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Ljubljana, dne 13. 2. 2014

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-14-0009 »KIS–nakup zemljišč« v Načrt 
razvojnih programov – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 25. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 
(Uradni list RS, št. 101/2013 in 9/2014-ZRTVS-1A) je Vlada Republike Slovenije na … seji, dne 
………sprejela naslednji 

s k l e p:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2014 - 2017 se uvrsti nov projekt:
      - 3330-14-0009 KIS–nakup zemljišč. 

                                                                                 Tanja Šarabon                                                                      
                                                      GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:
 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
 2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 3. Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, 1001 Ljubljana
 4. Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Iztok Žigon, v.d. generalnega direktorja Direktorata za investicije
Mitja Valič, vodja Sektorja za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo
Tina Pograjec, višja svetovalka v Sektorju za investicije v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: KIS) je javni raziskovalni zavod in ima na območju Jabelj 
v najemu cca 420 ha kmetijskih zemljišč, od teh je cca. 220 ha zemljišč v lasti Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Slovenije (v nadaljevanju: Sklad), cca. 200 ha pa v lasti zasebnih lastnikov. Vsako 
leto se nekaj zasebnih lastnikov odloči, da bo zemljišča prodalo. V preteklosti je ta zemljišča 
odkupoval  Sklad, ki pa v zadnjem obdobju zaradi pomanjkanja sredstev odkupov ne izvaja več. V 
interesu KIS-a kot vodilnega slovenskega raziskovalnega zavoda s področja kmetijstva je, da se 
odkupi zemljišč nemoteno nadaljujejo in s tem omogoči izpolnjevanje naslednjih razvojnih ciljev:

- Nemoteno gospodarno in ekonomično izvajanje osnovne dejavnosti Oddelka za poljedelstvo 
in semenarstvo in Oddelka za sadjarstvo in vinogradništvo.

- Reševanje problema razpršenosti površin v lasti Republike Slovenije oziroma KIS-a ter s tem  
povezane problematike nenadzorovanega širjenja bolezni, škodljivcev in plevela kot 



posledica ponovne vzpostavitve dodatnih cest in zaraščanja mej med njivami.
- Pridobitev novih površin, namenjenih živinoreji.
- Racionalizacija dela na področju raziskovanja, pridelave hrane in s tem posledično 

povečanje ekonomike pridelave v gospodarskem delu poslovanja zavoda ter s tem 
povečanja prihodkov na trgu.

- Reševanje dolgotrajnega in finančno neugodnega najema za pridelavo in raziskovanje 
potrebnih kmetijskih površin.  

Vrednost investicije znaša 150.000,00 EUR. Glede na predhodne nakupe zemljišč se ocenjuje, da se 
bo v okviru investicije pridobilo cca. 4,3 ha zemljišč. KIS je v letu 2013 z lastnimi sredstvi kupil 
zemljišča v vrednosti 68.284,50 EUR. Preostala potrebna sredstva za financiranje investicije se bodo 
zagotovila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s prerazporeditvami med projekti 
znotraj postavke 569810 – Investicije v raziskovalno dejavnost v vrednosti 50.000 EUR v letu 2014 in 
31.715,50 EUR v letu 2015.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
DA



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MIZŠ 3330-14-0009 KIS-
nakup zemljišč

569810 –
Investicije v 
raziskovalno 
dejavnost

0,00 0,00

SKUPAJ 0,00 0,00
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

MIZŠ
3330-13-0004 –
Investicijsko 
vzdrževanje - znanost

569810 –
Investicije v 
raziskovalno 
dejavnost

50.000,00 31.715,50

SKUPAJ 50.000,00 31.715,50
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:



Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi predloga sklepa se v skladu z 7. odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS javnost ne 
povabi k sodelovanju.
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

dr. Jernej Pikalo
   MINISTER

PRILOGE: 
 Priloga 1: Obrazec 3
 Priloga 2: Sklep o potrditvi DIIP z dne 14. 6. 2013
 Priloga 3: Mnenje Ministrstva za finance k predlogu spremembe Načrta razvojnih 

programov 2014 – 2017
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