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Na podlagi 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 51/06 s spremembami in dopolnitvami) in določil Uredbe o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), izdaja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
ki ga zastopa direktorica Irena Majcen, 

 
KATALOG  INFORMACIJ  JAVNEGA  ZNAČAJA 

 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

Odgovorna oseba organa: Irena Majcen, direktorica 

Datum prve objave kataloga: 
24.11.2008 Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je 
dostopna na spletni strani SKZG RS od leta 2003 

Datum zadnje spremembe: 16.10.2019 

Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.s-kzg.gov.si 
 

Druge oblike kataloga Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu SKZG RS 
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2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA 

2.1 Podatki o organizaciji organa in organigram 

a) Kratek opis delovnega  
področja organa 

 
SKZG RS je ustanovila država 11. 03. 1993 z namenom upravljanja in razpolaganja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami 
in gozdovi, ki so v lasti RS. Temeljni cilji delovanja Sklada so opredeljeni v Zakonu o SKZG RS, v strategiji razvoja 
slovenskega kmetijstva in v programu razvoja slovenskih gozdov. Njihov osnovni namen pa je skrb za racionalno rabo 
in okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov. Sklad od leta 2016 dalje skrbi le za kmetijska 
zemljišča in izvaja slovensko kmetijsko zemljiško politiko in kot dober gospodar zemljišč v lasti države vodi promet z 
zemljišči, jih daje v zakup oziroma zanje podeljuje koncesije. Sklad je zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč, kmetij 
in gozdov prejšnjim lastnikom v skladu s predpisi o denacionalizaciji. 
   

b) Organi Sklada 

 
 Direktor SKZG RS je poslovodni organ, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije. Direktor zastopa in predstavlja 

Sklad in je odgovoren za zakonitost delovanja Sklada. Delovno področje direktorja Sklada določa 12. člen Statuta 
SKZG RS. 

Dne  25.10.2018  je Vlada Republike Slovenije na svoji 6. redni seji imenovala na položaj direktorice Sklada KZG 
RS za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, Ireno Majcen. 

 Svet SKZG RS je organ upravljanja. Po ZSKZ ga sestavljajo predsednik sveta in šest članov, ki so imenovani za 
mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane Sveta Sklada na predlog ministra, pristojnega za 
kmetijstvo, imenuje Vlada Republike Slovenije.  

Sedanji člani Sveta Sklada so bili imenovani dne 17. 1. 2019 za mandat štirih let. Svet Sklada sestavljajo: 

 Leon Ravnikar, predstavnk Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki opravlja funkcijo 
predsednika;   

 trije predstavniki MKGP: Polonca Drofenik, Tomaž Primožič in Zdravko Cankar;  
 Peter Boršič, Tomaž Hrovat, Marjan Kardinar, strokovnjaki s področja dejavnosti Sklada.  

c) Seznam notranjih 
organizacijskih enot  

- Vodstvo Sklada 
- Urad direktorja 
- Služba notranje revizije 
- Sektor z kmetijstvo 
- Sektor za urejanje evidenc nepremičnin in geodezijo 
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- Sektor za pravne zadeve 
- Sektor za splošne zadeve 

 
Znotraj Sektorja za kmetijstvo so za opravljanje operativnih del ustanovljene območne izpostave, ki se organizacijsko 
povezujejo v upraviteljstva. Območne izpostave se regionalno povezujejo v upraviteljstvo osrednje Slovenije, 
upraviteljstvo JZ Slovenije, upraviteljstvo JV Slovenije in upraviteljstvo SV Slovenije.  

c Organigram Sklada:  
 

 
(spletna stran Sklada Organigram) 
http://www.s-kzg.si/si/organizacija-skzg-rs/ 
  

 

 

2.2. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja 

a) Pristojna oseba Alenka Maček Berger, vodja Sektorja za pravne zadeve 

b) Naslov, telefon, fax in 
elektronska pošta 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana , tel.: 01 4341 130, fax: 01 4341 131,  
e-naslov: Alenka.Macek-Berger@gov.si 

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

a) Državni predpisi 

- Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 s spremembami in 
dopolnitvami) 

- Statut Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z dne 20.09.2016 
- Pravilnik o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev, 

sprejet na Svetu Sklada, dne 30. 8. 2011, s spremembami; 
- Poslovnik o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, sprejet na Svetu Sklada, dne 05.02.2015, 
- Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča, cenik najemnin za nekmetijsko rabo, Cenik za izdajo soglasij in 

odškodnin, ki ga vsako leto posebej sprejme Svet Sklada, 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/2011, s spr. in dop.), 
- Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti RS in v gospodarjenju SKZG RS, sprejet na Svetu Sklada 

dne 15. 5. 2013, s spremembami in dopolnitvami; 
- Pravilnik o prometu z nepremičninami, sprejet na Svetu Sklada dne 3. 12. 2010, s spremembami in dopolnitvami; 
- Pravila za izdajo in poslovanje s priznanicami, sprejeta na Svetu Sklada dne 19. 12. 2005; 
- Zakon o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93; s spr.), 
- Zakon o denacionalizaciji (Ur. l. RS, št. 27I/1991-I, s spr.), 
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- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/1999, s spr.). 
 

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

a) Seznam strateških in 
programskih dokumentov 

 
- Razvojna strategija Sklada KZG RS; 
- Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

2.5 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

a) Seznam evidenc Sklad vodi evidenco o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi. 

2.6 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

a) Sklopi informacij  

 
Stroškovnik iz Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l.RS št.:40/04) 
- Podatki o kadrovskem poslovanju SKZG RS, 
- Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja iz 38. člena tega zakona. 
 

 
3.OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 
 
 
 
 
 
a) Opis 
dostopa do 
posameznih 
sklopov 
informacij 
 

 
1. Večina informacij je dostopna prek spleta s spletnim brskalnikom. Za prikaz določenih dokumentov je potrebno imeti program za 
branje PDF dokumentov. 
2. Na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, v času uradnih ur 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ, ki državnim organom, organom lokalnih 
skupnosti, javnim agencijam in drugim osebam javnega prava, nalaga vrsto obveznosti s področja dostopa do informacij javnega 
značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od 
drugih oseb (glej 4. člen ZDIJZ). Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja z ustno ali pisno zahtevo, ki jo 
naslovi na organ, za katerega meni, da razpolaga z želeno informacijo.  

 
Ustna zahteva: 
Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z ustno zahtevo, mu je organ dolžan omogočiti dostop do zahtevanih 
informacij, razen do podatkov iz 6. člena ZDIJZ (izjeme). 
 
Pisna zahteva: 
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Pisna vloga mora vsebovati:  
- navedbo organa, kateremu je poslan zahtevek; 
- osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, oziroma navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu; 
- naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca; 
- opredelitev informacije, s katero se želi prosilec seznaniti; 
- navedbo, na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (fotokopija, prepis, elektronski zapis, vpogled).  

Način posredovanja informacij: 

Prosilcu se zahtevana informacija posreduje tako, da se mu zagotovi njen prepis, fotokopijo, elektronski zapis, ali pa da se mu 
omogoči vpogled v vsebino zahtevane informacije. Če organ zahtevo za dostop do informacij javnega značaja delno ali v celoti 
zavrne, o tem izda odločbo.  

Stroški posredovanja informacij: 
Stroškovnik je določen na podlagi Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja Ur. l. RS št.:40/04) 
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije 
lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške. 

Rok za odločitev: 
Organ je dolžan na zahtevo prosilca odgovoriti najpozneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.  

V izjemnih okoliščinah (glej 24. člen ZDIJZ) je lahko rok za odločitev tudi podaljšan. 

 

 

Pravno varstvo: 
Prosilcu je pravno varstvo zagotovljeno samo v primeru, da je podal pisno zahtevo.  

Zahteva, ki je bila poslana po elektronski pošti, se šteje za pisno zahtevo, če je pripravljena in vložena v skladu s predpisi, ki urejajo 
elektronsko poslovanje in elektronski podpis, v nasprotnem primeru jo organ obravnava kot ustno zahtevo. 
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4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

a) Seznam 
najpogosteje 
zahtevanih 
informacij  

podatki o posameznih parcelah 

 
      

 


