepanjem.  
 
Uslužbenci Sektorja za kmetijstvo bodo tudi v letu 2022 aktivno izvajali naloge upravljanja in 
vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljevanju: HMS), predvsem na področju 
rednega vzdrževanja posameznih sistemov.  
 
Sklad  bo v letu 2022 nadaljeval z izvedbo projekta – Dokončanje prenosa zemljišča Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in ureditev evidenc ROS. 
 
Realizacija oziroma neizvedba po trenutnem stanju 115.685 parcel potrjuje, da bo Dokončanje 
prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v last Republike Slovenije in v gospodarjenje Skladu 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije izvajan z dodatnimi zaposlenimi na 
SKZGRS.  
 
Pri tem je dejstvo, da izvedba oziroma dokončanje tega projekta ni odvisno le od aktivnosti 
Sklada, temveč tudi od pristojnih institucij, ki bodo zagotovile, da bo Sklad pravočasno pridobil 
potrebne listine za urejanje evidenc nepremičnin. Brez aktivnega sodelovanja tako na ravni 
lokalnih skupnosti kot resornega ministrstva in zemljiške knjige realizacija oziroma dokončanje 
projekta ne bo možno.  
 
V letu 2022 bo Sklad  v skladu  z zahtevami  in ugotovitvami  Računskega sodišča št.3264-
4/2016/81 z dne 13.7.2020,   nadaljeval z izvajanjem  »Načrta aktivnosti za izvedbo inventure 
kmetijskih zemljišč« (v nadaljevanju: načrt) in s tem odpravljanju odstopanj  pri podatkih v 
zemljiški knjigi in zemljiškem katastru , po prioritetah sprejetih v  načrtu, in sicer: 

 PRIORITETA 1: - Delež nakupa, ki ni vpisan v zemljiško knjigo 

 PRIORITETA 2: - Parcele v komasacijah 

 PRIORITETA 3: - Pojmovna oblika naziva za lastnico Republiko Slovenijo 

 PRIORITETA 4: - Parcele, ki imajo v ROS Sklada večjo površino kot je v zemljiškem 
katastru 

 PRIORITETA 5: - Parcele, ki so v soupravljanju s SiDG 

 PRIORITETA 6: - Parcele, ki so v soupravljanju z drugimi institucijami 

 PRIORITETA 7: - Ostale parcele, ki jim je v ROS Sklada potrebno urediti površino, ki 
je trenutno večja oziroma manjša od deleža v zemljiški knjigi 

 PRIORITETA 8: - Parcele, ki ne obstajajo v zemljiškem katastru in niso v ROS 

 PRIORITETA 9: - Parcele, ki ne obstajajo v zemljiškem katastru in so v ROS 

 PRIORITETA 10: - Parcele v lasti Republike Slovenije brez vpisanega upravljavca  
 
 
Sklad bo na lastno pobudo obdelal novih 9 primerov območij komasacij v skupnem obsegu 
1.399 ha in v primerih nad 67 % pridobljenih soglasij lastnikov še v istem letu vložil zahtevek 
za uvedbo komasacije na  pristojno upravno enoto. Ob tem bo Sklad nadaljeval že začeto delo 
na 17 območjih komasacij v obsegu 2.403 ha. Sklad pri tem pričakuje tudi sprejem 
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dopolnjenega ZKZ, ki bi nedvoumno omogočil, da se v komasacijah lahko hkrati opravi tudi 
razdružitev solastnine. 
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POMEMBNEJŠE SMERNICE IN CILJI ZA GOSPODARJENJE S 
KMETIJSKIMI IN DRUGIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS 

 
 
Za uspešno gospodarjenje z državnimi kmetijskimi in drugimi zemljišči je pomembno, da se na 
tem področju upošteva in sledi naslednjim smernicam oziroma ciljem: 

 skrb za trajnostno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in drugimi zemljišči v 
upravljanju; 

 gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči mora biti ekonomsko utemeljeno, ohranjati se mora 
njihov namen ter proizvodni potencial ob upoštevanju skrbi za varstvo okolja in proizvodni 
sposobnosti tal, izboljšati se mora lastniška struktura. V tem okviru skrb za zaščito 
kmetijskih zemljišč, ki jih država potrebuje tudi z vidika prehranske varnosti njenih 
prebivalcev – lastniško zaokrožene, strnjene površine zemljišč v lasti države pa so ob tem 
garancija, da bo na teh površinah tudi dolgoročno potekala pridelava hrane v enakem 
obsegu.Za doseganja tega cilja bomo pristopili k pospešeni komasacij zemljišč v lasti RS; 

 učinkovito in racionalno izvajanje prometa z zemljišči je v širšem interesu države – z 
nakupom, s prodajo in menjavo, pa tudi z razdružitvami nepremičnin, ki ležijo znotraj 
državnih kompleksov, se namreč zagotavlja smotrno zaokroževanje površin oziroma 
proizvodnih enot in izboljšuje njihovo posestno strukturo ter povečuje delež državnih 
zemljišč, in sicer: 
 izvajanje prometa s kmetijskimi zemljišči na način zaokroževanja strnjenih površin in 

oddaja le-teh v dolgoročen zakup, posredno tudi z namenom zagotavljanja 
prehrambne varnosti vseh državljanov, tudi tistih, ki si sicer ne morejo privoščiti 
sredstev za nakup takšnih zemljišč, ter obenem odprodaja dislociranih in razpršenih 
zemljišč; 

 posebna pozornost mora biti namenjena nakupu kmetijskih zemljišč v obmejnih, 
zavarovanih  in na vodovarstvenih območjih, območju JGZ Brdo ter nakupu zemljišč, 
s katerimi se zaokrožujejo in povečujejo kompleksi države. Zaokrožitev zemljišč bo 
Sklad dosegal tudi z nakupom zemljišč na območjih, predvidenih za komasacijo, kot 
tudi z nakupom v primerih, ko je komasacija že v teku. Na zemljiščih, ki so v 
solastništvu države, je potrebno pridobivati lastninsko pravico z nakupom solastniških 
deležev, menjavami, delitvijo solastnine in izvajanju komasacijskih postopkov v 
skladu s 27.členom ZDEN, ko se v komasacijskem postopku razdruži solastnina. Pri 
prodaji kmetijskih zemljišč, kmetij in nezazidanih stavbnih zemljišč pa zasledovati 
nacionalno in ekonomsko upravičenost; 

 ureditev evidenc nepremičnin v gospodarjenju Sklada ter uskladitev podatkov o 
nepremičninah tudi z drugimi upravljavci nepremičnin v državi, s ciljem izboljšanja 
podatkovne baze evidenc nepremičnin v upravljanju na ravni različnih upravljavcev v RS; 

 okrepitev vloge Sklada na področju izvajanja agrarnih operacij, da postane eden izmed 
vplivnejših akterjev v Sloveniji, ki pomembno vplivajo na zmanjšanje zaraščanja in 
izboljšanja posestne strukture kmetijskih zemljišč; Sklad mora kot pobudnik in aktivni 
udeleženec agrarnih operacij in komasacijskih postopkov; v okviru finančnih zmožnosti 
odkupiti vsa razpoložljiva zemljišča ter  sodelovati v postopkih spreminjanja namembnosti 
kmetijskih zemljišč v sklopu sprejemanja prostorskih načrtov, ko se ti nanašajo na 
zemljišča, s katerimi gospodari.  
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Pregled posameznih ključnih področij poslovanja, na katera Sklad ima vpliv: 
 

 Zaključevanje denacionalizacijskih postopkov z aktivnim sodelovanjem Sklada. Težave  pri 
dodeljevanju zemljišč v naravi in nadomestnih zemljišč je potrebno reševati z aktivno 
udeležbo upravičencev, ob tem pa upoštevati, da so najboljša kmetijska zemljišča oddana 
v zakup. Sklepali bomo sporazume o višini odškodnine zaradi nemožnosti uporabe vrnjenih 
zemljišč v postopkih denacionalizacije, vendar le do ugotovljene višine na podlagi 
metodologij. 

 Zmanjševanje obsega zemljišč v zaraščanju. 

 Prekinitev zakupov v primeru neobdelanosti zemljišč, neplačevanja zakupnine, nedovoljeni 
oddaji zemljišč v podzakup in gojenju glavnega posevka rastlin na državnih zemljišči, ki ne 
služijo prehranski verigi temveč energetski. 

 Aktivna priprava pogodb za prenose zemljišč v lasti RS in gospodarjenju Sklada ter 
ureditev upravljavskih razmerij za zemljišča v lasti RS. 

 Varovanje nepremičnin v lasti RS in gospodarjenju Sklada z uporabo vseh sodnih 
postopkov in uveljavljanjem vseh pravnih sredstev. 

 
 

Pregled posameznih ključnih področij poslovanja, na katera Sklad nima vpliva: 
 

 Zakonsko predpisane in s sodno prakso določene finančne obveznosti Sklada do drugih 
institucij in denacionalizacijskih upravičencev (občine, SDH, MF – davek). 

 Ureditev lastninskih pravic RS v primeru prenosov zemljišč zaradi zavrnitve podpisa 
pogodbe s strani zavezancev za prenos. 

 Nezmožnost urejanja evidenc zemljišč in dokončanja prenosov zemljišč na Sklad v 
primerih ko lokalne skupnosti na pozive Sklada, le temu ne posredujejo potrdil o namenski 
rabi zemljišč na tri presečne datume (11. marec 1993, 20. julij 2004 in na dan prejema 
vloge). 

 Zmanjševanje solastnine RS v primeru nestrinjanja solastnikov z razdružitvami. 

 Pridobitev proračunskih sredstev za upravljanje HMS in povečanje sredstev za nakupe 
zemljišč, predvsem v 10- kilometrskem pasu ob mejni črti, vodovarstvenih območjih in na 
območjih hidromelioracijskih sistemov. Glede na obseg zemljišč, ki se ponujajo v prodajo 
v 10 km pasu bi Sklad potreboval višja sredstva za refundacijo. 

 Uvedba in hitrost inšpekcijskih postopkov v primeru nedovoljenih posegov in neobdelanosti 
zemljišč v lasti RS in gospodarjenju Sklada. 

 Sposobnost zakupnikov za pravočasno plačilo zakupnin. 

 Naravne ujme, ki povzročajo škodo v kmetijstvu. 
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LEGENDA UPORABLJENIH KRATIC 
 

 
DARS Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 

DOF  digitalni orto-foto načrt 

DOK-SPIS aplikacija Sklada – dokumentni sistem 

DOdv Državno odvetništvo Republike Slovenije 

DRSC Direkcija Republike Slovenije za ceste 

EUR  Evro 

GERK   grafične enote rabe v kmetijstvu 

GIS  geografski informacijski sistem 

GIS-GNSS interne satelitske geodetske izmere z natančnostjo do enega metra 

GPS  Global Positioning Sistem 

GURS Geodetska uprava Republike Slovenije 

HMS hidromelioracijski sistemi 

KZ  kmetijska zadruga 

KŽK Kmetijsko živilski kombinat 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MNZ Ministrstvo za zunanje zadeve 

MORS Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 

PRP Program razvoja podeželja 

REN Register nepremičnin – uradna evidenca, ki jo vodi GURS 

ROS Register osnovnih sredstev 

RS  Republika Slovenija 

SDH Slovenski državni holding, d.d. (nekdanja Slovenska odškodninska družba) 

SiDG Slovenski državni gozdovi 

Ur. list RS  Uradni list Republike Slovenije 

VVO Vodovarstvena območja 

ZDen    Zakon o denacionalizaciji 

ZDR-1 Zakon o delovnih razmerjih 

ZEN Zakonom o evidentiranju nepremičnin 

ZG  Zakon o gozdovih  

ZGGLRS Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 

ZGS  Zavod za gozdove Slovenije 

ZIKS  Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij 

ZJN-3 Zakon o javnem naročanju 

ZKN Zbirni kadrovski načrt 

ZKZ  Zakon o kmetijskih zemljiščih 

ZSKZ  Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

ZSKZ-B 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije 

ZZIRDKG 
Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva 

ZUUJFO Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin 

ZIPRS2223 Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 

ZGO-1 Zakon o graditvi objektov 

ZVO-1 Zakon o varstvu okolja 
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II.  P R O G R A M   D E L A 
DELOVNI PROGRAM SKLADA ZA LETO 2022 

 

1. Tekoče naloge Nosilec 

 organizacijska podpora vodstvu Sklada; 

 skrb za razvoj dejavnosti Sklada; 

 koordinacija med organi Sklada;  

 koordinacija Sklada z zunanjimi institucijami;  

 sodelovanje pri pripravi letnih poročil o delu Sklada in letnih programov Sklada; 

 sodelovanje pri pripravi projektov za razvoj Sklada; 

 urejanje odnosov Sklada z javnostmi; 

 skrb za prepoznavnost Sklada v javnosti; 

 sodelovanje pri urejanju notranje organizacije Sklada z oblikovanjem organizacijske strukture in delovnih mest Sklada; 

 sodelovanje pri pripravi organizacijskih predpisov in navodil;  

 upravljanje s človeškimi viri (skrb za razvoj kadrov, ocenjevanje in napredovanje zaposlenih na Skladu);  

 vodenje in organiziranje pisarniškega poslovanja Sklada ter izvajanje del in nalog Glavne pisarne Sklada; 

 sodelovanje in koordinacija pri pripravi programa prodaje nepremičnin; 

 vodenje registra pooblastil; 

 vodenje registra in arhiva internih aktov (originalov) Sklada; 

 urejanje arhiva iz delovnega področja Sektorja; 

 vodenje arhiva Sveta Sklada. 

Urad direktorja in 
Sektor za  splošne 

zadeve 

 evidentiranje stanja zemljišč Sklada glede na parcele, površine in druge kriterije; 

 evidentiranje razhajanj med dejanskim in katastrskim stanjem zemljišč; 

 operativna dela v zvezi z zakupi kmetijskih zemljišč; 

 vsa operativna dela v zvezi s prometom s kmetijskimi zemljišči kot je nakup, prodaja in menjava kmetijskih zemljišč ter razdružitve in komasacije; 

 sodelovanje v komisijah za promet; 

 priprava predloga letnega programa prodaje zemljišč; 

 predlaganje zakupnih in najemnih razmerij na zemljiščih; 

 predlog določanja cen ter drugih pogojev kot osnove za sklenitev zakupnega in najemnega razmerja; 

 priprava predloga javnih ponudb in razpisov za oddajo zemljišč v zakup; 

 priprava obodov za postopke komasacij; 

 sprejemanje vlog zainteresiranih strank za zakup zemljišč; 

 predlog izbora o zakupnikih ter dogovarjanje z njimi in predaja zemljišč zakupnikom; 

 upravljanje in vzdrževanje HMS 

 nadziranje obdelave in stanja zakupljenih in najetih zemljišč in nadziranje izpolnjevanja pogojev najemnih in zakupnih pogodb; 

 ukrepanje v zvezi z nedovoljenimi posegi na zemljišči, s katerimi gospodari Sklad; 

 
 
 
 
 
 
 

Sektor za kmetijstvo 
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1. Tekoče naloge Nosilec 

 priprava predloga in urejanje odpovedi pogodb; 

 sodelovanje v komisijah za zakup; 

 priprava predloga za fakturiranje zakupnin in najemnin; 

 vzdrževanje evidence o zakupljenih in prostih zemljiščih; 

 priprava pogodb o soglasjih in služnostnih, vezanih na zemljišča, ki jih upravlja Sklad; 

 priprava predlogov programov za gospodarno zaokroževanje zemljišč; 

 naročanje cenitev za določanje tržnih cen za zemljišča v prometu preko pristojnega uslužbenca v Sektorju za splošne zadeve; 

 priprava predloga in urejanje prometa pri menjavi in razdružitvi zemljišč; 

 sodelovanje v komisijah za denacionalizacijo; 

 urejanje dokumentacije v zvezi z denacionaliziranimi zemljišči, ki jih upravlja Sklad; 

 izvedba postopkov za dodelitev nadomestnega zemljišča upravičencem; 

 skrb za izboljševanje gospodarnosti in kvalitete zemljišča; 

 predlaganje pogodb o izvedbi del za povečanje gospodarnosti zemljišč in v zvezi s tem priprava programov; 

 izvedba programov za izboljšanje kvalitete in povečanje kmetijskih zemljišč (melioracije, komasacije); 

 priprava predlogov za investicijsko vzdrževanje kmetijske infrastrukture, sanacije in melioracije kmetijskih zemljišč; 

 pripravljanje poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela Sektorja;  

 spremljanje izvajanja internih predpisov Sektorja;  

 priprava predlogov internih aktov, ki urejajo področje delovanja Sektorja in skrbništvo nad njimi; 

 priprava predloga letnega programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila za področje kmetijstva; 

 vodenje in vzdrževanje baz podatkov s področja kmetijstva; 

 urejanje arhiva iz delovnega področja Sektorja; 

 redno odgovarjanje na pisne vloge strank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektor za kmetijstvo 

 zastopanje Sklada pred sodišči in upravnimi organi v skladu s pooblastili; 

 priprava vsebinskih mnenj in opredelitev v postopkih denacionalizacije pred upravnimi organi; 

 zastopanje Sklada pri premoženjskih zahtevkih na osnovi postopkov vračanja zaplenjenih premoženj; 

 obravnavanje sodnih in izven sodnih premoženjskih zahtevkov; 

 vlaganje tožb na prepustitev kmetijskih zemljišč v posest Sklada, ker so zemljišča v protipravni posesti tretjih oseb; 

 vlaganje tožb zaradi neupravičene obogatitve tretjih oseb zaradi protipravne posesti; 

 reševanje sodnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami; 

 priprava listin in opredelitev odvetnikom; 

 pravna podpora vsem organizacijskih enotam Sklada; 

 strokovna podpora postopkom prenosov zemljišč in vodenje postopkov prenosa na sodišču in upravnih postopkih; 

 pravna podpora pri sklepanju zakupnih pogodb, pogodb o prometu z zemljišči in pri dajanju soglasij, 

 urejanje vpisovanja lastninske pravice RS v zemljiško knjigo na osnovi pogodb in aneksov; 

 vlaganje ugovorov in pritožb v zvezi z zemljiško knjižnimi sklepi; 

 vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev v zvezi z upravnimi postopki; 

 urejanje pravnih postopkov v primeru neplačanih terjatev; 

 sodelovanje pri kazenskih in odškodninskih zahtevkih Sklada; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sektor za pravne  
zadeve 
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1. Tekoče naloge Nosilec 

 sodelovanje pri urejanju notranje organizacije Sklada, pri oblikovanju organizacijske strukture in delovnih mest Sklada; 

 podaja mnenja na osnutke internih aktov Sklada (po potrebi); 

 sodelovanje pri pripravi organizacijskih predpisov in navodil; 

 sodelovanje pri pripravi predloga sistemizacije delovnih mest;  

 priprava tipskih pogodb in navodil za sklepanje pogodb; 

 urejanje upravnih postopkov s področja dela Sektorja; 

 sodelovanje pri oddaji javnih naročil; 

 sodelovanje na področju delovno pravnih zadev; 

 pripravljanje poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela Sektorja;  

 spremljanje izvajanja internih predpisov Sektorja;  

 priprava predlogov internih aktov, ki urejajo področje delovanja Sektorja in skrbništvo nad njimi; 

 priprava predloga letnega programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila za področje pravnih zadev; 

 spremljanje slovenskih predpisov in predpisov EU 

 
 
 
 
 
 

Sektor za pravne         
zadeve 

 vodenje funkcije finančnega upravljanja, skrb za tekočo plačilno sposobnost in financiranje investicij; 

 vodenje postopkov javnega naročanja;  

 vodenje računovodstva; stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev in računovodstvo glavne knjige; 

 izvajanje nalog na področju spremljanja terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev; 

 izterjava terjatev; 

 izvajanje plačilnega prometa; 

  vodenje in spremljanje izvajanja vseh del in nalog s področja informacijske in  telekomunikacijske tehnologija Sklada; 

 vodenje rednega, investicijskega in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter skrb za upravljanje s stvarnim premoženjem Sklada 
(načrtovanje novih investicij, najem poslovnih prostorov, zavarovanja stvarnega premoženja, čiščenje poslovnih prostorov; 

 sodelovanje z državnimi organi s področja dela Sektorja;  

 spremljanje slovenskih predpisov in predpisov Evropske unije; 

 pripravljanje poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela Sektorja in Sklada;  

 priprava predlogov internih aktov, ki urejajo področje delovanja Sektorja in skrbništvo nad njimi ter spremljanje izvajanja internih predpisov 
Sektorja;  

 koordiniranje in sodelovanje pri pripravi predloga letnega programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila; 

 urejanje arhiva iz delovnega področja Sektorja in Sklada. 

Urad direktorja in 
Sektor za splošne 

zadeve 

 izvajanje neodplačnih prenosov zemljišč na Sklad, na podlagi ZSKZ; 

 izvajanje neodplačnih prenosov s Sklada na druge pravne osebe, na podlagi zakonov; 

 skrb za pravilnost in popolnost podatkov v evidenci zemljišč v upravljanju Sklada; 

 priprava podatkov za pripravo pogodbe o neodplačnem prenosu drugim sektorjem/službam Sklada; 

 kontrola pogodb o neodplačnem prenosu, ki so pripravljene s strani drugih sektorjev/služb Sklada; 

 vnos podatkov in vodenje evidence o neodplačnih prenosih; 

 priprava zemljiškoknjižnih predlogov na podlagi pogodb o prenosu in posredovanje le-teh na Državno odvetništvo Republike Slovenije ( v 
nadaljevanju: DO); 

 vodenje postopkov v zvezi z vpisom upravljavca in vpisom v centralno evidenco nepremičnin; 

Sektor za urejanje 
evidenc nepremičnin in 

geodezijo 
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1. Tekoče naloge Nosilec 

 opredelitev do lastništva zemljišč na prejete zunanje poizvedbe; 

 kontrola zemljiškoknjižnih predlogov, ki so pripravljeni s strani drugih sektorjev/služb Sklada in posredovanje le-teh na DP; 

 kontrola zemljiškoknjižnih sklepov izdanih na podlagi pogodb o neodplačnem prenosu; 

 posredovanje podatkov računovodski službi za vknjižbo oziroma razknjižbo nepremičnin v registru osnovnih sredstev (v nadaljevanju: ROS), ki 
so predmet neodplačnih prenosov na podlagi predpisov; 

 izdajanje soglasij k prenosu zemljišč na druge upravljavce zemljišč v lasti države; 

 kontrola in ureditev lastništva zemljišč, ki so v gospodarjenju Sklada in za njih še urejeno zemljiško knjižno stanje oziroma izveden vpis lastništva 
države v zemljiško knjigo; 

 sodelovanje z drugimi sektorji/službami Sklada, ko gre za vprašanje lastništva zemljišč; 

 izvajanje drugih nalog, ki so vezane na preverjanje in urejanje evidence zemljišč v gospodarjenju Sklada; 

 urejanje arhiva iz delovnega področja Sektorja. 

 sodelovanje v vseh upravnih postopkih, ki jih izvajajo GURS in drugi upravni organi; 

 naročanje izvedb in soglašanje z izvedbami geodetskih storitev pri pooblaščenih geodetskih izvajalcih in GURS; 

 identifikacije parcelnih mej in interne meritve za potrebe gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi; 

 izvajanje analiz na osnovi obdelave digitalnih geodetskih podatkov; 

 skrb za osveževanje geodetskih podatkov v podatkovni bazi Sklada; 

 spremljanje izvajanja internih predpisov Službe; 

 priprava predloga letnega programa dela in finančnega načrta ter letnega poročila za področje geodezije; 

 urejanje arhiva iz delovnega področja Službe. 

 Sektor za urejanje 
evidenc nepremičnin in 

geodezija 

 

 

2. Občasne naloge 
 

Nosilec Izvedba 

Izdelava letnega zaključnega računa Sektor za splošne zadeve letno 

Izdelava letnega poročila Sektorji  in vodstvo Sklada letno 

Izdelava letnega finančnega načrta in programa Sklada Sektorji in vodstvo Sklada 
Letno oz. po potrebi 

(rebalans) 

Priprava gradiv, zapisnikov, korespondenca za Svet Sklada Vodstvo sklada in sektorji po potrebi 

Spremljanje poslovanja v skladu z letnim programom Vodstvo Sklada tekoče 

Sklic komisij za promet s kmetijskimi  in drugimi zemljišči  Sektor za kmetijstvo po potrebi 

Sklic komisij za zakup  Sektor za kmetijstvo po potrebi 
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3. Projekti, študije in ekspertize 
 

Nosilec / 
vodja projekta 

Trajanje 
izvedbe 

Rok 

Projekt vzdrževanja HMS in namakanje Sektor za kmetijstvo 7 let 2025 

Projekt – dokončanje prenosa nepremičnin na SKZG RS 
Sektor za urejanje evidenc nepremičnin 

in geodezijo 
Stalna 
naloga 

 

Udeležba na sejmu Gornja Radgona 
Urad direktorja in Sektor za splošne 

zadeve ter Sektor za kmetijstvo 
1 teden avgust 2022 
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GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI V LASTI RS 
 

 
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči poteka po načelih sprejetih strategij in resolucij 
(Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020  
(Ur. list RS, št. 25/2011), Strategija za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja 
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 (junij 2014) in Razvojna strategija Sklada, 
ukrepe kmetijske zemljiške politike pa opredeljuje Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, 
št. 59/1996, v nadaljevanju: ZKZ). 
 
Aktivno vlogo pri izvajanju nalog kmetijske zemljiške politike bo Sklad nadaljeval tudi v letu 
2022. Še naprej bo aktivno vključen v trg kmetijskih zemljišč in v agrarne operacije z namenom 
povečevanja in zaokroževanja kmetijskih gospodarstev, usposabljanja kmetijskih zemljišč, 
ohranjanje rodnostnega potenciala in izvajanja drugih strateških ciljev kmetijske politike. Sklad  
kot investitor in pobudnik uvedbe komasacij obseg le teh v primerjavi s preteklim letom še 
povečuje.  
 
Pri upravljanju kmetijskih zemljišč v lasti države Sklad uveljavlja zlasti naslednja načela: 

 varstvo najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti in 
izboljšanje proizvodnega potenciala zemljišč;  

 izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetij;  

 usmerjanje kmetijskih zemljišč prednostno tistim, ki jih bodo sami obdelovali;  

 varovanje kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in nesmotrno rabo, ki ni 
namenjena pridelavi hrane; 

 preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč. 
 
Načela so skladna s strateškimi cilji razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje hrane, ki 
so: 

 zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku 
dostopne hrane;  

 povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva; 

 trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih 
dobrin; 

 zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi 
politikami).  

 
Cilji Sklada so: 

 obdelana kmetijska zemljišča s čim manjšo stopnjo neizkoriščenosti za kmetijsko 
proizvodnjo potencialno uporabnih zemljišč; 

 zaustavitev zaraščanja zemljišč; 

 z izvajanjem komasacij doseči ustrezno lastniško razmejitev kmetijskih zemljišč na 
območjih, kjer prevladuje solastniška posestna struktura; 

 na račun povečane oddaje zemljišč v zakup in tržnih zakupnin, povečati prihodek Sklada, 
ter ga nato v sklenjenem krogu porabiti za izvedbo svojih nalog; 

 s svojim delovanjem omogočiti, ali olajšati izvedbo ukrepov, ki so v strateškem interesu 
države oz. v javnem interesu. 

Z realizacijo navedenih ciljev se posledično izboljšuje stopnja prehranske varnosti države, 
infrastrukturna urejenost države, hkrati se izpolnjujejo tudi okoljevarstvene obveze države. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201125&stevilka=1096
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/strategija_razvoj_slo_kmetijstva_2020.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201125&stevilka=1096
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PRIORITETNE NALOGE V LETU 2022 

 
 
Sklad bo na lastno pobudo obdelal 9 novih primerov komasacij v skupnem obsegu 1.399 ha 
in v primerih nad 67 % pridobljenih soglasij lastnikov še v istem letu vložil zahtevek za uvedbo 
komasacije na  pristojno upravno enoto. Sklad pri tem pričakuje tudi sprejem dopolnjenega 
ZKZ, ki bo nedvoumno omogočil, da se v komasacijah lahko hkrati opravi tudi razdružitev 
solastnine. 

 
Za urejanje zemljišč v upravljanju Sklada, za sanacije in melioracije, predvsem za čiščenje 
zarasti bo Sklad namenil 1.000.000 EUR, kar je za 120 % več kot je bila realizacija leta 2021.  
 
Komisijsko bo Sklad obravnaval in odločal o nakupu v 2.000 primerih na upravnih enotah 
objavljenih ponudb za prodajo ter na objavljenih dražbah ponujenih kmetijskih zemljišč, ki se 
bodo nanašale na 35.000 parcel v skupni površini 20.000 ha.  
 
GURS je v letu 2020 zaključil projekt lokacijske izboljšave zemljiško katastrskega prikaza 
(ZKP). Iz izboljšanih podatkov zemljiškega katastra, ki se odražajo v določitvi koordinat vseh 
lomnih točk ZKP, se te prikazujejo v zemljiško katastrskem načrtu (ZKN). Načrt Sklada je, da 
v svojem informacijskem sistemu v letu 2022 manj natančen sloj zemljiško katastrskega 
prikaza v celoti nadomesti z bolj natančnim zemljiškokatastrskim načrtom. Ob navedenem 
namerava Sklad dodatno  digitalizirati postopke sklepanja pogodb ter s tem olajšati in 
poenostaviti poslovanje s Skladom ter zmanjšati birokracijo. 
 
 
Izvedena bodo tudi ostala dela, kot sledi: 
 
Sklad je v letu 2018 s strani MKGP RS prejel sedemletno podaljšanje državne javne službe 
upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Nalogo Sklad opravlja že od leta 2012. 
Opravila so utečena, delavcem Sklada je stanje na terenu poznano, neočiščenih jarkov ni več 
oz. so ti izjema. Sklad nadaljuje s postopki odmer infrastrukturnih objektov na melioracijskih 
območjih in kjer ti še niso v lasti RS, tudi z odkupi le teh.  
 
Prednostna naloga ostaja spremljanje ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč in tudi prijave 
Sklada za nakup s poudarkom na kmetijskih zemljiščih blizu državne meje (do 10 km 
oddaljenosti), nakupi na vodovarstvenih območjih, na območjih osuševalnih in namakalnih 
sistemov ter na naravovarstvenih območjih varovanih po ZON.  Poleg obvezne opredelitve do 
primerov prodaj kmetijskih zemljišč objavljenih na upravnih enotah, ki presegajo površino 0,5 
ha, enako opredelitev glede nakupa Sklad izvaja tudi pri vseh primerih javnih dražb kmetijskih 
zemljišč. 
 
Prodaja zemljišč Sklada bo usmerjena v prodajo stavbnih zemljišč in lokacijsko razpršenih 
kmetijskih zemljišč. Prednostno se bodo pod pogoji za prodajo stavbnih zemljišč prodajale 
manjše površine, tudi kmetijskih zemljišč, za namene legalizacije zgrajenih objektov. Cilj 
Sklada je, da ohranja vzpostavljeno tekočo obravnavo prispelih vlog za promet z zemljišči, kjer 
rok za obravnavo znaša tri mesece in da enako dinamiko ohranja tudi pri podeljevanju 
služnosti, še posebej pri tistih, ki so v javnem interesu.  
 
Poleg sklepanja novih zakupnih pogodb je pomembno, da Sklad obnavlja tudi obstoječa 
zakupna razmerja.  S parcelacijami se spreminjajo parcelne številke v zakupnih pogodbah, z 
napravami trajnih nasadov in melioracijami zemljišč se spreminjajo pogodbene rabe zemljišč, 
s primerjavami zakupnih poligonov z drugimi prostorskimi sloji se izboljšuje pozicijska 
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natančnost zakupnega razmerja, z neodplačnimi prenosi, predvsem na občine, še prej tudi na 
SiDG, zemljišča niso več v upravljanju Sklada, spreminjajo se podatki o zakupnikih, zakupna 
razmerja se prenašajo na prevzemnike kmetij. To so le glavni razlogi zaradi katerih je obnova 
zakupnih pogodb stalna naloga. 
 
Cilj Sklada je povečati prihodke v povezavi z objekti na zemljiščih Sklada, kot tudi znižati sicer 
začasno odloženo a v prihodnosti pričakovano davčno dajatev za objekte, ki po evidenci 
GURS-a bremenijo Sklad, dejansko pa ti niso v lasti oziroma upravljanju Sklada. Zakonodaja 
predvideva lažjo legalizacijo objektov kot v preteklosti, kar Skladu omogoča povečanje 
prihodkov iz ureditev razmerij s črnograditelji, kjer je to glede na prostorske akte in strategijo 
Sklada dopustno. Razen enostavnih in pomožnih objektov za namene kmetovanja, ki so 
začasnega značaja, Sklad gradnji objektov na svojih zemljiščih nasprotuje.  
 
Sklad je naklonjen gradnji rastlinjakov tudi na zemljiščih v upravljanju Sklada. 
 
Kontrola obdelanosti zemljišč je stalna naloga, katere obseg je predpisan in se bo tudi izvedla 
v okviru 5 odstotkov od vseh zemljišč v zakupu. 
 
Sklad si bo prizadeval, da prosta kmetijska zemljišča odda v zakup. Na internetni strani Sklada 
bodo še naprej objavljena vsa prosta kmetijska zemljišča. Uporabniki, ki bodo zaraščena 
kmetijska zemljišča pripravljeni za kmetijsko rabo usposobiti na lastne stroške, bodo imeli pri 
izbiri zakupnika prednost.                http://www.s-kzg.gov.si/si/aktualno/javna-objava-
potencialnih-zemljisc-za-zakup/ . 
  
 
V tabeli št. 1 so prikazani podatki o realizaciji nekaterih kazalnikov ob koncu leta 2020, 
realizacija 2021 ter  načrtovanje vrednosti za te iste ob koncu leta 2022. 
 
 
 TABELA št. 1: Kazalniki gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči  
 

Kazalnik   
Real.-
stanje 
2020 

Real.-
stanje 
2021 

Plan 
2022 

Ind. 
Pl22/R21 

Prihodki od zakupnin in najemnin € 6.539.483 6.295.780 
7.628.4

00 
121 

Povprečna zakupnina v € na ha €/ha 120 116 140 121 

Nakupi (kmetijskih)  zemljišč  ha 733 441 400 91 

od tega nakupi na varovanih območjih ha 197 138 150 109 

Prodaja kmetijskih zemljišč ha 10,6 17 30 176 

Prodaja stavbnih zemljišč ha 15,5 16 30 188 

V denacionalizaciji vrnjenih 
kmetijskih  zemljišč 

ha 43 21 20 95 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA SKLADA           

DEJANSKA RABA ha 60.182 61.288 62.000 101 

KZ v uporabi (1100 do 1321 in 1420) ha 51.654 52.646 53.300 101 

V zaraščanju (1410) ha 2.628 2.548 2.500 98 

Grmovje, drevje ... (1500, 1600 in 1800) ha 5.900 6.094 6.200 102 

PROSTE KMETIJSKE POVRŠINE           

DEJANSKA RABA – objava internet ha 3.288 3.184 2.900 91 

http://www.s-kzg.gov.si/si/aktualno/javna-objava-potencialnih-zemljisc-za-zakup/
http://www.s-kzg.gov.si/si/aktualno/javna-objava-potencialnih-zemljisc-za-zakup/
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Kazalnik   
Real.-
stanje 
2020 

Real.-
stanje 
2021 

Plan 
2022 

Ind. 
Pl22/R21 

Glede na  GERK-e ha 825 765 700 92 

NESKLADJA PARCEL V ZAKUPU           

Parcela ne obstaja v katastru/število n 893 919 800 87 

Parcela ne obstaja v katastru/površina ha n 296 337 250 74 

PONUDBE ZA ZAKUP           

Ponudbe za zakup – ha ha 2.288 1.799 2.000 111 

Število ponudb za zakup n 866 923 900 98 

Ponudbe za zakup prvič –površina v ha ha 1.557 1.034 800 77 

ZAKUP           

Površina v zakupu (najem, brezplačni zakup) ha 54.038 55.851 56.200 101 

Število zakupnih pogodb (najem, brezpl. 
zakup) 

n 16.930 17.094 17.200 101 

Obnovljene oz. nove zakupne  pogodbe – 
število 

n 2.712 2.779 2.800 101 

Prvič oddano v zakup - ha  ha 981  746  700  94  

 
Z obnovljenimi zakupnimi pogodbami bodo hkrati v zakup oddani objekti, ki so v lasti Sklada 
in tudi evidentirani legalni objekti, ki so v lasti zakupnikov. V letu 2022 bo Sklad na ponudbah 
za zakup objavil 2.000 ha zemljišč. Skupaj bo obnovljenih ali na novo sklenjenih 2.800 
zakupnih pogodb oziroma aneksov k obstoječim zakupnim pogodbam. Prvič bo v zakup 
oddanih 700 ha novih parcel kmetijskih zemljišč. Med njimi bodo kupljena zemljišča, na novo 
usposobljena zemljišča za obdelavo in neodplačno pridobljena zemljišča. Na neposreden 
način pa bodo zakupne pogodbe sklenjene za zemljišča z zgolj spremenjenimi parcelnimi 
številkami iz postopkov parcelacij in komasacij.  
Neskladnost parcelnih številk v zakupnih pogodbah Sklad spremlja po posameznem 
uslužbencu, ki je zadolžen za sprotno usklajevanje in manjšanje obsega le-teh.  
 

 

ZAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

 
 
Zakupnina poleg prihodkov od prodaje zemljišč predstavlja najpomembnejši in najzanesljivejši 
vir prihodkov Sklada. 
Lanski nakupi bodo  v celoti objavljeni na ponudbah za zakup v letu 2022. Načrtovan je 
povečan obseg obnovljenih zakupnih pogodb s poudarkom, da se uskladijo zakupniki in 
dejanski obdelovalci ter odpravijo neskladja kot posledica sprememb parcelnih številk v 
postopkih parcelacij. Skladno s predpisi se bodo zakupna razmerja prenašala iz enega 
zakupnika na drugega, dedovanja in mladi prevzemniki, v tem delu povečano število 
obnovljenih zakupnih pogodb na samo višino prihodkov Sklada ne bo vplivalo. 
 
Za leto 2022 so ceniki zakupnin že drugo leto zapored ostali nominalno enaki cenikom 
preteklega leta. Upoštevajoč dejstvo, da so PKP ukrepi z letom 2022 odpravljeni, ti so določali 
20 % znižanje zakupnin, Sklad načrtuje povišanje prihodkov iz naslova zakupnin za 21 %. Med 
prihodke od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči sodijo zakupnine, najemnine, najemnine od 
trajnih nasadov, objektov, zakupnine iz preteklih let in uporabnine, ki jih Sklad zaračunava za 
nazaj, za čas uporabe zemljišča brez sklenjene zakupne pogodbe. Prihodek je tudi zbrano 
nadomestilo za odjem vode iz namakalnega razvoda Vogršček, ki se zbira na podlagi 
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sklenjenih pogodb z osebami z namakanjem izven namakalnega območja. Navedeni prihodek 
je namenski in se kot dodatni vir uporablja zgolj za vzdrževanje namakalnega razvoda 
Vogršček. 
 
 
TABELA št. 2: Primerjava realizacije prihodkov od zakupnin med letom 2020, 2021 ter 
planom za leto 2022 
 

Vrsta prihodka 
  

Real. 2020 Real 2021 Plan 2022 Indeks 

v  EUR Pl22/R21 

Gospodarjenje s kmetijskimi 
zemljišči 

6.539.483 6.295.780 7.628.400 121 

Zakupnina – fizične osebe 3.607.063 3.594.244 4.350.000 121 

Zakupnina – pravne osebe 2.904.021 2.687.989 3.253.000 121 

Prihodki iz preteklih let 19.712 13.546 16.400 121 

Nadomestilo za vodo – 
 Vogršček 

8.688 0 9.0000  

 

SOGLASJA, SLUŽNOSTI IN STAVBNE PRAVICE 

 
 
Sklad v letu 2022 iz naslova izdanih soglasij načrtuje 150.000 EUR prihodka, kar je za  3 % 
več kot je bila realizacija v letu 2021. Sklenil bo vsaj 250 pogodb o soglasju, največ za trajne 
nasade. 
 
Iz naslova služnosti in stavbnih pravic Sklad načrtuje 600.000 EUR prihodka, kar je sicer za  6 
% manj kot je bila realizacija v letu 2021, a za 43 % več kot je znašala realizacija v letu 2020. 
Na novo bo sklenjenih vsaj 350 pogodb o služnosti, največ za potrebe občin (javnega interesa), 
energetske infrastrukture in zasebne služnosti dostopov in podobno.  
 
ZUJFO je podlaga za brezplačne služnosti v javno korist občinam, za pripravo pogodb si Sklad 
zaračuna le 50 EUR po pogodbi. Na podlagi Energetskega zakona Sklad podeljuje brezplačne 
služnosti za distribucijo energije in energentov. Obe zakonski podlagi Skladu nalagata veliko 
dela in prinašata  zelo malo oziroma skoraj nič prihodkov.  
Število in obseg izdanih soglasij sta odvisna predvsem od povpraševanja strank. Sklad 
soglasje stranki izda, v kolikor je predviden poseg v skladu s predpisi in ne povzroči zmanjšanje 
vrednosti zemljišča Sklada. Sklad stranki zaračuna odškodnino v skladu s cenikom, ki ga letno 
sprejme Svet Sklada.  
Največ soglasij Sklad izda za izvedbo trajnih nasadov, druga soglasja pa so po vsebini zelo 
raznolika, vse od soglasij za približanje posega k parcelni meji, do soglasij za enkratne 
prireditve in dogodke.  
Služnosti, pogodbe o stavbnih pravicah in pogodbe o soglasju za približevanje na parcelno 
mejo Sklada se sklepajo na podlagi predhodne obravnave komisije za promet z 
nepremičninami.   
 
Za uporabo kmetijskih zemljišč Sklada v namene gospodarjenja SiDG z gozdovi (izvlek lesa, 
začasne deponije, dovozne poti in drugo) se lahko sklepajo pogodbe o soglasju po ceniku za 
služnosti in soglasja.  
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TABELA št. 3: Primerjava realizacije prihodkov od izdanih soglasij in služnosti med 
letom 2020 ter realizacijo za leto 2021 in  planom 2022 
 

Vrsta prihodka 
  

Real. 
2020 

Real 
2021 

Plan 
2022 

Indeks 

v  EUR pl22/R21 

Prihodki od izdanih soglasij 105.240 145.431 150.000 103 

Prihodki od odškodnin in služnosti 
ter stavbnih pravic 

270.832 639.165 600.000 94 

 
 
 

ODHODKI IZ GOSPODARJENJA S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI 

 
 
Za nujno vzdrževanje kmetijske infrastrukture, sanacije in melioracije Sklad v letu 2022 
namenja 1.000.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sanacije plazov, agromelioracije 
zemljišč Sklada, adaptacije objektov v lasti Sklada s poudarkom na čiščenju zaraščajočih 
zemljišč.  
 
Sklad bo nadaljeval s prakso, da na območjih z večjim povpraševanjem po zemljiščih za zakup, 
pri prvi objavi ponudbe za prosto zemljišče objavi tudi pogoj, da mora sprejemnik ponudbe v 
določenem roku in na lastne stroške, usposobiti zemljišča za kmetijsko rabo. Že ponudba za 
zakup lahko vsebuje tudi določilo o znižani zakupnini za določen čas v primeru, da bodoči 
zakupnik sam opravi predpisano čiščenje, ali zemljišče drugače na novo usposobi za kmetijsko 
rabo.  Če taka ponudba ni uspešna, gre pa za strnjena kmetijska zemljišča v gospodarjenju 
Sklada, Sklad melioracijo izvede na lastne stroške ter nato ponudbo za zakup ponovi. 
 
Drugi del odhodkov predstavljajo odškodnine za pobot zakupnine s kupnino, ki so jo zakupniki 
plačali za nakupe zemljišč, ta zemljišča pa so morali brezplačno prenesti v last RS. Pobot je v 
skladu z 8. in 9. odstavkom 17. člena ZSKZ. Pobot uveljavlja še pet podjetij. Skupno 
upravičenje podjetij – zakupnikov do pobota, na dan 31.12.2022, bo znašalo še 64.184 EUR. 
  
 
TABELA št. 4: Primerjava realizacije odhodkov za gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 

v letu 2020 ter   realizacijo za leto 2021 in planom 2022 
 

Vrsta odhodka 
  

Real. 
2020 

Real 2021 Plan 2022 Indeks 

v  EUR pl22/R21 

Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 728.768 504.412 1.018.680 202 

Nujno vzdrževanje kmetijske 
infrastrukture, sanacije in melioracije  

456.923 455.352 1.000.000 220 

Poboti odškodnine z zakupnino 261.315 49.060 8.180 17 

Vzdrževanje namakalnega razvoda 
Vogršček  

10.530 0 10.500  

 
 
Poleg zgoraj navedenih odhodkov Sklad načrtuje še dodatne odhodke (drugi lastni odhodki – 
sanacije odlagališč in nedovoljenih gradenj) za sanacijo črnih odlagališč ter sanacijo 
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posameznih odloženih nedovoljenih odpadkov. Sklad bo v letu 2022 za tovrstno dejavnost, po 
že izdanih odločbah inšpektorjev, ali pa zgolj po inšpekcijskih pregledih pred izdanimi 
odločbami, rezerviral 200.000 EUR   (realizacija 2021 – 145.781 EUR). Iz tega naslova bo 
Sklad porabljal sredstva tudi za odstranjevanje nelegalnih objektov v primerih, ko bo ta obveza 
Sklada izhajala iz pravnomočnih odločb gradbenih inšpektorjev. 
 
 

PROMET Z ZEMLJIŠČI 

 
 
 
Prodaja kmetijskih in stavbnih zemljišč  
 
Sklad načrtuje prodajo 30 ha kmetijskih zemljišč po povprečni prodajni ceni 5,30 EUR/m2. 
Skupna pričakovana kupnina za prodana kmetijska zemljišča po planu znaša 1.600.000 EUR. 
Ker se kot prihodek knjiži le razlika vrednosti med prodajno in knjigovodsko vrednostjo, je v 
računovodskem izkazu med prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč naveden prihodek v 
znesku 1.500.000 EUR. Pričakovana povprečna prodajna cena kmetijskih zemljišč je višja, ker 
se pri prodaji kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na stavbna zemljišča oz. so 100-metrskem pasu 
oddaljenosti od stavbnih zemljišč, upošteva določanje cene skladno z 9. členom Pravilnika o 
prometu z nepremičninami. Tovrstna kmetijska zemljišča se prodajajo od polovične do polne 
cene stavbnih zemljišč. Kmetijska zemljišča izven 100 m pasu bo Sklad prodajal po povprečni 
ceni 2,4 €/m2. V postopku potrditve Vlade RS je sprememba pravilnika o prometu z 
nepremičninami, ki  med drugimi spremembami 100-metrski pas zožuje na 50 m. 
 
Dodatno Sklad od prodaje stavbnih zemljišč načrtuje prihodek v višini 5.000.000 EUR, za 
predvideno prodajo 30,0 ha stavbnih zemljišč, pri čemer vsi primeri prodaje v času nastajanja 
plana še niso v celoti znani. Glede na trend in povpraševanje po stavbnih zemljiščih ter 
realizacijo prodaje stavbnih zemljišč v letu 2021 plan temelji na oceni, da se bo ta nadaljeval 
tudi v letu 2022. Ocena sloni na predpostavki, da se bo program prodaje, kot doslej, med letom 
večkrat dopolnil. 
 
 
TABELA št. 5: Primerjava realizacije prodaje kmetijskih zemljišč v letu 2020, 2021  in  s 

planom 2022 
 

PRODAJA   Real. 2020 Real. 2021 Plan 2022 

Kmetijska Ha 10,63 17,36 30 

Kmetijska Pogodbena vrednost € 935.713 2.185.104,86 1.600.000 

Kmetijska Dobiček (prihodki) 865.611 2.075.095 1.500.000 

Kmetijska EUR/m2 prodajna cena 8,8 12,59 5,3 

          

Stavbna Ha 15,5465 16,06 30 

Stavbna Pogodbena vrednost 6.013.937 5.728.893 5.300.000 

Stavbna Dobiček (prihodki) 5.919.544 5.599.429 5.000.000 

Stavbna EUR/m2 prodajna cena 38,68 35,67 17,7 
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MENJAVA dobiček (prihodki) 325.841 1.571.718 1.000.000 

SKUPAJ 

PRODAJA 
dobiček (prihodki) 7.113.049 9.241.242 7.500.000 

 
 
Po namenski rabi sicer kmetijska zemljišča Sklad prodaja pod različnimi pogoji. Kmetijska 
zemljišča, ki so od stavbnih oddaljena do 100 m, ali so v naravi že zazidana, Sklad prodaja  po 
višjih cenah, ki so primerljive s cenami stavbnih zemljišč. Prodana površina teh kmetijskih 
zemljišč v vplivnem območju v letu 2021 znaša 3,567 ha, prodana so bila po povprečni ceni 
51,99 €/m2.   
Kmetijska zemljišča brez vpliva stavbnih zemljišč oz. stavb je Sklad v letu 2021 prodajal po 
povprečni ceni 2,40 €/m2, v skupni površini 13,79 ha. 
 
Nakup kmetijskih zemljišč  
 
V skladu s strateškimi usmeritvami in razpoložljivimi viri bo Sklad v letu 2022 odkupil do 400 
ha kmetijskih zemljišč. V ta namen so načrtovana sredstva v višini 6.000.000 EUR. 
Pričakovano bo Sklad odkupil vsaj 150 ha zemljišč na zavarovanih območjih ter vsaj 200 ha v 
10-kilometrskem pasu ob državni meji.   
Od načrtovanih 6.000.000 EUR sredstev za nakup bo 1.000.000 EUR proračunskih sredstev 
iz naslova Sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti – p.p.995310 (za nakupe 
kmetijskih zemljišč na vodovarstvenih območjih, HMS območjih ter 10-kilometrskem pasu ob 
mejni črti). 
 
V času nastanka tega programa Sklad ne razpolaga s podatkom o kakšni večji ponudbi 
kmetijskih zemljišč. Predvideni obseg nakupov bo Sklad izvedel z večjim številom manjših 
poslov s tem, da spremlja ponudbe za prodajo na portalu upravnih enot. 
 
V primeru tržno zanimivih ponudb celotnih kmetij bo Sklad odkupoval tudi te, pri čemer bo 
odkupil tudi stavbe teh kmetij do planiranega zneska 100.000 EUR. Za nakupe trajnih nasadov 
Sklad planira vrednost 30.000 EUR. Vrednost trajnega nasada se prikazuje ločeno od 
vrednosti zemljišča na katerem je ta zasajen. 
 
Sklad bo prednostno nadaljeval z odkupi manjkajočih solastniških deležev na kmetijskih 
zemljiščih z obstoječim večinskim deležem lastništva RS. Prednostno bo odkupe izvajal tudi 
na območjih predvidenih oz. že uvedenih komasacij. 
 
 
TABELA št. 6: Primerjava realizacije  nakupov kmetijskih zemljišč v letu 2020  realizacijo 

v letu  2021  s planom za leto 2022 
 

NAKUP   Real. 2020 Real. 2021 Plan 2022 

Kmetijska Površina v Ha 733 441 400 

Kmetijska Pogodb. vrednost EUR 11.279.237 6.961.771 6.000.000 

Kmetijska EUR/m2 nakupna cena 1,54 1,58 1,50 

od tega     

na varovanih območjih Ha 197 137 150 

na varovanih območjih EUR 2.267.083 1.678.736 2.250.000 

na varovanih območjih EUR/m2 nakupna cena 1,15 1,22 1,50 
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v 10 km pasu ob meji Površina v Ha 442 203 200 

v 10 km pasu ob meji Pogodb. vrednost EUR 5.703.561 2.993.562 3.000.000 

v 10 km pasu ob meji EUR/m2 nakupna cena 1,29 1,47 1,5 

 
 
Na hidromelioracijskih območjih (osuševanje in namakanje) bo Sklad odkupil 50 ha kmetijskih 
zemljišč .   
 
 
 
Razdružitve  zemljišč 
 
Komisija Sklada za promet bo v letu 2022 obravnavala 40 primerov razdružitve solastnine, pri 
čemer bo za polovico primerov pobudo za razdružitev podal Sklad sam. Postopki razdružitve 
se bodo prednostno obravnavali v primerih kjer zaradi solastnine Sklad svojih zemljišč ne more 
oddajati v zakup in je zaradi tega prikrajšan za prihodek, ali pa v povezavi z neobdelanimi 
zemljišči v solastnini tudi Skladu nastajajo stroški s čiščenjem teh zemljišč. 
Ob postopkih razdružitve solastnine Sklad preveri tudi možnost odkupa solastniškega deleža. 
 
Po površini večje parcele od 1 ha, ki so v solastnino več kot petih solastnikov prešle s postopki 
denacionalizacije, bo Sklad razdružil po posebnem postopku, ki ga predvideva novela ZKZ. 
 
 
 
Menjave 
 
Z menjavami bo Sklad pridobil 20 ha zemljišč ter prav toliko tudi odtujil. Od menjav se 
prednostno izvajajo menjave z namenom uskladitve začasnega navzkrižnega koriščenja, ki je 
nastalo kot posledica vračila zemljišč v postopkih denacionalizacije. 
  
 
Komasacije 
 
Sklad bo v letu 2022 nadaljeval že začete postopke komasacij na 17 komasacijskih območjih 
v skupni površini 2.403 ha  
 
TABELA št. 7: Do leta 2022 začeti postopki komasacij 
 

Komasacijsko območje Ha 

Lahovče 111 

Svetinci - Grlinci 226 

Trnovska vas - Biš 393 

Slavina 288 

Vipava 23 

Studenec-Hrašče 113 

Gorica - Podova – Spodnja Polskava 184 

Spodnja Polskava 121 

Strelišče 88 

Lijak 75 

Pokolaš - Šmarje 3,2 



 Finančni načrt  in program SKZG RS za leto 2022 

 

23 
 

Nadvoz 53 

Zalog 53 

Pekre - Studenci 104 

Podvrh - Braslovče 52 

Jablje 439 

Kupšinci 77 

Skupaj 17 območij 2.403 

 
 
Dodatno bo Sklad začel s postopki komasacij za 9 območij v skupni površini 1.399 ha, za 
katera bo najprej poskušal zagotoviti najmanj 67 % soglasij lastnikov, nato pa nadaljeval s 
postopkom za vložitev dokumentacije na pristojno upravno enoto za uvedbo le te.  
Sklad pri tem pričakuje tudi sprejem dopolnjenega ZKZ, ki bo nedvoumno omogočil, da se v 
komasacijah lahko hkrati opravi tudi razdružitev solastnine. Navedena sprememba ZKZ uvaja 
tudi nov postopek delitve solastnine, ki bo podoben postopku komasacije in bo na široko 
omogočil izboljšanje lastniške strukture zemljišč v solasti države. 
 
 
TABELA št. 8: Plan v letu 2022 začetih postopkov komasacij 
 

Komasacijsko območje Ha 

Visoko 23 

Pšata 532 

Dragučova - Močna 198 

Reteče 56 

Podreča 43 

Velesovo - Luže 94 

Cerklje 125 

Vašca 20 

Dolnja Počehova 308 

Skupaj 9 območij 1.399 

 
 
 
Za pripravo dokumentacije za komasacije in za samo izvedbo komasacij za leto 2022 Sklad 
namenja 2.397.240 EUR. Pri tem največji del stroškov odpade na stroške v povezavi z 
geodetskimi storitvami in pripravo dokumentacije, agromelioracij pa komasacije v letu 2022 ne 
predvidevajo. 
 
Učinki komasacij so za Sklad tako pomembni, da je na območjih s pretežnim deležem zemljišč 
v lasti države, te pripravljen tudi sam financirati. Ne glede na navedeno si bo Sklad prizadeval 
za povrnitev stroškov s prijavami na razpise programa razvoja podeželja. 
 
Komasacija ali zložba zemljišč je namenjena izboljšanju gospodarske rabe kmetijskih zemljišč, 
tako da se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, 
pri čemer dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z namenom smotrnega izkoriščanja 
kmetijskih zemljišč je cilj Sklada predlagati uvedbo komasacijskih postopkov predvsem na 
območjih, kjer so zemljišča v pretežni meri v gospodarjenju Sklada. Komasacije Sklad podpira 
tudi povsod drugod. 
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Upravljanje in vzdrževanje HMS 
 
V letu 2022 bo Sklad nadaljeval z utečeno nalogo izvajanja upravljanja in vzdrževanja 
hidromelioracijskih sistemov. Opravljal bo vse z uredbo predpisane naloge od načrtovanja del 
s pripravo programov in predlogov višine nadomestil do izvedbe javnih naročil ter prevzema 
del in kontrole izvedbe. 
 
Posebno pozornost bo Sklad še vedno namenjal namakalnemu razvodu Vogršček, pri čemer 
bo nadaljeval z urejanjem prehoda lastništva nepremičnin, na katerih stojijo objekti 
namakalnega razvoda v last RS ter vpise upravljavca teh nepremičnin na Sklad. Sklad bo 
aktivno sodeloval pri iskanju celovite in trajne rešitve lastništva, upravljanja in delovanja 
namakalnega razvoda Vogršček.  
 
Sprememba ZKZ na novo uvaja možnost izgradnje državnega namakalnega sistema, ki ga 
lahko predlaga Sklad. Sklad bo v letu 2022 preveril interes zakupnikov po namakanju, ki tega 
niso uspeli uveljaviti v okviru lokalnih namakalnih sistemov, ali pa niso imeli sami dovolj 
finančnih sredstev za izgradnjo zasebnega namakalnega sistema. 
Predlogi Sklada za uvedbo državnih namakalnih sistemov ne bodo omejeni zgolj na zemljišča 
v upravljanju Sklada, zaokroženo bodo zajemali tudi zasebna zemljišča lastnikov, ki bodo zato 
izkazali interes in bili pripravljeni podpisati pogodbo o namakanju v okviru posameznega 
bodočega državnega namakalnega sistema. 
 
Za sanacijo državnih namakalnih sistemov je  predviden znesek 300.000 EUR. Sredstva 
zagotovi proračun RS iz odškodnin zaradi spremembe namembnosti. 
 
Skladova stalna naloga je usklajevanje registra hidromelioracijskih sistemov. Sklad aktivno 
sodeluje pri določanju in potrjevanju obodov osuševalnih sistemov.  
 
 
 

EVIDENTIRANJE NEDOVOLJENIH POSEGOV NA ZEMLJIŠČIH V GOSPODARJENJU  
SKLADA 

 
 
Sklad bo nadaljeval s kontrolo obdelanosti zemljišč ter nedovoljenih posegov na zemljiščih v 
državni lasti. V primerih ugotovljenih nepravilnosti bo Sklad primere prijavil pristojni inšpekciji 
le, če z zahtevo po ureditvi stanja do zakupnika predhodno ne bo uspel že sam. Gradbena 
inšpekcija v današnjem času obravnava tudi več kot deset let stare prijave Sklada in kjer so 
investitorji nedovoljenih gradenj – zakupniki Sklada medtem že umrli, breme postopka pade 
na Sklad. Primere umrlih zakupnikov – investitorjev gradenj, bo Sklad obravnaval prednostno. 
 
Dopolnjen Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, ki glede dopustnosti gradnje 
objektov na zemljiščih Sklada v celoti prevzema veljavne predpise oziroma prostorske akte 
pristojnih občin, omogoča reševanje odprtih primerov objektov na zemljiščih v gospodarjenju 
Sklada. Stranka ima možnost, da objekt uskladi s pogoji občinskega akta, ali pa ga odstrani. 
Po istem pravilniku do zakupa novih zemljišč niso upravičeni zakupniki s črnimi gradnjami. 
Novo priložnost in vzpodbudo za pospešeno reševanje primerov črnih gradenj daje Gradbeni 
zakon. Iz tega naslova Sklad pričakuje večje število prodaj zemljišč potrebnih za legalizacijo 
objektov. Graditelje na črno, ki v zgrajenih objektih prebivajo, je dodatno zaščitila odločitev 
Ustavnega sodišča. Sklad predlaga prodajo tudi takih zemljišč. 
 
Zaposleni bodo tudi v letu 2022 dolžni pregledati 5% naključno izbranih v zakup oddanih 
zemljišč. V kontrolo je zajetih 11.028 parcel v skupni izmeri 2.737 ha oziroma 1.075 
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zakupnikov. Navedena površina predstavlja  v internih pravilih Sklada zahtevano 5 odstotno 
kontrolo zemljišč v zakupu.  
 
Ugotovljenim nepravilnostim glede primernosti kmetijske rabe kot tudi glede nedovoljenih 
posegov na zemljišča bodo sledili pozivi Sklada za odpravo nepravilnosti v obliki pogojnih 
odpovedi zakupnih pogodb. V kolikor nepravilnosti v postavljenem roku ne bodo odpravljene, 
bo Sklad zakupne pogodbe odpovedal. 
 
Konec leta 2021 je bil po podatkih REN Sklad kot upravljavec stavb, ki še niso v nobenem 
pogodbenem razmerju, vpisan na 2.050 stavbah. V letu 2022 bo Sklad to število zmanjšal na 
1.800 stavb. Zmanjšanje števila Sklad doseže s tem, da stavbo odda v najem, če je ta v lasti 
Sklada, ali pa jo kot pomožni kmetijski objekt, ki ga je legalno postavil zakupnik, za čas 
veljavnosti zakupnega razmerja vpiše v zakupno pogodbo. Enak učinek Sklad doseže tudi s 
prodajo zemljišča na katerem stoji objekt s Skladom kot vpisanim upravljavcem. 
 
 

GOSPODARJENJE Z GOZDNO LESNIMI SORTIMENTI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

 
 
 
Les na zemljiščih v zakupu je last zakupodajalca. Izjema so plantaže gozdnega drevja, kadar 
so te v lasti zakupnikov. V letu 2021 je bilo na zemljiščih v upravljanju Sklada posekanega 
1.859 m3 lesa. Za leto 2022  Sklad načrtuje posek 2.000 m3 lesa. Pričakovan prihodek iz 
naslova posekanega lesa znaša 40.000 EUR, pričakovani stroški 20.000 EUR, načrtovana 
razlika med prihodki in stroški za posekan les znaša 20.000 EUR. 
Donosnost posekanega lesa na kmetijskih zemljiščih je nizka zaradi običajno visokih stroškov 
sečnje in spravila (nevarne sečnje v naseljih, ob prometnicah idr.) ter slabše sortimentne 
strukture, ki se ne more primerjati s strukturo posekanega drevja v gozdu. V mnoge poseke je 
Sklad prisiljen z odločbami občinskih in prometnih redarstev ter gozdarske inšpekcije.  
 
Izvedba sečnje po dveh ločenih postopkih v povezavi z ZJN-3, kjer se posebej poišče Izvajalca 
storitve in posebej kupca lesa, je v primerih sečenj manjšega obsega, do količine  enega 
gozdarskega kamiona, običajno negospodarna. Sklad bo take primere prednostno reševal z 
načinom prodaje lesa na panju, pri čemer bo kot osnovo za izbiro najboljšega ponudnika 
uporabil predhodno oceno ZGS. Plačilo storitve ZGS se načrtuje v višini 5.000 EUR. 
 
Kot učinkovito sredstvo proti zaraščanju zemljišč v zakupu bo Sklad tudi v letu 2022 nadaljeval 
s prakso po kateri zakupniki, ki so za to usposobljeni in to tudi želijo izvajati, čiščenje 
zakupljenih površin izvajajo sami na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o soglasju s 
Skladom. S pogodbo se opredeli obseg in vrsta del, donose za posekan les izračuna ZGS ter 
roke za izvedbo. V primerih, kjer bi bil glede na dostopne cenike  donos posekanega lesa 
manjši od stroškov, ki jih ZGS zaračuna za ogled in pripravo poročila, Sklad oceno opravi sam 
s pomočjo aplikacije Gozdar, s katero razpolaga še iz časov pred prenosom gozdov v 
upravljane SiDG. 
 
Za zemljišča v soupravljanju Sklada in SIDG  bo v letu 2022 med obema upravljavcema urejen 
postopek za izvedbo krčitve gozda za namen usposobitve zemljišča za kmetijsko rabo. 
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UREJANJE EVIDENC NEPREMIČNIN  
 

 

PRENOSI ZEMLJIŠČ  

 
 
V letu 2022 bo Sklad nadaljeval z aktivnostmi za ureditev evidenc zemljišč opredeljenimi v 
akcijskem načrtu za dokončanje prenosov, ki je bil s strani Sveta Sklada potrjen v juniju 2012 
na zahtevo Računskega sodišča, v okviru revizije upravljanja z gozdovi, št. 321-2/2010/93, z 
dne 18. maj 2012 in projektom za dokončanje prenosov, ki ga je Svet Sklada potrdil v 
decembru 2020. 
 
Po stanju 1.1.2022 je potrebno preveriti zakonsko lastništvo še za 115.685 parcel, kar 
predstavlja 11,5% od okoli milijona parcel bivše družbene lastnine. Za vsako izmed teh parcel 
bo potrebno pridobiti ustrezne listine, na podlagi katerih se bo pripravila pogodba o prenosu 
zemljišča v last Republike Slovenije in v upravljanje Sklada oz. uradni zaznamek, v kolikor se 
bo izkazalo, da obravnavana parcela ni predmet prenosa na Sklad. Po dosedanjih izkušnjah 
sodeč se ocenjuje, da bo od 115.685 parcel le še cca. 10 odstotkov predmet prenosa na Sklad, 
ostale pregledane parcele pa ne in se bodo zato zaključile z uradnim zaznamkom. Za večino 
od teh parcel na Skladu sicer že potekajo aktivnosti glede preverjanja zakonskega lastništva 
(posredovane vloge za izdajo potrdil o namenski rabi, pripravljene pogodbe o prenosu, vložitev 
zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice), vendar pa ostajajo parcele v tem 
seznamu skozi celotni postopek, vse do zaključka zadeve in arhiviranja posameznega spisa.  
 
Za namen izvajanja projekta za dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v last RS 
in v gospodarjenje Sklada, je Vlada RS Skladu za leto 2022 s sklepom št. 10002-9/2020-15 z 
dne 29.9.2021 odobrila povečanje kadrovskega načrta za tri dodatne zaposlene. 
 
Sklad bo izvajal neodplačne prenose zemljišč na Sklad in iz Sklada na druge zakonske lastnike 
po naslednjih pravnih podlagah: 
 
1. Prenos na Sklad 

 14. in 16. členu ZSKZ; 

 74. členu Zakona o zadrugah (Ur. list RS, št. 97/2009 – UPB-2). 
 
2. Prenos iz Sklada na občine 

 14. členu ZSKZ - prenos kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so bila v lasti občin že na dan 
6. april 1941; 

 16.a členu ZSKZ, prvi odstavek - prenos nezazidanih stavbnih zemljišč, ki so bila 
namenjena graditvi objektov, po stanju na dan 20. julij 2004; 

 16.a členu ZSKZ, drugi odstavek - prenos zemljišč znotraj vodnih zajetij; 

 16.b členu ZSKZ - prenos stavbnih zemljišč, na katerih je v OPN-ju ali OPPN-ju 
predvidena gradnja objektov, ki so v javnem interesu; 

 Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in 
pravic (Ur. list RS, št. 5/94, s spr.) - prenos zemljišč, ki so bila pred podržavljenjem last 
agrarnih skupnosti; 

 Zakonu o cestah (Ur. list RS, št. 109/2010) - prenos občinskih cest; 

 Zakonu o športu (Ur. list RS, št. 22/98, s spr.) - prenos športnih površin. 
 

3. Prenos iz Sklada na Družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 

 Zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne 
družbe (Ur. list RS, št. 30/98, s spr.) oziroma Zakonu o prenosu pooblastil, pravic in 
obveznosti Slovenske razvojne družbe in o prenehanju Agencije Republike Slovenije 
za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. list RS, št. 50/2004) - prenos zazidanih stavbnih 
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zemljišč po stanju na dan 11. marec 1993, ki so bila v lasti podjetij, ki so se lastninila 
po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. list RS, št. 55/92, s spr.). 
 

4. Prenos iz Sklada na druge upravljavce državnega premoženja na podlagi sklepov Vlade 
RS, v primerih izkazanega javnega interesa 
 

Sklad lahko učinkovito upravlja samo s tistimi nepremičninami, za katere so hkrati urejene 
evidence na več nivojih (zemljiška knjiga, ROS, GURS), zato bo skrbel, da bodo za vsako 
izmed njih kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 
 

 da je na nepremičnini v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica v korist Republike 
Slovenije; 

 da ima nepremičnino Sklad evidentirano v svojem ROS-u, za kar mora razpolagati 
z ustrezno listino (pogodbo o prenosu, sporazum, sklep Vlade RS, zemljiškoknjižni 
sklep); 

 da je Sklad evidentiran kot upravljavec nepremičnine v lasti države tudi v evidenci 
GURS-a. 

 
Ključne naloge oziroma prioritete, ki se bodo na področju prenosov in urejanja evidenc izvajale 
v letu 2022, so naslednje: 
 

 Sklad bo v tem letu pregledal 20.000 parcel iz seznama parcel akcijskega načrta. Pri tem 
bo realizacija največ odvisna od prejetih potrdil o namenski rabi od pristojnih občin in drugih 
institucij, ki so zadolžena za izdajo različnih uradnih dokumentov potrebnih za 
opredeljevanje zakonskega lastništva (registrska sodišča, zemljiške knjige, geodetska 
uprava, pokrajinski arhivi ipd.). 

 mesečno se bodo spremljali podatki o izvedenih aktivnostih akcijskega načrta po 
zaposlenih in se s tem v zvezi predlagale potrebne spremembe oziroma ukrepi za boljšo 
učinkovitost. Vsa evidenca o pregledanih parcelah se bo vodila v informacijskem sistemu 
Sklad na parcelo natančno. 

 Sklad bo po 36.členu zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije skrbel 
tudi za prenose gozdov v last Republike Slovenije, ki bodo kasneje po zemljiškoknjižni 
ureditvi s sklepom ministrstva preneseni v upravljanje družbe Slovenski državni gozdovi;  

 prioritetno se bodo izvajali prenosi zemljišč na Sklad, pri čemer se bodo najprej urejali 
prenosi z občinami, ker so to največja skupina pravnih oseb, ki prenosov na Sklad še niso 
v celoti uredile; 

 ker so ustrezna potrdila o namenski rabi ključna pri dokončanju prenosov, bo Sklad z 
najbolj kritičnimi občinami, ki zaprošenih potrdil še niso izdala v celoti ali pa so ta vsebinsko 
pomanjkljiva, nadaljeval z organiziranjem skupnih sestankov, da se poiščejo možnosti za 
izdajo manjkajočih potrdil; 

 v primerih, ko bodo stranke neupravičeno zavračale podpis pogodbe o prenosu zemljišč 
na Sklad in bodo izčrpane vse možnosti za sporazumno rešitev, bo Sklad dosledno vlagal 
tožbe na njihov podpis, in sicer na način, da se bo stranki postavil 30 dnevni rok za podpis 
pogodbe o prenosu, ki jo bo pripravil Sklad. V primeru neodzivnosti ali zavrnitve podpisa 
pogodbe, se bo tej stranki posredovala urgenca še ena urgenca s 15 dnevnim rokom, takoj 
po izteku roka pa se bo na Državno odvetništvo posredoval nalog zaradi vložitve tožbe; 

 v sodelovanju z MKGP se bodo pripravljali predlogi sklepov, da se zemljišča, ki jih bo Sklad 
na neodplačen način pridobil s prenosi in so po podatkih GURS-a po dejanski rabi 
opredeljena kot gozd, prenesejo v upravljanje družbi SiDG. 

 v evidencah GURS-a bo Sklad poskrbel za izbris začasnega upravljavca na tistih 
nepremičninah, kjer je bil kot upravljavec določen administrativno s strani GURS-a in za 
njih ne obstaja zakonska podlaga za prenos zemljišča na Sklad; 

 v sodelovanju z drugimi institucijami, ki prav tako upravljajo z zemljišči v lasti RS, bo 
poskrbel, da zemljišča, ki jih Sklad vodi med osnovnimi sredstvi in po zakonu ne sodijo v 
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njegovo upravljanje ali v upravljanje SiDG-ja, na podlagi sklepov Vlade RS pridejo v 
upravljanje pristojnega upravljavca (npr. ceste, vodna zemljišča, zavarovana območja ipd.) 

 
 
TABELA št. 9: Kazalniki na področju urejanja evidenc nepremičnin in prenosov 

 
 

Kazalnik Enota Plan 2021 
Realizacija 

2021 
Plan 2022 

Indeks 
pl22/re21 

Sklenjene in v ROS-u knjižene pogodbe - 
neodplačni prenosi na Sklad 

N 200 338 240 0,71 

Sklenjene pogodbe in v ROS-u knjižene - 
neodplačni prenosi iz Sklada 

N 300 349 300 0.86 

Vložene tožbe zaradi zavrnitve podpisa 
pogodbe 

N 15 13 15 1,15 

 
 
V letu 2022 Sklad predvideva, da bo sklenjenih 240 pogodb o neodplačnem prenosu zemljišč 
na Sklad ter 300 pogodb o neodplačnem prenosu zemljišč iz Sklada na druge zakonske 
lastnike, predvsem občine. Pri prenosih iz Sklada so predvideni večinoma prenosi stavbnih 
zemljišč na občine po 16.a in 16.b členu zakona o Skladu ter prenos občinskih kategoriziranih 
in nekategoriziranih cest. 
 
Sklad ocenjuje, da bo v letu 2022 vloženih 15 tožb na pristojna sodišča, zaradi zavrnitve 
podpisa pogodb o prenosu zemljišč. Glede na dolgotrajnost postopkov pred sodišči in 
stroškov, ki pri tem nastajajo, si bo Sklad še naprej prvenstveno prizadeval, da bi prišlo do 
sporazumnega podpisovanja pogodb o prenosu in bo zato tožbe na podpis pogodb vlagal le v 
skrajnem primeru, ko bodo izčrpane druge možnosti. 
 

 
 
TABELA št. 10: Potencialni predmet prenosa – stanje iz seznama akcijskega načrta na dan 31. 
december 2021 po skupinah pravnih oseb do katerih se je še potrebno opredeliti glede lastništva 
ter površina kmetijskih zemljišč in gozdov po dejanski rabi, kot jo interpretira MKGP 

 
 

  n št. parcel 
% od vseh 

parcel 

skupna 
površina po 

katastru ( ha) 

od tega površina 
KZ in gozdov po 
dejanski rabi (ha) 

O
b
č
in

e
  

0 -  50 parcel 120  2.552    2,21 1.200,81 872,99 

51 - 500 parcel 70  13.702    11,84 4.592,64 1.409,73 

501 – 1000 parcel 12  8.680    7,50 1.650,51 893,42 

1001 - 2000  parcel 8  11.266    9,74 2.211,44 1.491,45 

nad 2000 parcel 2  14.706    12,71 1.401,85 274,86 

skupaj občine 212  50.906    44,00 11.057,25 4.942,45 

javno dobro 48  1.873    1,62 1.602,27 1.074,13 

Republika Slovenija 45  6.440    5,57 2.153,22 1.526,72 

ostale pravne osebe 2.678  56.466    48,81 11.918,11 4.295,95 

Skupaj občine, javno 
dobro, RS in ostale 

pravne osebe 
2.983 115.685 100,00 26.730,85 11.839,25 
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Kot izhaja iz tabele št. 10, bo potrebno razčistiti lastništvo še za skupaj 115.685 parcel, od 
katerih občinam pripada 50.906 parcel oziroma 44 odstotkov. Za 120 občin, ki imajo do 50 
nerazčiščenih parcel, se ugotavlja, da so pri njih prenosi praktično zaključeni, saj ostajajo kot 
neurejene v glavnem še takšne parcele, ki so predmet parcelacij.  
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da je od skupne površine 26.730,85 ha za katere je še potrebno 
razčistiti zakonsko lastništvo, po dejanski rabi kmetijskih zemljišč in gozdov 11.839,25 ha oz. 
44,29 odstotkov, ostalo so zemljišča z nekmetijsko oz. negozdno rabo. 
 
Sklad bo v letu 2022 aktivno nadaljeval s postopki parcelacij, saj v nasprotnem ni možno urediti 
prenosa pri zemljiščih z mešano namensko rabo (del kmetijsko/gozd, del stavbno/občinska 
cesta). Prednostno pri tistih občinah, ki bodo izkazale interes za obojestransko sofinanciranje 
geodetskih odmer, v primerih večjih površin, ki bodo po parcelaciji predmet prenosa na Sklad, 
pa bo te financiral tudi sam, v kolikor ne bo doseženega sporazuma o sofinanciranju. 
 

 
 
UREDITEV EVIDENC V ROS 

 
 
Sklad bo v letu 2022 nadaljeval z odpravljanjem napak v ROS-u. Po vsebini so najbolj 
problematične predvsem zemljiške parcele, ki jih Sklad sicer vodi v svojem registru, so 
evidentirane v zemljiškem katastru, vendar za njih v zemljiški knjigi še ni vpisana lastninska 
pravica v korist Republike Slovenije.  
 
Po stanju na dan 31. 12. 2021 je takšnih parcel v ROS-u še 3.508. Napake se bodo odpravile 
bodisi z odpisom parcel iz registra osnovnih sredstev na podlagi pripravljenih uradnih 
zaznamkov, v kolikor se je na podlagi dokumentacije ugotovilo, da parcele po zakonu niso 
predmet prenosa na Sklad ali pa s sklenitvijo pogodbe o prenosu ter vpisom lastninske pravice 
v korist RS v zemljiško knjigo. Za del parcel bo potrebno izvesti še predhodno geodetsko 
odmero, ker je bilo na podlagi pridobljenih potrdil o namenski rabi ugotovljeno, da samo del 
parcele sodi v upravljanje Sklada (delno stavbno, ceste, poti, vodotoki), kar je povezano z 
velikimi stroški parcelacij. 
 
 
 

DRUGE NALOGE 

 
 

Sklad bo nadaljeval z neodplačnimi prenosi zemljišč na druge državne organe (DARS, DRI, 
javni zavodi, ministrstva itd.) na podlagi sklepov Vlade RS, če bo za to izkazan javni interes.  
 
Prav tako bo tako kot do sedaj tudi naprej aktivno sodeloval z MKGP in podajal strokovna 
mnenja na gradiva, ki jih bodo v zvezi z nepremičninami v lasti države za Vlado RS pripravljali 
drugi državni organi.  
 
Med aktivnosti Sklada v letu 2022, ki se nanašajo na urejanje evidenc nepremičnin, sodi tudi 
redno mesečno ažuriranje podatkov pri GURS-u, glede seznama zemljišč v lasti države, ki so 
v upravljanju pri Skladu. 
 
 
 
  



 Finančni načrt  in program SKZG RS za leto 2022 

 

30 
 

GEODETSKE STORITVE 

 
 
Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo zastopa Sklad v geodetskih upravnih 
postopkih, ki se izvajajo na osnovi naročil Sklada, drugih pravnih in fizičnih oseb ali so uvedeni 
po uradni dolžnosti GURS.  
 
Ob spremljanju strokovnosti in zakonitosti izvedbe tehničnega in upravnega dela geodetskih 
postopkov si bo Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo prizadeval zastopati 
interes Sklada v primerih, kjer se lahko zaradi dobrovernega koriščenja zemljišč, evidentirana 
površina nepremičnin poveča. Pri tem Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo 
uporablja vse razpoložljive javne podatke in tudi informacije, pridobljene od sodelavcev, drugih 
javnih institucij in uporabnikov zemljišč. 
 
Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo izvaja naloge, ki se nanašajo na obdelavo 
in analize geodetskih podatkov, skrbi za ažurnost tistih geodetskih podatkov Skladove 
podatkovne baze, ki se ne ažurirajo samodejno preko spletnih servisov, izvaja interne 
geodetske meritve in nudi strokovno geodetsko podporo pri delu drugih sektorjev Sklada.  
 
V letu 2022 bo Sklad sklepal pogodbena razmerja tudi v namen gospodarjenja in upravljanja 
s stavbami, ki so sestavine nepremičnin v upravljanju Sklada. V ta namen bo Sektor za urejanje 
evidenc nepremičnin in geodezijo naročal elaborate in soglašal z izvedbo ter evidentiranjem 
elaboratov vpisov zemljišč pod stavbami in vpisov stavb v kataster stavb za stavbe v lasti RS, 
ki jih je v skladu z določili ZEN potrebno evidentirati.  
 
Sklad bo usklajeval uradno evidentirane podatke o stavbah, z dejanskim stanjem na terenu in 
s tem izboljšal evidenco REN in Katastra stavb, ki jo vodi GURS, za stavbe, s katerimi 
gospodari in upravlja. 

 
 
ZASTOPANJE SKLADA V GEODETSKIH UPRAVNIH POSTOPKIH 

 
 
Sklad bo v letu 2022 sodeloval kot stranka v vseh geodetskih upravnih postopkih, ki se bodo 
izvajali na zemljiščih v njegovem upravljanju in se bodo nanašali na: 

 izvedbo postopkov za izdelavo elaboratov ureditve mej, novih izmer, parcelacij, izravnav 
mej, določitve zemljišč pod stavbami, izdelavo elaboratov za evidentiranje stavb, 
sprememb dejanske rabe zemljišč in stavb, sprememb bonitete zemljišč, izdelavo 
elaboratov za vpis stavb in delov stavb v kataster stavb, izdelavo elaboratov za spremembo 
podatkov katastra stavb in izdelavo tehničnih poročil označitve meje v naravi ter druge 
posamezne naloge v zvezi z evidentiranjem nepremičnin; 

 izvedbo upravnih in pogodbenih komasacij. 
 
TABELA št. 11: Zaključeni geodetski upravni postopki s pravnomočno odločbo GURS 

 
 

Realizacija 2021 Plan 2022 Indeks pl22/pl21 

Zaključeni geodetski upravni postopki 

s pravnomočno odločbo GURS 
846 1000 118 

 
Sklad ne vodi geodetskih upravnih postopkov in zato nima vpliva na število pravnomočno 
zaključenih postopkov. Sklad bo aktivno sodeloval kot stranka v vseh geodetskih upravnih 
postopkih uvedenih na nepremičninah v upravljanju Sklada in uvedenih na nepremičninah, kjer 
je Sklad mejaš in s tem prispeval k skrajšanju časa posameznih postopkov. 
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NAROČANJE IZVEDB IN SOGLAŠANJE Z IZVEDBAMI GEODETSKIH STORITEV 
PRI POOBLAŠČENIH GEODETSKIH IZVAJALCIH IN PISARNAH GURS 

 
 
Sklad bo v naročilih izvedb in soglasjih za izvedbo geodetskih storitev od geodetskih izvajalcev 
zahteval in nadzoroval, da so elaborati izdelani v skladu z Zakonom o evidentiranju 
nepremičnin (Ur. list RS, št. 47/06 s spr.; v nadaljevanju ZEN) in v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
 
TABELA št. 12: Naročila in soglasja 

 

 Realizacija 2021 Plan 2022 Indeks pl22/re21 

Izdana soglasja 290 270 93 

Oddana naročila 65 100 154 

 
Sklad bo v letu 2022 naročal geodetske storitve, razen upravnih komasacij kmetijskih zemljišč, 
na osnovi Okvirnega sporazuma, ki je bil v postopku izvedbe javnega naročila št. V_8/2021/S, 
objavljen na Portalu javnih naročil, dne 27.12.2021, pod številko 430-116/2021, sklenjen z 
usposobljenimi geodetskimi podjetji, do porabe predvidenih finančnih sredstev. Okvirni 
sporazum bo veljal do 31.12.2023.  
 
Sklad bo v letu 2022 naročal izvedbo upravnih komasacij kmetijskih zemljišč. Izvajalce 
upravnih komasacij kmetijskih zemljišč bo izbiral, v skladu z določili ZJN-3, po odprtem 
postopku z objavo razpisa na Portalu javnih naročil. 
 
Postopki naročanja geodetskih storitev se bodo v letu 2022 izvajali v skladu z veljavnimi 
internimi navodili. Sklad bo prioritetno naročal: 

 izvedbo postopkov upravnih komasacij kmetijskih zemljišč; 

 ureditve mej in parcelacije v povezavi s prometom z nepremičninami; 

 ureditve mej in parcelacije v povezavi z neodplačnimi prenosi lastništva nepremičnin; 

 ureditve neurejenih mej v primerih vzpostavitve ali obnove trajnih nasadov na zemljiščih v 
upravljanju Sklada; 

 ureditve mej obodov kompleksov in parcelacije kmetijskih zemljišč v namen združevanja 
parcel in s tem izboljšanja parcelne strukture parcel v upravljanju Sklada; 

 ureditve neurejenih mej v primerih, ko obstaja verjetnost poseganja mejašev na zemljišča 
v upravljanju Sklada; 

 ureditve neurejenih mej parcel, katerih katastrsko evidentirana površina grobo odstopa od 
grafične površine parcel ugotovljene na osnovi zemljiško katastrskega načrta. 

 
TABELA št. 13: Sredstva, namenjena za naročanje geodetskih storitev 

 
 

Rael.2021 Plan 2022 Indeks pl22/pl21 

Sredstva, namenjena 

za naročanje 

geodetskih storitev 

brez upravnih 

komasacij kmetijskih 

zemljišč 

383.331 250.000 65 

 
Za kritje stroškov izvedbe geodetskih storitev brez komasacij, ki jih bo v letu 2022 naročil ali 
sofinanciral Sklad, je predvidenih 250.000 EUR.  
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OBDELAVE DIGITALNIH GEODETSKIH PODATKOV 

 
 
TABELA št. 14: Obdelave digitalnih geodetskih podatkov 

 
 

Realizacija 2021 Plan 2022 Indeks pl22/re21 

Preseki prostorskih slojev - priprava 

podatkov in izvedba prostorskih analiz ter 

grafičnih prikazov za potrebe vodstva in 

drugih sektorjev Sklada 

2 5 250 

 
Sklad pričakuje, da bo v letu 2022 potreboval več obdelav digitalnih geodetskih podatkov kot 
v letu 2021. 
 
 

OSVEŽEVANJE SKLADOVE PODATKOVNE BAZE  

 
 
V letu 2022 bo Sklad pri GURS naročal in prevzemal DOF – rastrske podlage za celotno 
območje RS, če bodo na GURS obstajali novejši DOF načrti od tistih, ki jih je Sklad prevzel v 
maju 2020. V letu 2022 bo Sklad mesečno pri GURS naročal in prevzemal podatke REN. Drugi 
vektorski sloji, ki jih prikazuje grafična aplikacija v okviru programske rešitve URBAR, se bodo 
osveževali samodejno na digitalni način preko spletnih servisov. V letu 2022 je za celotno 
območje RS predvidena izvedba prenove nepremičninskih evidenc. V ta namen je bil sprejet 
Zakon o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21), ki se bo začel uporabljati dne 
4.4.2022, razen določb 138. do 144. člena tega zakona. Zaradi prenove nepremičninskih 
evidenc bo potrebna tudi prilagoditev osveževanja skladovih podatkovnih baz. 
 
V letu 2022 bo Sklad pri GURS naročal in prevzemal tudi analogne geodetske podatke (kopije 
delilnih načrtov, kopije skic izmere in kopije drugih dokumentov katastrskega operata in zbirk 
listin). 
 
 

INTERNE GIS-GNSS MERITVE 

 
 
Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo bo na območju kmetijskih zemljišč in 
drugih zemljišč v lasti RS v letu 2022 izvajal interne GIS–GNSS meritve za potrebe Sektorja 
za kmetijstvo, v namen gospodarjenja z zemljišči.  
Lokacije sporazumnih kmetijskih posestnih mej bodo določene na osnovi digitalnih katastrskih 
podatkov iz evidenc, ki jih vodi GURS. 
Sklad planira izvedbo štirih GIS–GNSS meritev na teden. 
 
TABELA št. 15: Interne GIS-GNSS izmere 
 

 Realizacija 2021 Plan 2022 Indeks pl22/re21 

Število internih izmer 194 150 77 

Povprečen čas od prejema vloge do 

izvedbe meritev 
18 dni 20 dni 111 

 
Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo si bo v letu 2022 prizadeval meritve izvesti 
v povprečnem roku 20 dni, dogovorno s krajevno pristojnimi delavci sektorja za kmetijstvo. 
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DELO SEKTORJA ZA PRAVNE  ZADEVE 
 

 
 
Plan Sektorja za pravne zadeve 
 
V letu 2022 bo Sektor za pravne zadeve izvajal svoje naloge, v skladu z organizacijo Sklada, 
med katerimi bo na področju pravnih vsebin opravljal predvsem sledeče naloge: 

 skrbel za zastopanje Sklada in zastopal Sklad v pravdnih postopkih, povezanih z 
odškodninskimi zahtevki po členu 72/2 ZDen in 145 c ZIKS ter ostalimi odškodninskimi 
zahtevki, ter sporih, povezanih s posestjo, zakupnimi razmerji in kupoprodajnimi 
pogodbami;  

 sodeloval z Državnim odvetništvom in mu dajal usmeritvena navodila pri sodnih postopkih 
povezanih z lastninsko pravico - priznanje lastninske pravice, razdružitve solastnine, 
obremenitve lastninske pravice, nujne poti, služnosti, nepravdni postopki – kaduciteta, 
odstranitev nelegalno postavljenih objektov; 

 zastopal Sklad pred sodišči v sodnih – nepravdnih postopkih vračila podržavljenega 
premoženja po členu 145 c ZIKS; 

 zastopal Sklad pred upravnimi organi v inšpekcijskih postopkih; 

 zastopal Sklad oziroma sodeloval v drugih upravnih postopkih; 

 sodeloval pri izvajanju pravnega prometa, pregledoval bo služnostne pogodbe, pogodbe o 
stavbni pravici ter pogodbe za infrastrukturo, vodil postopke objave in prodaje stavbnih 
zemljišč; 

 svetoval Sektorju za kmetijstvo in Sektorju za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo; 

 vodil izvensodne postopke in sestavljal listine o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z 
dejanskim in pripravljal pogodbe za izvensodne razdružitve; 

 podajal opredelitve v postopkih denacionalizacije, vključno z nadomestnimi zemljišči in  5. 
členu ZDen. 
 

 
 
Skladno s prednostnimi nalogami ostalih služb in sektorjev bo Sektor za pravne zadeve na 
področju pravnih vsebin, kot v preteklih letih tudi v letu 2022, posebno pozornost posvetil 
dokončanju prenosov, razdruževanju solastnine in urejanju stvarnih pravic na zemljiščih v lasti 
RS in v upravljanju Sklada.  
 
 
 
  
TABELA št. 16: Predvideni kazalniki dela Sektorja za pravne zadeve v letu 2022 - zaključene 
zadeve   

 

Postopki – zaključene zadeve 
Realizacija 

2021 
Plan 
 2022 

indeks 

pravnomočno zaključeni pravdni postopki  79 80 101 

pravnomočno zaključeni nepravdni postopki 340 340 100 

skupaj pravnomočno zaključeni sodni postopki  419 420 100 

zaključeni upravni postopki - skupaj 82 80 98 

zaključeni izvensodni zahtevki 26 30 115 

sklenjeni sporazumi za izvensodno razdružitev 
solastnine 

20 25 125 
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TABELA št. 17: Predvideni kazalniki dela Sektorja za pravne zadeve v letu 2022 - nove zadeve   

 

Postopki – nove zadeve Real.2021 
Plan 
 2022 

indeks 

Novo začeti pravdni postopki  59 70 119 

Novo začeti nepravdni postopki 457 460 101 

Skupaj novo začeti sodni postopki  516 530 103 

Novo začeti upravni postopki - skupaj 91 80 88 

Novo začeti izvensodni zahtevki - skupaj 68 70 103 

Pregled pravnega prometa - skupaj 644 750 116 

Služnosti, soglasja, stavbna pravica, infrastruktura - 
skupaj 

360 380 106 

SKUPAJ 1679 1810 108 

 

 
SODNI POSTOPKI 

 
 
Sektor za pravne zadeve načrtuje 80 zaključenih pravdnih in 340 zaključenih nepravdnih 
postopkov, skupaj torej 420 zaključenih sodnih postopkov ter 530 novo začetih sodnih 
postopkov, od tega 70 novih pravdnih postopkov in 460 novih nepravdnih postopkov. Število 
načrtovanih zaključenih sodnih postopkov v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 se ne 
spreminja in ostaja v istih okvirih kot prejšnje leto.  
 
Glede novo začetih pravdnih postopkov v letu 2022 načrtujemo 70 novih pravdnih postopkov., 
11 postopkov več, kot smo jih realizirali v letu 2021. Realizacija v letu 2021 je bila manjša 
zaradi epidemija koronavirusa in nedelovanje sodišč v začetku leta, v letu 2022 pa 
pričakujemo, da se bo pripad novih zadev ponovno ustalil na pričakovanjih številkah iz preteklih 
let (pred letom 2020). Poleg pravdnih postopkov, ki jih RS sproža zoper bivše imetnike pravice 
uporabe ali njihove pravne naslednike v primerih, ko le-ti odklonijo podpis pogodbe o prenosu, 
v Sektorju za pravne zadeve rešujemo še odškodninske zahtevke, vložene na podlagi 72/2. 
člena ZDen in 145. c člena ZIKS, trenutno v Sektorju za pravne zadeve vodimo 14 postopkov 
določitve odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe v postopkih denacionalizacije vrnjenega 
premoženja. Še vedno fizične osebe zoper RS vlagajo tožbe na ugotovitev lastninske pravice 
na podlagi priposestvovanja, ostali pravdni postopki pa so iz sporov iz zakupnih razmerij, 
posestnih sporov in vloženih izvršb zaradi neplačila zakupnine. 
 
Na področju novo začetih nepravdnih postopkov Sektor za pravne zadeve v letu 2022 načrtuje 
460 novih postopkov, glede na realizacijo v letu 2021. Število novo začetih postopkov, ker RS 
na podlagi v preteklosti plačanih socialnih transferjev zapustnikom prijavi omejitev dedovanja 
je še vedno visoko, v ta sklop se uvrščajo tudi zapuščine brez dedičev (kaduciteta). Poleg 
postopkov zapuščine brez dedičev oziroma omejitev dedovanja, je na področju nepravdnih 
postopkov potrebno omeniti še postopke razdružitve solastnine, postopke določitve nujne poti 
in ureditve meje ter zemljiškoknjižne postopke – nastavitve ali dopolnitve nove zemljiške knjige 
ter postopke povezane z javnim dobrom. 
 
Glede na številčnost in zahtevnost postopkov - tako materialno kot procesno, se predvideva, 
da bo na področju sodnih postopkov v letu 2022 potrebna pomoč odvetnikov v vsaj takšnem  
obsegu kot v zadnjih nekaj letih.  
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PRAVNI PROMET, SLUŽNOSTNE POGODBE, POGODBE O STAVBNI PRAVICI, 
POGODBE ZA INFRASTRUKTURO 

 
  
Na področju pravnega prometa (kupoprodajne, menjalne pogodbe) Sektor za pravne zadeve 
načrtuje pregled 750 zadev prometa, kjer bo prišlo do podpisa pogodbe. Število načrtovanih 
pregledov pravnega prometa je večji za 116 pregledov, glede na realizirane preglede v letu 
2021. V letu 2021 je bilo namreč realiziranih manj pregledov pravnega prometa od načrtovanih, 
kar je mogoče pripisati vplivom epidemije koronavirusa in ukrepov, ki so bili sprejeti za njeno 
zajezitev in preprečevanje.  
 
Sektor za pravne zadeve bo pred objavo ponudbe za prodajo kmetijskega  zemljišča na 
upravni enoti, opravil pravni pregled stanja - pregledal bo celotno dokumentacijo - zlasti z vidika 
urejenosti lastništva, morebitnih stvarnopravnih pravic in obveznosti države ter pravilnosti 
postopka glede na vrsto nepremičnine. Pravni pregled stanja pa bo Sektor za pravne zadeve  
ponovno opravil pred podpisom pogodbe, enako tudi v primerih sklepanja pogodb o ustanovitvi 
stavbne pravice. Sektor za pravne zadeve bo pripravljal tudi javne objave za prodajo stavbnih 
zemljišč na spletni strani Sklada. V skladu s 1.odstavkom 22. člena ZSPDSLS mora Sklad 15 
dni pred začetkom postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem države podati napoved o 
sklenitvi pravnega posla ministrstvu, pristojnemu za sistem ravnanja s  stvarnim premoženjem 
t.j. Ministrstvu za javno upravo.  Za začetek postopka razpolaganja se šteje objava javne 
dražbe, objava javnega zbiranja ponudb ali objava namere za sklenitev neposredne pogodbe. 
Poleg tega je Sklad v skladu z 2.odstavkom 29.člena ZSPDSLS pred sklenitvijo pravnega 
posla dolžan pridobiti pisno soglasje Ministrstva za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano. 
 
 Na področju ustanavljanja služnosti, soglasij, stavbnih pravic in pogodb za infrastrukturo bo 
Sektor za pravne zadeve pregledoval pogodbe, po potrebi zahteval dopolnitev dokumentacije 
in vsebinsko dopolnjeval zahtevnejše pogodbe. Na področju vseh navedenih pogodb  
načrtujemo pregled 380 zadev, kjer bo prišlo do podpisa pogodbe, glede na realizacijo v letu 
2021, ko je bilo realiziranih 360 navedenih pogodb.   

 
 
DENACIONALIZACIJA 

 
 
Redna denacionalizacija 
 
Tudi v letu 2022 bo Sektor za pravne zadeve sledil aktivnostim organov, pristojnih za vodenje 
postopkov denacionalizacije. Postopki redne denacionalizacije so v zaključni fazi, razen v 
primerih vezanih na Ustavno odločbo Up 282/15.  

 
Nadomestna zemljišča  
  
Sektor za pravne zadeve ima trenutno v obravnavi še 3 zahtevkov za nadomestna zemljišča 
iz naslova redne denacionalizacije in 1 zahtevek iz naslova denacionalizacije po 5. členu ZDen. 
Pri določenih zahtevkih gre za najzahtevnejše zahtevke za nadomestna zemljišča, ki se zaradi 
velikega števila zemljišč, ki jih mora Sklad zagotoviti, rešujejo počasneje, kot je bilo sprva 
pričakovati.  
 
Odškodninski zahtevki 
 
Na podlagi 72/2. člena ZDen in 145. c člena ZIKS, upravičenci po pravnomočnosti odločb o 
vračilu premoženja, zoper Sklad vlagajo odškodninske zahtevke zaradi nezmožnosti uporabe 
v času trajanja postopke denacionalizacije. Trenutno v Sektorju za pravne zadeve vodimo 14 
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sodnih določitev odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe v postopkih denacionalizacije 
vrnjenega premoženja, vrednost neplačanih zahtevkov iz tega naslova je cca 15 milijonov 
EUR. Sklad si prizadeva za zmanjševanje stroškov odškodnin. Prizadeva si za ekonomičnost 
postopkov in angažira strokovnjake , ki sodelujejo v postopkih z izračuni odškodnin. Sklad si 
prizadeva zagotoviti sredstva za izplačilo nespornih odškodnin čimprej in s tem zmanjševati 
tudi višino zamudnih obresti. 
 
 
 

IZVENSODNI POSTOPKI, IZVENSODNE RAZDRUŽITVE 

 
Sektor za pravne zadeve v letu 2022 načrtuje 30 zaključenih izvensodnih postopkov na 
priznanje lastninske pravice in 25 sklenjenih sporazumov za izvensodno razdružitev 
solastnine, poleg tega pa 35 novo prejetih izvensodnih zahtevkov na priznanje lastninske 
pravice, na področju izvensodnih razdružitev solastnine pa 35 prejetih novih vlog za 
razdružitev.  
 
Skupno število načrtovanih zaključenih izvensodnih postopkov je višje, kot smo ga realizirali v 
letu 2021, ker tako na področju zaključenih postopkov izvensodne razdružitve, kot tudi 
zaključenih izvensodnih postopkov za priznanje lastninske pravice načrtujemo povečanje 
glede na leto 2021. V okviru izvensodnih postopkov na priznanje lastninske pravice stranke na 
Sklad naslavljajo vloge za ureditev zemljiškoknjižnega stanja, katerega neurejenost je 
posledica sistema družbene lastnine. Sektor za pravne zadeve v primerih, ko ugotovi skladnost 
vseh pravnih podlag za zemljiškoknjižno realizacijo določenega pravnega posla iz preteklosti, 
ki je bil v naravi sicer realiziran, ni bil pa vknjižen v zemljiško knjigo,  predlaga izvensodno 
rešitev zahtevka stranke s sklenitvijo ustrezne pogodbe. V primerih kakršnihkoli listinskih 
pomanjkljivosti ali ob uveljavljanju priposestvovanja lastninske pravice, pa mora Sklad stranke 
napotiti na sodno urejanje, saj nima pooblastil za tovrstno ugotavljanje izpolnjevanja zakonskih 

pogojev za pridobitev lastninske pravice.  
 
Izvensodne razdružitve solastnine so ena od prioritetnih nalog Sklada, upravljanje z zemljišči 
v solastnini je namreč znatno oteženo, zato si Sklad prizadeva solastnino razdružit in s tem 
zaokroževati zemljišča v lasti RS, kar vpliva tudi na učinkovitejše gospodarjenje s temi 
zemljišči. 
 

 
UPRAVNI POSTOPKI  

 
 
Glede na podatke za leto 2021, Sektor za pravne zadeve v letu 2022 načrtuje 80 novo začetih 
in 80 zaključenih vseh upravnih postopkov, od tega 35 zaključenih postopkov na področju 
odstranjevanja odpadkov na podlagi ZVO, 15 zaključenih postopkov iz naslova nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča in 30 postopkov iz naslova dostopa do informacij javnega 
značaja. Število načrtovanih zaključenih in novih upravnih postopkov se je glede na plan 2021 
bistveno povečalo, ker je bila realizacija v letu 2021 precej višja, kot je bila načrtovana. 
  
Na področju ostalih upravnih postopkov bo Sektor za pravne zadeve tudi v letu 2022 po potrebi 
pripravljala pravna sredstva v inšpekcijskih postopkih, izvedenih na podlagi ZVO, ZGO in ZKZ. 
V postopkih po ZGO gre za sanacijo nelegalnih gradenj na kmetijskih zemljiščih, kjer je 
inšpekcijski zavezanec sicer prvenstveno investitor, kljub temu pa je Sklad prejel že nekaj 
inšpekcijskih odločb, v katerih je bil kot zavezanec za rušitev nelegalnih objektov določen 
Sklad. Zoper take odločbe je Sklad vložil ustrezna pravna sredstva, sodna praksa na tem 
področju še ni dokončno dorečena, gre za dolgotrajne postopke pri katerih stranke izkoristijo 
vsa možna pravna sredstva.  
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V primerih, ko je Sklad zavezanec za sanacijo nelegalnih odlagališč odpadkov po določbah 
ZVO in na podlagi inšpekcijskih odločb, je to povezano z visokimi stroški sanacije, zato si bo 
Sklad prizadeval, da bo čim več odlagališč odpadkov saniral sam, oziroma poskušal preprečiti 
njihov nastanek. 
 
Mes upravne postopke sodijo tudi postopki glede zahtev, vloženih na podlagi ZDIJZ. Pripad 
vlog, v katerih stranke vlagajo zahtevo za dostop do informacije javnega značaja se povečuje. 
V skladu z 4. členom ZDIJZ je informacija javnega značaja tista informacija, ki izvira iz 
delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, dosjeja, registra, evidenca ali 
drugega dokumentarnega gradiva, torej v obliki dokumenta, ki ga je organ izdelal sam, v 
sodelovanju z drugim organom, ali pridobil sam. Organ jo je dolžan posredovati prosilcu, razen 
v primerih izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ. 
 
 

PRAVNO SVETOVANJE OSTALIM SEKTORJEM IN SODELOVANJE V 
ZAKONODAJNIH POSTOPKIH      

 
 
V okviru nalog Sektorja za pravne zadeve je opredeljeno tudi pravno svetovanje ostalim 
sektorjem in službam na Skladu. Tako bodo zaposleni tudi v letu 2022  vršili svetovanje v 
vsebinsko zahtevnejših zadevah za rešitev katerih je potrebno širše poznavanje prava.  
 
Sektor za pravne zadeve bo tudi v letu 2022 pripravljal gradiva iz svojega področja dela za 
potrebe odločanja organa upravljanja Sklada, kakor tudi zaprosila in stališča zahtevnejših 
vsebin iz naslova sodelovanja Sklada z ostalimi institucijami. Zaposleni se bodo po potrebi 
udeleževali  sestankov na katerih se bo obravnavala problematika dela Sklada. 
 
Sektor za pravne zadeve bo sodeloval tudi pri pregledu gradiv v zakonodajnih postopkih in pri 
pripravi potrebnih pripomb k tovrstni gradivom.  

 
 
ZAPOSLENI V SEKTORJU ZA PRAVNE ZADEVE 

 
 
V Sektorju za pravne zadeve je v letu 2022 poleg vodje sektorja zaposlenih še 7 javnih 
uslužbencev. Ena javna uslužbenka je na porodniškem dopustu, nadomešča jo javna 
uslužbenka, zaposlena za določen čas.  
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DELO SEKTORJA ZA SPLOŠNE  ZADEVE 
 

 

KADROVSKE ZADEVE 

STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUAR 2022 

 
Na dan 1. januar 2022 je bilo na Skladu skupno zaposlenih 81 javnih uslužbencev. 
 
Od vseh 81 zaposlenih uslužbencev je:  

- 68 uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, 
- 7 uslužbencev zaposlenih za določen čas zaradi dela na projektu, 
- 4 uslužbenci zaposleni za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih 

uslužbencev, kar se ne šteje v ZKN, 
- 1 uslužbenka zaposlena za določen čas zaradi uvajanja v delo oziroma 

preverjanje usposobljenosti za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za 
katerega ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in sicer kot nadomestna 
zaposlitev namesto uslužbenke, ki je sklenila pogodbo o zaposlitvi na 
drugem delovnem mestu znotraj Sklada v drugem sektorju, 

- ter v. d. direktorja, ki je zaposlen za določen čas. 
 
V času priprave tega Finančnega načrta in programa Sklada je na daljši bolniški odsotnosti en 
uslužbenec in tri uslužbenke koristijo porodniško odsotnost. Za vse odsotne uslužbence je 
urejeno ustrezno nadomeščanje.  
 
Vsi navedeni, ki so odsotni zaradi bolniške odsotnosti in porodniškega dopusta, bi se (v kolikor 
ne bi bili odsotni) financirali iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe.  
 

KADROVSKI NAČRT SKLADA  

 
 
V skladu s 65. členom ZIPRS2223, Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023  in 
Pravilnikom o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in 
številu zaposlenih v javnem sektorju pa mora spremljati tudi njegovo realizacijo, pri čemer mora 
biti v primerih, ko se posamezni uslužbenci financirajo iz različnih virov financiranja, v realizaciji 
kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikazana v deležih. Sklad podatke o plačah, drugih 
izplačilih in številu zaposlenih sporoča na Agencijo RS za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES), ki zbira podatke preko informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov 
o plačah v javnem sektorju – ISPAP. 
 
Na dan 01. 01. 2022 je bilo na Skladu skupno zaposlenih 77 javnih uslužbencev, ki se štejejo 
v ZKN. 
 
Vlada RS je na 95. redni seji dne 29. 9. 2021 sprejela sklep št. 10002-9/2020-15, s katerim je 
za leto 2022 povečala dovoljeno število zaposlenih na 82 zaposlitev. Dne 03. 01. 2022 smo s 
strani MKGP prejeli potrditev Zbirnega kadrovskega načrta oseb (ZKN) javnega prava iz 22. 
člena Zakona o javnih uslužbencih za leti 2022 in 2023 št. 110-5/2020/26, kjer nas obveščajo, 
da je tudi za leto 2023 dovoljeno število zaposlitev 82. 
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TABELA št. 18: Kadrovski načrt Sklada za leti 2022 in 2023 
 

Vir financiranja Število zaposlenih 1. 
januarja tekočega leta 

Dovoljeno ali ocenjeno 
število zaposlenih 1. januarja 
naslednjega leta 

1. Državni proračun; 5,18 5,18 

2. Proračun občin; / / 

3. ZZZS in ZPIZ; / / 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne 
službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, 
RTV- prispevek); 

/ / 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na 
trgu; 

/ / 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne 
službe  

77-5,18=71,82   82-5,18=76,82 

7. Sredstva prejetih donacij; /   / 

8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih 
virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 
državnega proračuna 

/ / 

9. Sredstva proračuna za zaposlene iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka 25. 
člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list 
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 
– ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – 

ZZDej-K, 49/18 in 66/19); 

/ 

 
 
 

/ 

10. Sredstva iz sistema javnih del;  / / 

11. Sredstva raziskovalnih projektov in 
programov ter sredstva za projekte in 
programe, namenjene za 
internacionalizacijo in kakovost v 
izobraževanju in znanosti;  

/ / 

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. 
točke) 

77   82 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 
3, 4  

5,18 5,18 

Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 

71,82 76,82 

 
Uslužbenci Sektorja za kmetijstvo in tudi v. d. direktorja Sklada bodo tudi v letu 2022 na podlagi 
Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih 
sistemov, poleg svojih rednih delovnih nalog, izvajali naloge javne službe upravljanja in 
vzdrževanja HMS. Za izvajanje teh nalog Sklad v letu 2022 planira finančna sredstva iz 
proračuna RS v skupnem znesku 221.140,36 EUR. 
Tudi v letu 2022 se bo del javnih uslužbencev financiral iz dveh različnih virov financiranja, in 
sicer iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in iz sredstev državnega proračuna. 
Prikazano glede na strošek dela (vezano na urno postavko, kot jo vodi MKGP), proračunska 
sredstva pokrivajo 5,18 uslužbenca. 
 
Kadrovski načrt Sklada je pripravljen tako, da ga je mogoče uresničiti v okviru obsega sredstev 
za stroške dela v tem finančnem načrtu. 
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NAPREDOVANJA USLUŽBENCEV 
 

Sklad je do 15. marca 2022 izvedel postopek ocenjevanja javnih uslužbencev. Ocenil je javne 
uslužbence, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, za polni delovni čas ali delovni čas, 
krajši od polnega delovnega časa, če so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj 
šest mesecev, razen izjem, ki jih določa zakon.  
Nadalje bo Sklad do 30. novembra 2022 izvedel postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev 
za napredovanje v višji plačni razred. V letu 2022 bodo v višji plačni razred lahko napredovali 
tisti javni uslužbenci, ki jim je poteklo tri letno napredovalno obdobje in so prejeli tri ocene 
delovne uspešnosti v zvezi z napredovanjem in dosegli zadostno število točk.   
 

USPOSABLJANJE USLUŽBENCEV 

 
 
V letu 2022 bo Sklad svoje uslužbence napotil predvsem na strokovna izobraževanja, ki so 
nujno potrebna za uspešno opravljanje del in nalog.  
Plan izobraževanj za uslužbence Sklada pripravijo vodje organizacijskih enot. Posamezno 
izobraževanje na predlog vodje odobri v. d. direktorja Sklada.  
V okviru posameznih notranjih organizacijskih enot, pa tudi med njimi, bodo v letu 2022 
potekala tudi interna individualna in skupinska izobraževanja za pridobitev specifičnih 
strokovnih znanj posameznih uslužbencev ali skupin uslužbencev z istega področja poslovanja 
Sklada. 
V skladu s predpisi bo Sklad izvajal tudi dejavnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu. 
 

 

 

 

NOTRANJE REVIDIRANJE 
 

 
 
Notranje revidiranje je funkcija neodvisnega in nepristranskega naknadnega preverjanja 
poslovanja ter svetovanja, namenjena izboljšanju delovanja Sklada.  
 
Na podlagi notranjega revidiranja vodstvo Sklada iz neodvisnega vira dobi dodatno zagotovilo, 
da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja ter da so tveganja obvladovana 
na sprejemljivi ravni. 

NAMEN NOTRANJE REVIZIJE 

  
Namen notranje revizije je ugotoviti, ali je sklop prizadevanj Sklada za postopke obvladovanja 
tveganj, nadzor in upravljanje, kot ga je zasnovalo in ga zastopa vodstvo, ustrezen in deluje 
tako, da zagotavlja:  

 da so tveganja ugotovljena in obvladovana; 

 da različne skupine vodenja in upravljanja med seboj delujejo povezano in usklajeno; 

 da so pomembne finančne, poslovodne in poslovne informacije točne, zanesljive in 
pravočasne; 

 da so dejanja zaposlenih skladna z usmeritvami, standardi, postopki in veljavnimi zakoni 
in predpisi; 

 da so viri gospodarno pridobljeni, učinkovito porabljeni in ustrezno zavarovani; 

 da se programi, načrti in naloge uresničujejo; 

 da so prepoznane pomembne zakonodajne in upravne zadeve, ki vplivajo na poslovanje 
Sklada in da je odzivanje nanje ustrezno; 
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 da je zagotovljena usklajenost dela notranje revizije z delom drugih organov nadzora v 
državni upravi in z Računskim sodiščem. 

 

GLAVNE AKTIVNOSTI NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2022 

 
 
Svet Sklada  se je z  Letnim in dolgoročnim načrtom  notranje revizije za obdobje 2021–2025 
seznanil na svoji 33. redni seji, dne 10.marca 2021. Na podlagi predloga Sveta Sklada se je 
progam za leto 2021  dopolnil  z »Razpolaganjem s kmetijskimi zemljišči (pravni promet, 
soglasja, služnosti)« katero je v izvajanju in bo zaključeno  do 31. 03. 2022.  Poleg navedenega  
so  predvidene v letu 2022 naslednje aktivnosti notranje revizije: 

 prenosi zemljišč; 

 na področju IT izvajanje kontrol, ki bodo zagotavljale skladnost z zakonodajo in poročili 
računskega sodišča, javna naročila, nadaljnji razvoj in strategija, varovanje in rezervna 
lokacija (zaradi  prekinitve delovnega razmerja informatika v letu 2021 na IT področju 
ni bila izvedena notranja revizija) 

 javna naročila. 
 

 
 

III. F I N A N Č N I  N A Č R T  Z A  L E T O  2 0 2 2 
 

 

 
TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDVIDEVANJA, UPOŠTEVANA PRI 

NAČRTOVANJU POSLOVANJA SKLADA ZA LETO 2022 
 

 
Posredni proračunski uporabniki pripravijo finančni načrt na podlagi 26. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 
- ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 
110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - 
ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - 
ZIPRS1718, 71/2017 – ZIPRS2021, Ur.l.RS, št.75/2019), Pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 
21/03, s spr.) ter Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 91/00, s spr.).  
 
Sklad izvaja javno službo, prihodke za svoje poslovanje sam pridobiva na trgu. Po sprejemu 
ZSKZ-B, ki je pričel veljati februarja 2010, Sklad presežke prihodkov nad odhodki razporedi za 
razvoj dejavnosti Sklada in za pokrivanje obveznosti iz naslova odškodnin za nemožnost 
uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo ter 
pokrivanje ostalih finančnih obveznosti. 
 
Pomembni dejavniki, ki bodo vplivali na poslovanje Sklada v letu 2022, so: 

 izvedba Zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) ( Ur.l.36/2021); 

 nadaljevanje izvedbe projekta - dokončanje prenosa nepremičnin na SKZG RS; 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201999093000|RS-79|12394|3758|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000122900|RS-124|13693|5204|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202001101000|RS-79|8056|4108|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002040500|RS-30|2639|1253|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002121800|RS-110|13138|5389|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202002062800|RS-56|5850|2759|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202006120700|RS-127|13901|5348|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007021600|RS-14|1538|600|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008111900|RS-109|14353|4692|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009062900|RS-49|6722|2428|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010051400|RS-38|5251|1847|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010122900|RS-107|16552|5582|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011123100|RS-110|14999|4999|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013052900|RS-46|5279|1756|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900|RS-101|11136|3677|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013120900|RS-101|11111|3675|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014053000|RS-38|4116|1522|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015022800|RS-14|1554|506|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015072400|RS-55|6286|2277|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015121100|RS-96|11905|3772|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016121500|RS-80|11762|3386|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017121300|RS-71|10457|3415|O|
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200321&stevilka=825
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 reševanje problematike objektov na zemljiščih Sklada, kjer je potrebna ureditev pravnega 
statusa objektov, lastništva objektov ter prodajo zemljišč strankam, ki si želijo urediti 
nelegalne gradnje; 

 urejanje evidenc na področju upravljanja hidromelioracijskih sistemov; 

 vodenje evidenc zemljišč v soupravljanju;  

 vlaganja v izvedbo komasacij; 

 vlaganja v izboljšanje stanja kmetijskih zemljišč, ki so v zaraščanju; 

 izvajanje odmer javnih poti in cest z občinami ter prenos na občine; 

 urejanje problematike izbrisa Sklada kot upravljalca ob odtujitvi zemljišča in vpisa novega 
upravljalca na zemljiščih; 

 urejanje evidenc nepremičnin in odprava odstopanj v registru osnovnih sredstev  v 
primerjavi z zemljiškim katastrom in ZK. 

 
V skladu z razpoložljivimi viri v letu 2022 Sklad načrtuje aktivnosti na področju nakupov 
zemljišč, vlaganj v zemljišča in v njihovo vzdrževanje, vlaganja v izvajanje komasacij, katerih 
stroške si bo Sklad povrnil na podlagi uspešnih prijav na ustrezne razpise predvidoma  v letu 
2022 in 2023. 
 
Za uresničitev vseh ciljev Sklada je ključnega pomena učinkovita informacijska podpora.  
V  letu 2022 Sklad nadaljuje z razvojem in nadgradnjo programske opreme Urbar in tudi znotraj 
le te  posodobitev modula ROS, nadgradnja modula HMS in nadgradnja dokumenta 
agromelioracij, na področju dokumentarnega gradiva  nadaljujemo z razvojem in nadgradnjo 
DOK SPIS-a, na področju boljše evidence ter spremljanja prihodkov in odhodkov posodobitev 
aplikacije SAOP in posodobitev ostalih aplikacij  ter priprava za postavitev sekundarnega 
informacijskega sistemskega centra. 
 
 
 

POJASNILA NEKATERIH PRIHODKOV IN ODHODKOV V NAČRTU 
ZA LETO 2022 

 
 
Načrtovani prihodki in odhodki v letu 2022 izkazujejo načrtovan presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 5.041.700 EUR, z upoštevanjem davka od dohodkov pa v višini 4.088.700 
EUR. 
 
Velik vpliv na poslovanje Sklada tudi v letu 2022 predstavlja opravljanje nalog in izpolnjevanje 
obveznosti v zvezi s postopki denacionalizacije in izplačilom odškodnin zaradi nezmožnosti 
uporabe vrnjenih gozdov in kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo. 
Stanje zahtevkov za izplačilo odškodnin po 72/2. členu ZDen in 145.c členu ZIKS, na dan 
31.12.2021 znaša  21.176.189 EUR, od tega glavnica v višini 15.816.949 EUR, ter izplačilo 
obresti, vezanih na izplačilo zahtevkov, v višini 5.359.240 EUR.  
 
V letu 2022  Sklad načrtuje odhodke za izplačilo odškodnin po 72/2. členu ZDen in 145.c členu 
ZIKS za gozdna zemljišča  v breme Gozdnega sklada, v skladu z 33. členom in 36.členom 
ZGGLRS (Ur. list RS št. 9/2016), v višini  10.000.000 EUR in iz lastnih sredstev v višini 739.000 
EUR za izplačilo za nezmožnosti uporabe kmetijskih zemljišč.  
 
NAČRTOVANI POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2022 
 
Iz naslova poslovanja Sklad načrtuje v letu 2022 pozitiven rezultat v višini  4.088.700 EUR.  
Načrtovani skupni prihodki za leto 2022 v višini 26.510.660 EUR so višji glede na  realizacijo 
2021 (I pl/re 126). 
Načrtovani odhodki za leto 2022 v višini 21.468.960 EUR so  za 67 odstotkov višji od 



 Finančni načrt  in program SKZG RS za leto 2022 

 

43 
 

realiziranih odhodkov v letu 2021 (I  pl/re 167), pri čemer na višino načrtovanih odhodkov poleg 
rednih odhodkov najbolj vpliva načrtovana realizacija odškodninskih zahtevkov 
denacionalizacijskih upravičencev. 
 
GRAF št. 1: Plan prihodkov v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2022 ter primerjava z 
realizacijo leta 2021 

 

 
 
GRAF št. 2: Plan odhodkov v izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2022 ter primerjava z 

realizacijo leta 2021 
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PRIHODKI 

 
 
Načrtovani skupni prihodki v letu 2022, v višini 26.510.660 EUR, so v primerjavi z letom 2021 
višji  za 26 odstotkov (I pl/re 126), od tega so  prihodki iz lastnih sredstev v letu 2022 načrtovani 
v višini 16.289.520 EUR in so v primerjavi z letom 2021 nižji za 4 odstotne točke (I pl/re 96).  
 
Na področju gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči se načrtujejo prihodki v višini 7.628.400 
EUR (I pl/re 121).  
 
Pri prodaji  kmetijskih zemljišč Sklad načrtuje  nižjo rast prihodkov glede na  realizacijo 
prihodkov v letu 2021 oziroma v višini 1.500.000 EUR (I pl/re 72). 
 
Pri prodaji stavbnih zemljišč in zemljišč za infrastrukturo se načrtujejo prihodki  višini 
5.000.000 EUR (l pl /re 89). 
 
Na področju menjav, razdružitev  in komasacij Sklad načrtuje prihodke v višini 1.000.000 
EUR ( l pl/re 64). 
 
Sklad načrtuje pri storitvah Sklada prihodke  v višini 935.980 EUR  ali 2 odstotni točki manj  
kot  je bila realizacija 2021 (I pl/re 98) in 55.640 prihodkov od financiranja, kar je  nižje v 
primerjavi   z realizacijo 2021 (I pl/re 77). 
 
Drugi prevrednotovalni prihodki so načrtovani v višini 169.500 EUR oziroma  za 55 
odstotnih točk  nižje  glede na realizacijo 2021 (I pl /re 45). 
 
Načrtovani prihodki iz proračunskih sredstev znašajo 10.221.140 EUR, od tega se 221.140 
EUR nanaša na pokrivanje stroškov upravljanja HMS ter 10.000.000 EUR na sredstva 
Gozdnega sklada, namenjena pokrivanju izplačila odškodnin denacionalizacijskim 
upravičencem za gozdna zemljišča.  
 
 
GRAF št. 3: Načrtovani prihodki v letu 2022 po vrstah dejavnosti 
 
 

 
 



 Finančni načrt  in program SKZG RS za leto 2022 

 

45 
 

Prihodki iz gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči  
 
Sklad načrtuje višino prihodkov na področju gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči višje glede 
na realizacijo prihodkov v letu 2021, oziroma v višini 7.628.400 EUR (I pl/re 121).  
Prihodki iz zakupnin fizičnih oseb so načrtovani v višini 4.350.000 EUR (I pl/re 121), prihodki 
iz zakupnin pravnih oseb so načrtovani v višini 3.253.000 EUR (I pl/re 121), prihodek iz 
zakupnin iz preteklih let je načrtovan v višini 16.400 EUR , kar je 21 odstotkov več kot je bila 
realizacija v letu 2021 (I pl/re 121). Nadomestilo za odjem vode izven namakalnega razvoda 
Vogršček je planirano v višini 9.000 EUR.  
 
 

Prodaja nepremičnin  
 
Prihodki iz naslova prodaje nepremičnin so načrtovani v višini 7.500.000 EUR (I pl/re 81).   

 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1.500.000 EUR so načrtovani v 
primerjavi  z realizacijo preteklega leta za 28 odstotnih točk manj od realizacije 2021 (I 
pl /re 72).  

 Načrtovani prihodki iz prodaje stavbnih zemljišč in zemljišč za infrastrukturo so v višini 
5.000.000 EUR oziroma 11 odstotnih točk nižji v primerjavi  z realizacijo 2021 (I pl/re 
89). 

 Prihodki iz naslova menjav, razdružitev in komasacije kmetijskih zemljišč so načrtovani 
v višini 1.000.000 EUR oziroma 36 odstotnih točk nižji  kot  je bila realizacija 2021 (I 
pl/re 64). 

 

Storitve Sklada 
 
Storitve Sklada v letu 2022 načrtujemo v višini 935.980 EUR oz. 2 odstotni točki manj  kot je 
bila realizacija 2021, od tega: 
 

 Prihodke od priprave pogodb o soglasjih, služnostih, stavbnih pravic, kupoprodajnih in 
drugih pogodb Sklad v primerjavi  z realizacijo 2021 načrtuje v višini 150.000 EUR ali 
3 odstotke več kot je bila realizacija v letu 2021 (I  pl/re 103); 

 Prihodke od odškodnin in nadomestil za služnosti, stavbnih pravic in soglasij 
načrtujemo v višini 600.000 EUR, kar je glede na realizacijo 2021 za 6 odstotnih točk 
manj (l pl/re 94); 

 Povračilo stroškov cenitev, parcelacij, sodnih stroškov in drugo načrtujemo v višini 
100.000 EUR ali 25 odstotnih točk manj  kot  je bila realizacija v letu 2021 (pl/re 75); 

 Prihodki od prodaje lesa v višini 40.000 EUR, kar je glede na realizacijo 2021 4 odstotke 
več. (l pl/re 104); 

 Prihodke od oddajanja poslovnih prostorov načrtujemo v višini 5.980 EUR (I pl/re 640). 

 Prihodki za refundiranje stroškov dela so zaradi spremembe evidentiranja stroškov 
dela (navodilo Slovenskega inštituta za revizijo), planirani letos prvič, v znesku 40.000 
EUR. 

 
 

Prihodki od financiranja  
 
V letu 2022 Sklad načrtuje prihodke iz financiranja  55.640 EUR, kar je 23 odstotnih točk nižje 
od realizacije 2021 (I pl/re 77).  

 
Drugi prevrednotovalni in drugi prihodki  
 
Načrtovane prevrednotovalne prihodke v primerjavi z letom 2021 Sklad načrtuje 45 odstotno  
(I pl/re 45), oziroma v višini 169.500 EUR. Zajemajo prihodke od prodaje rabljenih osnovnih 
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sredstev ter morebitne prihodke od poravnanih odpisanih terjatev oziroma odprave oblikovanih 
popravkov terjatev. 
 

 Drugi prevrednotovalni prihodki, ki so načrtovani v višini 25.000 EUR in so v primerjavi z  
realizacijo leta 2021 predvideni 16 odstotno (I pl/re  16), obsegajo načrtovane prihodke od 
prodaje osnovnih sredstev in prihodke od plačila odpisanih terjatev. 
 

 V postavki drugi prihodki, ki so načrtovani v višini 144.500 EUR, in so v primerjavi z  letom 
2021 nižji za 33 odstotnih točk  (I pl/re 67), so zajeti morebitni prihodki iz naslova prihodkov 
iz preteklih let, vračilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, odškodnine po 
sodbah, pogodbene kazni, unovčenje menic ipd.  

 
Proračunska sredstva  
 
V letu 2022 Sklad načrtuje proračunska sredstva v višini 10.221.140 EUR (I pl/re 249).  
Delež proračunskih sredstev za leto 2022, ki ga Sklad načrtuje na postavki – upravljanje HMS, 
znaša 221.140 EUR in je enak realizaciji leta 2021 (I pl/re 100) ter v strukturi celotnih prihodkov 
predstavlja 0,8 odstotka. 
Za pokrivanje odškodnin denacionalizacijskim upravičencem za gozdna zemljišča Sklad 
načrtuje sredstva Gozdnega sklada v višini 10.000.000 EUR, kar v strukturi celotnih prihodkov 
predstavlja 37,7 odstotkov. 

 

ODHODKI 

 
 
Načrtovani skupni odhodki v letu 2022, v višini 21.468.960 EUR, so v primerjavi z letom 2021 
višji za 67 odstotkov (I pl/re 167), od tega so načrtovani lastni odhodki v višini 11.247.820 EUR, 
v primerjavi z realizacijo 2021 višji za 28 odstotkov (I pl/re 128). Odhodki iz proračunskih 
sredstev so načrtovani v višini 10.221.140 EUR (I pl/re 249) in predstavljajo v strukturi 
odhodkov 47,6 odstotkov. 
 
GRAF št. 4: Načrtovani odhodki v letu 2022 
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Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 
 
V letu 2022 bo Sklad nadaljeval s sanacijo kmetijskih zemljišč, čemur so namenjena 
sredstva v višini 1.000.000 EUR, kar predstavlja za 120 odstotkov višje odhodke glede na 
realizacijo 2021 (I pl/re 220). Poboti odškodnine za kmetijska zemljišča, pridobljena v 
skladu s 7. in z 8. odstavkom 17. člena ZSKZ, z zakupnino, pa so načrtovani v višini 8.180 
EUR oziroma  17 odstotno v primerjavi z realizacijo 2021 (I pl/re 17).  
Za vzdrževanje razvoda Vogršček Sklad načrtuje sredstva v višini 10.500 EUR. 

 
Geodetske storitve – v primerjavi z realizacijo 2021 so načrtovane geodetske storitve v letu 
2022  nižje in sicer v višini 250.000 EUR (I pl/re 65). 
 
V okviru  drugih lastnih odhodkov imamo 2.397.240 EUR predvidenih za komasacije, tako za 
projektno dokumentacijo in začetno izvajanje v primerih, ko bo pridobljena odločba pristojne 
upravne enote. 
 
Sanacija zemljišč, odlagališča in nedovoljene gradnje  – v letu 2022 na področju urejanja 
divjih odlagališč in ostalih sanacijskih del na zemljiščih v upravljanju, Sklad načrtuje sredstva   
višje oziroma v višini 200.000 EUR (l pl/re 137). 
Sklad je izpostavljen tveganju visokih finančnih obveznosti zaradi nedovoljenih objektov, ki 
stojijo na zemljiščih RS v upravljanju Sklada, zato bo Sklad tudi v letu 2022 to področje 
obravnaval prioritetno, ter urejal oziroma ugotavljal statuse in lastništvo objektov ter saniral 
stanje v okviru zmožnosti. Hkrati pa mora Sklad na zemljiščih v lasti RS ter upravljanju Sklada 
sanirati vedno več odlagališč smeti po izdanih inšpekcijskih odločbah. 
 
Stroški poseka in spravila lesa so v letu 2022 načrtovani v višini 20.000 EUR. Tu gre 
predvsem za odstranitev drevja zaradi zaraščanja kmetijskih površin, sanitarne sečnje ali 
odstranitve dreves, ki ogrožajo urbano okolje. Strošek izračuna gozdno lesnih sortimentov 
je načrtovan v višini 5.000 EUR, kar je 42 odstotkov višje, v primerjavi z realizacijo 2021 (I pl/re 
142). 
 
Postavka študije, ekspertize in projekti – v letu 2021 načrtovani odhodek v tej postavki 
znaša 70.850 EUR in je nižji v primerjavi z realizacijo 2021 (I pl/re 83).  
 
Načrtovani stroški usposabljanj zaposlenih na Skladu so v višini 10.000 EUR. Tudi v letu 
2022 je usmeritev Sklada, da se zaposleni udeležujejo usposabljanj, ki omogočajo 
učinkovitejše delo.  

 
Načrtovana višina stroškov sodnih postopkov za leto 2022 v višini 110.000 EUR je višja v 
primerjavi  z realizacijo leta 2021 (I pl/re 102). Višina stroška je načrtovana glede na 
pričakovani obseg sodnih postopkov v letu 2022, pri čemer je treba poudariti, da se stroški 
Skladu, v primeru pozitivno rešenih sporov, povrnejo.  
 
Amortizacija služb Sklada je odvisna od nabave osnovnih sredstev in je obračunana v skladu 
s predpisanimi amortizacijskimi stopnjami in je načrtovana za leto 2022 v višini 254.000 EUR 
(I pl/re 128). 
 
Amortizacija sredstev RS je v letu 2022 načrtovana v višini 96.000 EUR (I pl/re 107). 

 
Oslabitev vrednosti terjatev – v primerjavi z realizacijo 2021 je načrtovana oslabitev 
vrednosti terjatev v letu 2022 v višini 50.000 EUR (I pl/re 106).  

 
Prevrednotovalni finančni in drugi odhodki – v letu 2022 so prevrednotovalni, finančni in 
drugi odhodki načrtovani v višini 1.314.000 EUR (I pl/re 81) in sicer: 
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 Drugi Prevrednotovalni odhodki so v letu 2022 načrtovani v višini 558.000 EUR (I 
pl/re 174), po vsebini pa zajemajo predvsem izgubo pri odtujitvi zemljišč, odpise 
terjatev, opreme in trajnih nasadov ter popravek zaradi zmanjšanja odbitka vstopnega 
DDV. 

 

 Postavka »Drugi odhodki« vključuje 540.000 EUR morebitnih odhodkov (razni 
popravki v višini 5.000 EUR, odškodnine za kmetijska zemljišča po 72.členu  Zden in 
145c člen ZIKs v višini 525.000 EUR ter 10.000 EUR odhodkov vezanih na izplačilo 
odškodnin v ostalih sodnih postopkih). 

 

 V postavki »Finančni odhodki« pa je v zvezi z odškodninami po sodbah načrtovano 
tudi izplačilo morebitnih zamudnih obresti v višini 216.000 EUR, od tega za obveznosti 
po 72.členu Z Den in 145.c člen ZIKs v višini 211.000 EUR in 5.000 EUR za ostalo. 

 
 
 

 
 
 

Odhodki do Slovenskega državnega holdinga  
 
Obveznost do Slovenskega državnega holdinga, d.d.  je načrtovana v višini 1.415.000 EUR (I 
pl/re 97) in je vezana na višino prihodkov Sklada ter je zakonsko določena obveznost.  
 

 

STROŠKI SLUŽB SKLADA 

 
 
Za leto 2022 Sklad načrtuje 13 odstotkov višje stroške služb Sklada, glede na realizacijo leta 
2021 (I pl /re 113) oziroma v višini 4.037.050 EUR.  
 
 
 

Stroški materiala in storitev 
 
Načrtovani stroški materiala in storitev v letu 2022 so višji za 34 odstotkov v primerjavi s stroški 
materiala in storitev leta 2021. 
V nadaljevanju je podana obrazložitev posameznih postavk v planu stroškov služb Sklada: 
 

 Pisarniški in drug material, kjer je načrtovani strošek v  višini 20.000 EUR,  kar je za 38 
odstotkov višje glede na realizacijo 2021 (I pl/re 138), in predstavlja v deležu stroškov 
materiala in storitev 0,5 %. 

 Gorivo, elektrika, vodarina – strošek je načrtovan v višini 100.000 EUR in je za 53 odstotkov 
višji kot je realizacija preteklega leta  (I pl/re 153), predvsem zaradi bistvenega povišanja 
stroškov goriva in električne energije . 

 Drobni inventar, kjer je načrtovani strošek v višini 13.500 EUR je v primerjavi z realizacijo 
2021 višji za 81 odstotkov (I pl/re 181), predvsem zaradi dotrajanosti pohištva in manjših 
naprav ( npr.: rezalniki papirja…). 

 Načrtovana nabava zaščitnih sredstev v letu 2022 v višini 7.170 EUR je v skladu z izjavo 
o varnosti in oceno tveganja delovnih mest (I pl/re 68). 

 Telefonske in poštne storitve so načrtovane v letu 2022 v višini 140.000 EUR, kar je za 16 
odstotkov več (I pl/re 116)  in so vezane na obseg dela ter  cen storitev. 
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 Tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev zajema vzdrževanje in popravila računalniške 
opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, popravila vozil, ipd.. Sklad v primerjavi z 
realizacijo  leta 2021 načrtuje  sredstva za vzdrževanje opreme v višini 65.000 EUR (I pl/re 
133).  

 Realizacija stroškov najema poslovnih prostorov v letu 2022 je načrtovana v višini 150.000 
EUR (I pl/re 116). 

 Načrtovani stroški parkiranja in cestnin so v višini 10.000 EUR (I pl/re 159). 

 Dnevnice in nočnine so načrtovane v višini 4.000 EUR (I pl/re 163). 

 Prevoz za službene namene je načrtovan v višini 10.000 EUR, v primerjavi z letom 2021 
je višji  za 101 odstotkov (I pl/re 201) in je vezan na načrtovani obseg dela in  ceno goriva. 

 Sklad načrtuje strošek cenitev v znesku 100.000 EUR (I pl/re 88) in je za 12 odstotnih točk 
nižji kot je bila realizacija 2021. 

 Sklad načrtuje višje stroške računalniških storitev, ki obsegajo najem tiskalnikov in 
kopiranje ter vzdrževanje celotnega omrežja in programske opreme v znesku 202.050 EUR 
(I pl/re 163).  

 Stroški študentskih storitev v znesku 116.070 EUR so načrtovani  višje glede na realizacijo  
2021 (I pl/re 263). V letu 2022 imamo  dodatno zaposlenih 5 študentov na  petih območnih 
izpostavah, kot pomoč pri izvajanju aktivnosti na prenosih. 

 Višji je načrtovan strošek drugih neproizvodnih storitev (zajema stroške: notranje in 
zunanje revizije, pressclipping, zdravniške preglede, čiščenje in varovanje objektov,  
prispevke za vzpodbujanje invalidov ...) v višini 189.800 EUR (I pl/re 124).  

 Načrtovan strošek odvetnikov in notarjev v višini 118.250 EUR je višji za 46 odstotkov (I 
pl/re 146) in je vezan na obseg dela. 

 Strošek reprezentance je načrtovan v višini 5.000 EUR (I pl/re 266), pa vendar v strukturi 
vseh stroškov predstavlja 0,1 odstotka in vsebuje tudi del stroškov udeležbe na Kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 

 Načrtovani stroški zavarovanja v višini 15.000 EUR so v letu 2022 višji za 31 odstotkov. (I 
pl/re 131). 

 Nadomestilo stavbnega zemljišča Sklad načrtuje v višini 30.000 EUR (I pl/re 123). 

 Stroške plačilnega in bančnega prometa Sklad načrtuje v višini 1.000 EUR (I pl/re 169). 

 Stroški revij in časnikov in strokovne literature so načrtovani v višini 4.000 EUR (I pl/re 
128). 

 Stroški objave  v medijih  so načrtovani v višini 25.000 EUR (I pl/re 141), kar je vezano na  
aktivnosti Sklada. 

 Stroški sejnin za Svet Sklada so načrtovani v višini 8.000 EUR (I pl/re 114), ter pri 
materialnih stroških v povezavi s sejninami v višini 1.000 EUR (I pl/re 238). 

 
 
 

Stroški dela 

 
 
Sklad načrtuje v letu 2022 za 5 odstotkov višje stroške dela glede na  realizacijo  2021 oziroma  
v višini 2.702.210 EUR (I pl/re 105). Povišanje Sklad načrtuje zaradi  predvidenega nižjega 
števila bolniških odsotnosti v  primerjavi z letom 2021,  spremembe evidentiranja stroškov dela 
na osnovi navodila Slovenskega inštituta za revizijo (tudi stroški dela , ki jih refundira ZZZS so 
prikazani v stroških, refundirani zneski, pa v prihodkih), predvidenih napredovanj v letu 2022 
in dovoljenega večjega števila zaposlenih javnih uslužbencev, v skladu s sklepom Vlade RS, 
št.10002- 9/2020-15 z dne 29. 09. 2021, s katerim je Skladu za leto 2022 povečala dovoljeno 
število zaposlenih iz 77 na 82 zaposlitev. 
 
Stroški dela skupaj s stroški dela, ki so vezani na posamezni projekt in so kriti iz sredstev 
Sklada in iz proračunskih sredstev za upravljanje HMS, pa znašajo 2.974.200 EUR in so 
prikazani kot strošek dela v izkazu uspeha. 
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V strukturi vseh načrtovanih stroškov dela, ki znašajo 2.974.200 EUR, znaša strošek dela, ki 
se pokriva v breme proračunskih sredstev za upravljanje hidromelioracijskih sistemov 221.140 
EUR, strošek dela zaposlenih na projektu Dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov 
v last RS in v gospodarjenje Sklada KZG RS znaša 50.850 EUR. Strošek dela vseh ostalih 
zaposlenih znaša 2.702.210 EUR.  
 
 
TABELA št. 19: Struktura načrtovanih stroškov dela v letu 2022 

 
 

INVESTICIJE 

 
 
Skupna vrednost načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2022 znaša 6.766.850 EUR.  
 
Največji delež sredstev 73,9 odstotkov, oziroma 5.000.000 EUR, je namenjen nakupu 
kmetijskih zemljišč. 14,8 odstotka oziroma 1.000.000 EUR predstavljajo sredstva proračuna iz 
odškodnin zaradi spremembe namembnosti za nakupe zemljišč na območju HMS, 10-
kilometrskem pasu ob mejni črti in na vodovarstvenih območjih. Proračunska sredstva za 
investicije v državne namakalne so predvidena v višini 300.000 EUR in v strukturi investicij 
predstavljajo 4,4 odstotka. 
Materialne naložbe v letu 2022 so načrtovane v višini 336.850 EUR (I re/pl 86), kar predstavlja 
5 odstotkov v deležu vseh sredstev namenjenih investicijam.  
 
 
 
TABELA št. 20: Viri za investicije v letu 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Finančni načrt  in program SKZG RS za leto 2022 

 

51 
 

Graf št. 5 Investicije – plan za leto 2022 

 

 
 
Materialne naložbe Sklada  
 
Načrtovana sredstva za materialne naložbe Sklada, ki zajemajo  nakup programske in strojne 
opreme, ostale opreme znašajo 336.850 EUR (I pl /re 86). Od tega za nakup programske in 
strojne opreme 271.850 EUR, ostalo predstavlja nakup pohištva, klim, ….) 
 
V sklopu programske opreme Sklad v letu 2022 načrtuje: 

 nadgradnje programske opreme Urbar – moduli: Urbar ,  ROS in nadgradnje za področje 
HMS, ter druge nadgradnje ostale programske opreme (DOK-SPIS, SAOP, ŠPICA). 
Nadgradnje se izvajajo večinoma v okviru izvedenih javnih naročil za večletno obdobje. 
 

V letu 2022 bodo aktivnosti na področju razvoja programske opreme v okviru planiranih 
sredstev usmerjene, poleg že navedenih del, predvsem v zagotavljanje obstoječih 
funkcionalnosti ter nadgradenj aplikacij, ki jih narekujejo spremembe zakonodaje, oziroma 
izboljšave na področju učinkovitosti poslovnih procesov ter zagotovitvi  sekundarnega 
informacijskega sistemskega centra. 
Nakup strojne opreme predstavlja predvsem nakup strežnikov ter namiznih in prenosnih 
računalnikov zaradi morebitnih okvar starih računalnikov ter prihoda novih javnih uslužbencev. 
 

IV.  Z A K L J U Č E K 
 

 
Sklad za leto 2022 načrtuje še aktivnejšo vlogo v programu vzdrževanja HMS in namakalnih 
sistemov, aktivnejšo vlogo v postopkih komasacij, izvajanju krčitev zaraščenih površin, 
usposabljanju površin za kmetijsko proizvodnjo, pri nakupih kmetijskih zemljišč, zmanjšanje 
zaostankov na področju izdaje soglasij, služnosti, stavbnih pravic in  povečan obsega dela na 
področju ureditve evidenc zemljišč. 
 
Sklad pokriva stroške poslovanja v breme lastnih prihodkov. Iz proračuna RS Sklad pridobiva 
sredstva za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS in za nakupe zemljišč - 
katera se nahajajo na območju HMS, 10-kilometrskem pasu ob mejni črti in na vodovarstvenih 
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območjih. Poleg tega se iz proračuna zagotavljajo tudi sredstva za investicije v državne 
namakalne sisteme  ter sredstva za vzdrževanje državnih namakalnih in osuševalnih sistemov. 
 
Tudi v letu 2022  bo  Sklad za  nezmožnost uporabe gozdov po 72. členu ZDen in 145.c členu 
ZIKS pridobil proračunska sredstva Gozdnega sklada. V primeru zaključenih več postopkov  
po 72.členu ZDen in 145.c.členu ZIKS in s tem potrebnih več proračunskih sredstev za izplačila 
odškodnin  z zamudnimi obrestmi in pravdnimi stroški iz naslova gozdov bo potrebno pripraviti 
rebalans finančnega načrta za leto 2022.  
Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči v lasti RS, zato pretežni del prihodkov Sklada 
predstavljajo sredstva, pridobljena z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči. V letu 2022 
znašajo vsi načrtovani prihodki Sklada 26.510.660 EUR, od tega znašajo lastni prihodki 
16.286.520 EUR, razliko pa predstavljajo prihodki iz proračunskih sredstev in sicer: za 
upravljanje HMS 221.140 EUR ter za poravnavo odškodnin po 72.čl. ZDen in 145 c čl. ZiKS  
10.000.000 EUR (sredstva Gozdnega sklada).  
 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo zagotavlja SKZG RS za nakupe kmetijskih zemljišč 
1.000.000 EUR ter za investicije v državne namakalne sisteme 300.000 EUR. 
 
Vsi načrtovani odhodki v letu 2022 znašajo 21.468.960 EUR in so v primerjavi z realizacijo 
2021 višji  za 67 odstotkov (pl/re 167), od tega so načrtovani lastni odhodki v višini 11.247.820 
EUR v primerjavi z letom 2021 višji za 28 odstotkov.  
 
V letu 2022 imamo za postopke komasacij predvidenih 2.397.240 EUR (I pl/re 461). Za 
geodetske storitve je predvidenih 250.000 EUR (I pl/re 65) 
 
Za sanacijo kmetijskih zemljišč Sklad namenja v letu 2022 1.000.000 EUR, kar je za 120 
odstotkov višje, glede na realizacijo v letu 2021. Stroški sodnih postopkov so načrtovani v višini 
110.000 EUR, kar je za 2 odstotka  več glede na realizacijo 2021.  
 
Stroški služb sklada znašajo 4.037.050 EUR oz. 13 odstotkov višje glede na realizacijo v letu 
2021, od tega stroški dela znašajo 2.702.210 EUR oz. 5 odstotkov višje glede na realizacijo 
2021, kar je posledica napredovanj uslužbencev Sklada, predvidenega nižjega števila 
bolniških odsotnosti in dovoljenega večjega števila zaposlenih, v skladu s sklepom Vlade št. 
10002-9/2020-15, z dne 29. 09. 2021. Poleg tega so stroški dela predvideni iz proračunskih 
sredstev za upravljanje HMS v višini 221.440 EUR in strošek zaposlenih na projektu 
dokončanja prenosov višini 50.850 EUR.  
Načrtovana sredstva za materialne naložbe znašajo 336.850 EUR kar je za 14 odstotnih točk 
nižje glede na realizacijo 2021.  
 
Viri Sklada za načrtovano pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2022 znašajo 6.766.850 
EUR, kar predstavlja sredstva presežka iz preteklih let v znesku 5.116.850 EUR, planirana 
sredstva amortizacije v letu 2022 v višini 350.000 EUR ter proračunska sredstva iz sredstev 
odškodnin zaradi spremembe namembnosti, in sicer za nakupe kmetijskih zemljišč v višini 
1.000.000 EUR ter investicije v namakalne sisteme v višini 300.000 EUR. 
 
Za leto 2022 so planirani odhodki za izplačilo odškodnin, zamudnih obresti in povračila 
pravdnih stroškov, po drugem odstavku  72. člena ZDen in 145.c členu ZIKS v višini  
10.739.000 EUR. Sklad bo obveznosti iz naslova kmetijskih zemljišč poravnal iz lastnih 
sredstev v znesku 739.000 EUR, obveznosti iz naslova gozdnih zemljišč pa iz sredstev 
Gozdnega sklada in to v višini 10.000.000 EUR. 
 
Sklad bo tudi v letu 2022 nadaljeval z ureditvijo evidenc zemljišč ter urejanjem lastništva in 
statusa objektov na zemljiščih v lasti RS in upravljanju Sklada, kar predstavlja prioritetno 
nalogo ter je podlaga za učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči.  
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Sklad je v letu 2022 dolžan izvesti naslednje finančne obremenitve: 

 plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, h kateremu je Sklad zavezan v primeru realizacije 
presežka prihodkov nad odhodki;  

 izplačilo odškodnin upravičencem zaradi nemožnosti uporabe kmetijskih zemljišč, vrnjenih 
v postopkih denacionalizacije po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji; 

 izplačilo odškodnin za kmetijska zemljišča v skladu s 145.c členom Zakona o izvrševanju 
kazenskih sankcij ; 

 plačilo 10 odstotkov vseh prihodkov od gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči Slovenskemu 
državnemu holdingu, d. d. (v nadaljevanju: SDH), kar za Sklad, ki je iz naslova 
denacionalizacije zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v postopkih 
denacionalizacije v naravi, za vračilo nadomestnih zemljišč kot eni od oblik odškodnin po 
ZDen, pa tudi za izplačilo sredstev za plačilo obveznic SDH, ko upravičenec zamenja 
priznanico Sklada za obveznico SDH, predstavlja previsoko, tako rekoč podvojeno 
obremenitev, kar Sklad omejuje pri izvajanju drugih strateških nalog, predvsem pri nakupu 
kmetijskih zemljišč. Planiran odhodek je 1.415.000 EUR. 

 
Finančni načrt  in program Sklada z zastavljenimi cilji predstavljata osnovo za delo Sklada v 
letu 2022.  
 
 
 
 mag. Aleš Tolar 
             v. d. direktorja 
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TABELA št. 21: Plan izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022 
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TABELA št. 22: Plan prihodkov za leto 2022 
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TABELA št. 23: Plan odhodkov za leto 2022 
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TABELA št. 24: Plan stroškov služb za leto 2022 
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TABELA št. 25: Plan investicij za leto 2022 
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TABELA 26: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022 
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TABELA št. 27: Plan bilance stanja na dan 31. december 2022 
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TABELA št. 28: Plan stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil za leto 2022 
 

 


