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EVA 

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

ZADEVA: Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 –
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 9/16) je Vlada Republike Slovenije na _____ redni seji dne ____________ pod 
točko __ sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z 
državnimi gozdovi za leto 2019.

2. Vlada Republike Slovenije je potrdila čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi 
gozdovi za leto 2019. 

                                                                                                      Stojan Tramte
                                                                                                   generalni sekretar

Priloga:
- Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019
- Čistopis Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019

Prejemniki:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
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6. Generalni sekretariat Vlade RS
7. Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
8. Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:  
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Jože Podgoršek, državni sekretar,
- Samo Mihelin, vodja Sektorja za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z 

državnimi gozdovi,
- Gašper Bevc, Sektor za pravno sistemske zadeve in spremljanje gospodarjenja z državnimi 

gozdovi
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.
(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:  NE

5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

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 



3

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

2330 MKGP
2330-16-0028 –

Gozdni sklad – zbiranje 
sredstev

160367 –
Gozdni 
sklad –
zbiranje 
sredstev

870.130,00 EUR

SKUPAJ

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 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
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financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo je pripravljeno v skladu z 22. členom Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16).

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  dr. Aleksandra Pivec 
                                           ministrica



Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) je Vlada Republike Slovenije na _____ redni seji dne 
____________ pod točko __ sprejela 

SPREMEMBE ŠT. 1 
LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z DRŽAVNIMI GOZDOVI ZA LETO 2019

V Letnem načrtu razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019, ki ga je s sklepom št. 34000-
2/2019/3 z dne 14. 2. 2019 sprejela Vlada Republike Slovenije, se v petem odstavku poglavja 2. 
Menjava gozdnih zemljišč številka »5« nadomesti s številko »6«.

V tabeli Program izvensodne razdružitve se številka v vrstici Skupno število pravnih poslov »5« 
nadomesti s številko »6«, številka v vrstici Skupno število zemljišč za razdružitev »74« 
nadomesti s številko »88«, besedilo v vrstici Površina dejanske rabe gozd v lasti RS »34,04 ha« 
nadomesti z besedilom »35,24 ha«, besedilo v vrstici Površina ostalih dejanskih rab v lasti RS 
»3,20 ha« nadomesti z besedilom »3,35 ha« in znesek v vrstici Vrednost deleža RS (GURS) 
»184.961,16 €« nadomesti z zneskom »189.659,76 €«.

V prilogi Program izvensodne razdružitve se za poslom pod zaporedno št. 5 doda nov posel z 
zaporedno št. 6 z vsebino kot izhaja iz Priloge 1, ki je kot priloga sestavni del teh sprememb.

Priloga:

- Priloga 1

   Stojan Tramte
generalni sekretar
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OBRAZLOŽITEV

Skladno s prvim odstavkom 22. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16; v nadaljnjem besedilu: ZGGLRS) se prodaja in menjava 
državnih gozdov ter neodplačni prenos lastninske pravice z državnih gozdov na občino iz 24. 
člena ZGGLRS lahko izvede, če je državni gozd vključen v letni načrt razpolaganja z državnimi 
gozdovi, ki ga na predlog družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: 
SiDG)  sprejme vlada. 

Tretji odstavek 22. člena ZGGLRS določa, da se letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi 
lahko med letom spreminja in dopolnjuje. Spremembe in dopolnitve načrta predlaga družba v 
sprejem vladi.

Skladno z 22. členom ZGGLRS letni načrt razpolaganja vsebuje naslednje podatke:
1. o nepremičnini (katastrska občina, parcelna številka, bonitetne točke, dejanska raba),
2. vrednost zemljišča, določena na podlagi izvedenih primerljivih pravnih poslov,
3. navedbo o načinu prodaje ali menjave oziroma navedbo o tem, da gre za neodplačni 

prenos lastninske pravice na občino, vključno z navedbo prostorskega akta, ki določa 
javni interes iz 24. člena ZGGLRS.

Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 je Vlada Republike Slovenije sprejela 
na 19. redni seji dne 14. 2. 2019, s sklepom št. 34000-2/2019/3.

Družba SiDG je predlog Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za 
leto 2019 posredovala Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 27. 2. 2019. Zaradi 
potrebe po uskladitvi in dopolnitvi je družba SiDG končni oziroma dopolnjeni predlog 
posredovala dne 14. 3. 2019.

Pri pripravi Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 je 
družba SiDG upoštevala interes države po zmanjšanju deleža državnih gozdov v solastništvu, 
kot tudi interes države po zaokrožitvi kompleksov gozdov v državni lasti. Družba SiDG bo pri 
realizaciji Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 v 
celoti upoštevala določila ZGGLRS. 

Prav tako pojasnjujemo, da je družba SiDG pri pripravi Spremembe št. 1 Letnega načrta 
razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 izhajala iz vrednosti nepremičnin iz množičnega 
vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GURS) 
ter da bodo končne vrednosti odtujenih površin, skladno z 21. členom ZGGLRS, določene na 
podlagi cenitve. Cenitev namreč, skladno z drugim odstavkom 21. člena ZGGLRS, na dan 
začetka postopka prodaje, menjave ali nakupa ne sme biti starejša od šestih mesecev. Na tej 
osnovi se pri izvedbi razpolagalnih poslov vrednosti površin, ki se odtujujejo, pa tudi vrednost 
površin, ki se pridobijo z menjavo, določijo ob upoštevanju tretjega odstavka 21. člena 
ZGGLRS, po katerem se državni gozd ne sme prodati ali menjati pod ocenjeno vrednostjo 
oziroma ne sme kupiti nad ocenjeno vrednostjo.

V Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 je vključen 
en pravni posel izvensodne razdružitve solastnine, ki ga ob upoštevanju pravnih značilnosti 
tega posla lahko uvrstimo med posle menjave.

Predlagani posel izvensodne razdružitve solastnine vključuje zemljišča parc. št. *193, parc. št. 
674/11, parc. št. 674/12, parc. št. 687, parc. št. 688, parc. št. 689, parc. št. 690, parc. št. 692, 
parc. št. 693/1, parc. št. 693/2, parc. št. 693/3 in parc. št. 713/5, vse k.o. 1017 – Miklavž ter 
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parc. št. 618/4 in parc. št. 620/3, obe k.o. 1018 – Marija Reka. Republika Slovenija ima na 
navedenih zemljiščih lastniški delež do 1/20. Predlagateljica izvensodne razdružitve solastnine 
ima na navedenih zemljiščih lastniški delež do 19/20. S predlagano izvensodno razdružitvijo bi 
Republika Slovenija v izključno last pridobila 2 zemljišči, in sicer zemljišči parc. št. 618/4 in 
parc. št. 620/3, obe k.o. 1018 – Marija Reka, ki se držita kompleksa gozdov v državni lasti. 
Preostala zemljišča (zemljišča parc. št. *193, parc. št. 674/11, parc. št. 674/12, parc. št. 687, 
parc. št. 688, parc. št. 689, parc. št. 690, parc. št. 692, parc. št. 693/1, parc. št. 693/2, parc. št. 
693/3 in parc. št. 713/5, vse k.o. 1017 – Miklavž) bi v izključno lastnino pridobila predlagateljica 
izvensodne razdružitve.

Z realizacijo tega posla bo Republika Slovenija pridobila 1,8535 ha (od tega 1,6321 ha gozda in 
0,2214 ha kmetijskih in ostalih površin), po podatkih GURS ocenjenih na 6.744,05 EUR (od 
tega znaša vrednost gozda 5.789,45 EUR ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 954,60
EUR), odtujila pa bo 1,2542 ha (od tega 1,1128 ha gozda ter 0,1414 ha kmetijskih in ostalih 
površin), po podatkih GURS ocenjenih na 4.343,65 EUR (od tega znaša vrednost gozda 
2.676,67 EUR ter vrednost kmetijskih in ostalih površin 1.666,98 EUR). 

Z razdružitvijo solastnine na teh zemljiščih, s katero bo Republika Slovenija postala izključni 
lastnik dveh zemljišč in s katero bo odtujila solastniške deleže v višini 1/20 na 12 zemljiščih, bo 
Republika Slovenija, v primerjavi z dosedanjimi solastniškimi deleži na teh zemljiščih, pridobila 
0,5193 ha več gozdnih površin, po podatkih množičnega vrednotenja nepremičnin GURS
vrednih 3.112,78 EUR. Na podlagi tega ministrstvo ocenjuje, da bo morala družba SiDG, v 
imenu Republike Slovenije, za premoženje, ki presega vrednost dosedanjih solastniških 
deležev Republike Slovenije na teh zemljiščih, izplačati razliko do vrednosti pridobljenih
solastniških deležev v skupni višini 3.112,78 EUR (vrednost določena na podlagi podatkov iz 
množičnega vrednotenja nepremičnin GURS). Končna vrednost površin, ki jih bo Republika 
Slovenija odtujila, in vrednost površin, ki jih bo Republika Slovenija z razdružitvijo pridobila, ter 
poračun vrednosti solastniških deležev bodo določeni na podlagi cenitve.

Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2019 so opremljene
z ortofoto posnetki nepremičnin, potrdili o namenski rabi zemljišč, izpisi iz zemljiške knjige in 
izpisi iz portala Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije.
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