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1. PREDMET STORITEV PO TEH VSEBINSKIH SPECIFIKACIJAH IN KRATEK OPIS NALOGE 
 
Predmet storitev po teh vsebinskih specifikacijah je: 

a) pregled in opredelitev do 230.000 parcel, ki so v seznamu  zemljišč za katere zakonsko lastništvo 
še ni opredeljeno (v nadaljevanju –LNO), pri čemer ta seznam pripravi Sklad kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (dalje: Sklad), in ureditev obstoječih in novo nastalih zemljišč 
(posledica parcelacij in drugih geodetskih sprememb) do skupnega obsega 250.000. V seznamu 
LNO so namreč navedena po podatkih katastra danes obstoječa kot tudi danes neobstoječa 
zemljišča, ki so bila ukinjena zaradi parcelacij in drugih sprememb. Ponudba izvajalca zajema do 
230.000 parcel iz seznama LNO oz. do skupnega maksimalnega števila 250.000 parcel (v 
slednjem številu so upoštevane tudi predvidene geodetske spremembe zemljišč, ki so navedena 
v seznamu LNO). Na zemljiščih, ki so predmet urejanja, v zemljiški knjigi še ni vknjižena 
lastninska pravica v korist Republike Slovenije.  

b) Ureditev evidenc zemljišč v registru osnovnih sredstev (dalje: ROS) (pregled in ureditev stanja, 
oziroma evidenc za cca 16.660 parcel). 

 
Namen projekta je identifikacija in ureditev parcel, ki so še predmet prenosa ali delnega prenosa 
(posledica parcelacij) na Sklad  in se nahajajo na seznamu LNO. Pravna podlaga za prenos na Sklad je 
14. člen Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije  (Ur. l. RS, št. 19/2010-UPB2 
in 56/2010), 74. člen  Zakona o  zadrugah (Ur. list RS, št. 13/91 s spremembami in  dopolnitvami) ter 5. 
člen Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92 s spremembami in dopolnitvami).  
 
Preveriti je potrebno obstoj družbene lastnine po stanju zemljiške knjige na dan 11.3.1993 - predmet 
prenosa na Sklad so lahko samo zemljišča  v družbeni lastnini na dan 11.3.1993, vsa ostala zemljišča  se 
ne glede na njihovo namensko rabo razvrsti v uradne zaznamke iz točke 5.1.1, ker niso predmet prenosa 
na Sklad. 
 
Za nekatera zemljišča bo pred izvedbo prenosa potrebno izvesti parcelacije zaradi različne namenske 
rabe teh zemljišč. Izvajalec bo v sklopu izvedbe del po teh vsebinskih specifikacijah pripravil seznam 
zemljišč iz predlaganega nabora zemljišč (od 230.000 do maksimalnega obsega parcel 250.000), ki bodo 
predmet parcelacije. 
 
 
Izvedba del zajema (za predmet ponudbe pod a): 
  

1. Iz seznama LNO ugotoviti obstoj zemljišč po podatkih iz trenutnega katastra: 
a. Zemljišča  obstajajo / ne obstajajo  
b. za ukinjena oz. spremenjena zemljišča ugotoviti katera so novonastala zemljišča oz. 

zemljišča, v katerih je zajeta površina ukinjenih oz. spremenjenih zemljišč in nato za 
novonastala zemljišča preveriti ali so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Sklada 
ali ne, in jih vnesti  v programsko podporo Sklada. 

 
2. Pripraviti pogodbe o prenosu zemljišč na Sklad (za dogovorjen obseg parcel) in pripraviti 

predloge za vknjižbo lastninske pravice Republike Slovenije v zemljiško knjigo in vnos v 
programsko podporo Sklada. 

Za zemljišča, za katera bo ugotovljeno, da so last Republike Slovenije in je potrebno 
urediti prenos le teh v upravljanje Sklada, bo ponudnik moral pripraviti pogodbo o 
prenosu in izvesti vse potrebne postopke vključno s  pripravo predloga za vknjižbo  
lastninske pravice v korist Republike Slovenije in pripravo nabora zemljišč ter 
dokumentacije za vpis Sklada kot upravljavca v evidenco GURS. 

(V primeru da se predlog za vknjižbo v zemljiško knjigo zavrne zaradi napake izvajalca, je 
izvajalec napako dolžan odpraviti in ponovno podati predlog za vpis. Odprava napake finančno 
ne bremeni naročnika). 

 
3. Pripraviti uradne zaznamke, ki bodo podlaga za izločitev zemljišč iz seznama LNO (za 

dogovorjen obseg parcel) in vnos v programsko podporo Sklada. 
Za zemljišča, za katera se bo ugotovilo, da niso predmet prenosa na Sklad, bo izvajalec 
moral pripraviti uradni zaznamek, pri čemer so lahko glede na veljavno zakonodajo 
uporabljeni različni izločitveni razlogi (stavbno zemljišče, javna cesta oz. pot, lastninjeno 
zemljišče, zemljišče agrarnih skupnosti, odplačno pridobljeno zemljišče, pridobitev po 
11.3.1993, lastništvo občin po stanju 6.april 1941...). Enotni vzorec obrazca uradnega 
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zaznamka je sestavni del aplikacije Urbar, z vnosom podatkov v to aplikacijo se pripravi 
podlaga za izpis uradnega zaznamka z vsemi potrebnimi podatki.  

 
4. Pripraviti seznam zemljišč ki so predmet parcelacije z namenom, da se zemljišča v delu 

prenesejo na Sklad. Izvajalec  bo moral pripraviti seznam zemljišč, ki jih ne bo mogoče uvrstiti v 
pogodbo o prenosu ali zanje sestaviti uradni zaznamek in bodo morala biti predhodno 
parcelirana. 
Pogoj za uvrstitev posameznega zemljišča  na seznam za parcelacijo: 
 
- Ko je del zemljišča  na dan 11.3.1993 po namenski rabi opredeljen kot zazidano stavbno 

zemljišče brez veljavnega prostorsko izvedbenega akta (zazidalni/ureditveni/lokacijski načrti, 
urbanistični redi, PUP – prostorsko ureditveni pogoji) ali kot stavbno (zazidano/nezazidano) 
zemljišče s prostorsko izvedbenim aktom in del kot kmetijsko zemljišče ali gozd, se zemljišče  
uvrsti na seznam za parcelacijo (ne glede na površino posamezne namenske rabe 
zemljišča); 

- Ko je bilo zemljišče  na dan 11.3.1993 opredeljeno v celoti kot kmetijsko zemljišče ali gozd in 
je imelo na dan 20.7.2004 v delu status nezazidanega stavbnega zemljišča namenjenega za 
graditev objektov, se uvrstitev na seznam za parcelacijo izvede samo pod pogojem, da ima 
del zemljišča, ki je bilo na dan 20.7.2004 delno opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče 
namenjeno graditvi objektov, tudi po sedanjem stanju še vedno status stavbnega zemljišča 
(upoštevan pogojnik iz 5. odstavka 16.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije); 

- Ko del zemljišča predstavlja npr. kmetijsko zemljišče ali gozd in del občinsko javno cesto ali 
pot. 

 
Izvajalec mora po posamezni pravni osebi (ki je npr. lastnik zemljišča ali vpisani imetnik pravice uporabe 
na zemljiščih v družbeni lasti ali njegov pravni naslednik itd.) zagotoviti, da bo delo opravljeno optimalno 
(npr. - združevanje števila zemljišč na pogodbo ali na uradne zaznamke– v izogib drobljenju in posledično 
previsokemu številu pogodb o prenosih, ….) 
 
Izvajalec bo moral podatke o pregledanih zemljiščih sam vnašati in sicer v dve obstoječi programski 
aplikaciji Sklada (Urbar in Dok spis), za kar mu bo Sklad  zagotovil dostop do informacijske podpore ali na 
sedežu Sklada ali preko oddaljenega dostopa. Glede podrobnejšega načina dela in vnosa podatkov v 
programsko podporo Sklada, se bosta naročnik in izvajalec  dogovarjala sproti. 
 

 
2. TERMINSKI PLAN 
 
Rok za dokončanje del po tej ponudbi  (tabela št.3) je 31 .12.2016. 
 
V primeru, da dela zaradi vzrokov, na katere izvajalec in naročnik ne moreta vplivati, se lahko izvedba del 
v obsegu teh vsebinskih specifikacij podaljša, kar naročnik in izvajalec uskladita na podlagi pisnega 
dogovora (aneks k pogodbi). 
 
 
3. RAZDELITEV NALOG PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
 
SKLAD: 

- Sklad bo izvajalcu zagotovil varen oddaljen dostop do programske podpore Urbar in Dok spis, ter 

uporabo potrebne programske podpore na sedežu Sklada in/ali na podlagi oddaljenega dostopa; 

- Prevzem in kontrola pogodb o prenosu in uradnih zaznamkov ter izvedba njihove verifikacije;  

- Za nudenje tehnične pomoči pri vnosu podatkov v svoje programske aplikacije bo Sklad 
naročniku omogočil pomoč zunanjih izvajalcev (aplikacije: Dok spis, Urbar) in v ta namen po 
potrebi organiziral izobraževanje;  

- Izvajalcu bo nudil strokovna pomoč. 

 

Sklad bo izvajalcu omogočil uporabo programske podpore v vseh fazah delovnega procesa, ki je predmet 
teh vsebinskih specifikacij, v okviru obstoječih IT zmogljivosti ter varnostne politike Sklada. Izvajalec je 
dolžan uporabljati programsko podporo v skladu z navodili naročnika (priprava pogodb, vnos podatkov, 
priprava poročil…). 
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 IZVAJALEC 

- Izvedba vseh del, ki so sestavni del teh vsebinskih specifikacij; 

 Na podlagi prevzetega seznama zemljišč (LNO), ki so predmet urejanja – pridobiti 

dokumentacijo in pregledati podatke o posameznem zemljišču; 

 pripraviti, pogodbo, uradni zaznamek ali seznam zemljišč za parcelacijo; 

 vnesti dokumente v aplikacijo Dok spis in podatke o zemljiščih  v aplikacijo Urbar,  

 narediti vse faze vnosa podatkov v aplikacijo Urbar do verifikacije uradnega zaznamka 

oz. do vložitve zemljiškoknjižnega predloga na Državno pravobranilstvo na podlagi 

overjene pogodbe o prenosu, v primeru prenosa zemljišč na Sklad (npr. datum podpisa 

pogodbe, datum overitve podpisa pogodbe, evidentiranje faze podaje predloga za vpis v 

zemljiško knjigo, ipd.);  

- zagotavljanje izvedbe del v skladu z opredeljenimi roki in zahtevami teh vsebinskih specifikacij; 

- pravočasno opozarjanje Sklada v primeru, da izvajalec zaradi zunanjih nepredvidenih okoliščin ne 

bo mogel pravočasno dokončati posameznega prenosa zemljišča, ipd.; 

 
 
4. IZVEDBA PROJEKTA 
 
Prenosi zemljišč – točka 5 
ROS-2 – točka 6 

 
5. PRENOSI ZEMLJIŠČ 

 

5.1 OBSTOJEČA ZEMLJIŠČA – OPIS POSTOPKA  
 
a. Ponudnik bo moral preveriti zakonsko lastništvo zemljišč - stanje v zemljiški knjigi na dan 

11.3.1993. Predmet preverjanja zakonskega lastništva so zemljišča, na katerih je bila na dan 
11.3.1993 v zemljiški knjigi vpisana t.i. družbena lastnina v različnih pojavnih oblikah (Družbena 
lastnina, DL, splošno ljudsko premoženje, SLP,….) z ali brez navedbe imetnika pravice uporabe. 

 
b. V primerih, ko je v zemljiški knjigi po sedanjem stanju vpisana lastninska pravica v korist občine 

ali pa ko je kot imetnica pravice uporabe vpisana pravna oseba katere pravna naslednica je 
občina (npr. Kmetijska zemljiška skupnost, Krajevna skupnost, Občinski ljudski odbor, ipd.) in bo 
občina uveljavljala oviro za prenos zemljišč na Sklad po določilih 4. odstavka 14. člena Zakona o 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ali 8. člena Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, bo morala sama občina za izkaz svoje 
lastninske pravice za takšna zemljišča predložiti historične zemljiškoknjižne izpiske od 6. aprila 
1941 dalje. V primeru izkaza lastninske pravice, se v pogodbo o prenosu v poseben člen vnese 
ugotovitev, da gre za lastnino občine in se navede pravna podlaga, da je jasno, da so razmerja 
med Republiko Slovenijo (zanjo Skladom) in to občino urejena.  V primeru zavrnitve podpisa 
pogodbe s strani druge pogodbene stranke, postopke naprej vodi Sklad, izvajalec za te primere 
Skladu posreduje vso dokumentacijo v povezavi s predmetno pogodbo. 

 
c. Pri kmetijskih zadrugah bo potrebno ugotoviti način pridobitve zemljišč (odplačno ali neodplačno) 

in za njih iz zemljiške knjige pridobiti kopijo listine o njihovem podržavljenju. V primerih, ko bo od 
obravnavanih zemljišč posamezne kmetijske zadruge samo del teh zemljišč predmet prenosa na 
Sklad, del pa bo ostal kmetijski zadrugi zaradi odplačne pridobitve, se v pogodbo o prenosu prav 
tako doda poseben člen v katerega se vnese seznam zemljišč in ugotovitev, da gre za lastnino 
zadruge.  
 

d. Za vsa obravnavana zemljišča, razen za tista, ki so bila 11.3.1993 po stanju zemljiške knjige v 
lasti fizičnih oseb, bo potrebno od pristojnih občin pridobiti potrdila o namenski rabi po stanju na 
dan 11.3.1993, 20.7.2004 in po sedanjem stanju. Pri vlogah za izdajo potrdil občinam se 
uporabljajo tipski vzorci, ki jih uporablja Sklad. Pri danes neobstoječih pravnih osebah, ki so še 
vpisane v zemljiški knjigi kot lastniki ali kot imetniki pravice uporabe, ipd., bo potrebno izkazati 
pravno nasledstvo s historičnimi izpiski iz sodnega registra, kar pa velja samo za primere, kadar 
bo potrebno sklepati pogodbo o prenosu. Ko je ugotovljeno, da je določeno zemljišče predmet 
prenosa na Sklad in je v zemljiški knjigi edini vpis – družbena lastnina brez imetnika pravice 
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uporabe se pripravi zemljiško knjižni predlog za vpis lastninske pravice v korist Republike 
Slovenije neposredno na podlagi zakona (to je Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije). 
 
 
 

5.1.1  Seznam obstoječih zemljišč se ob pregledu razdeli v tri možne skupine: 
 

I. Prenos na Sklad 
 

 pripravijo se pogodbe o prenosu po vzorcu, ki ga uporablja Sklad; 

 obvezne priloge k pogodbi: potrdilo o namenski rabi na tri presečne datume (11.3.1993, 
20.7.2004 in sedanje stanje), redni zemljiškoknjižni izpisek, izpisek iz sodnega registra v 
primeru neobstoječe pravne osebe; 

 v primerih prenosov s strani kmetijskih zadrug je dodatna priloga tudi kopija listine o podržavljenju 
in dodelitvi parcel v upravljanje kmetijski zadrugi (zaradi ugotavljanja odplačnosti). 

  
II. Ni predmet prenosa na Sklad - pripravi se uradni zaznamek, ki vsebuje: 

 
Seznam zemljišč, za katera se ugotavlja da niso predmet prenosa na Sklad, z navedbo razloga in pravne 
podlage, iz katere je razvidno da ta zemljišča niso predmet prenosa na Sklad. Za vsa zemljišča v eznamu 
se priloži dokumentacija: 
 

 potrdilo o namenski rabi na tri presečne datume: 11.3.1993, 20.7.2004 in sedanje stanje; 

 historični zemljiškoknjižni izpisek od 6.4.1941 dalje kadar sta izločitvena razloga ali četrti 
odstavek 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov ali 8. člen Zakon o 
ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter povrnitvi njihovega premoženja in pravic 
(Uradni list RS št.5/94 z dopolnitvami);  

 v primerih, da so bila zemljišča v upravljanju kmetijske zadruge, kopije listine o podržavljenju in 
dodelitvi zemljišč v upravljanje kmetijski zadrugi po 74. členu Zakona o zadrugah (zaradi 
ugotavljanja odplačnosti); 

 v primerih, ko zemljišča  na dan 11.3.1993 niso bile v družbeni lastnini, kopijo zemljiškoknjižnega 
izpiska po stanju 11.3.1993 

 v primerih, ko so bila zemljišča v upravljanju podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala in jih ta ne 
želijo prenesti na Sklad z razlogom, da so jih lastninila, potrdilo o lastninjenju zemljišča 
izdanega s strani D.S.U. – družbe za svetovanje in upravljanje, Dunajska 160, Ljubljana 

 
III. Potrebna parcelacija 

 
Pripraviti seznam zemljišč za katera se ugotovi, da je za njih potrebno izvesti predhodno 
parcelacijo, ker je samo del zemljišča predmet prenosa na Sklad (kriteriji za uvrstitev na seznam 
so podani v točki 1 (4)). 

 
 

 

5.2 NEOBSTOJEČA ZEMLJIŠČA  – OPIS POSTOPKA 
 

Za neobstoječa zemljišča bo moral ponudnik v predhodnem postopku identificirati sedaj obstoječa  
novonastala zemljišča, podatke o povezavi med ukinjenimi in sedaj veljavnimi zemljišči vnesti v aplikacijo 
Urbar ter in za njih predložiti ustrezna dokazila: 
 
e. identifikacijsko potrdilo, ali  
f. odločbo geodetske uprave, ali 
g. obvestilo GURS, ali 
h. historični zemljiškoknjižni izpisek, ali 
i. druga uradna listina, 

 
iz katerih bo nedvoumno razvidna povezava med neobstoječimi zemljišči iz seznama LNO in sedaj 
obstoječimi zemljišči, ter te podatke vnesti v programsko aplikacijo Sklada (Urbar) 
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Ugotavljanje novonastalih zemljišč ni potrebno za tiste primere danes neobstoječih zemljišč, ki so bile na 
dan 11.3.1993 po stanju zemljiške knjige v lasti fizičnih oseb. 
 
Za novo nastala zemljišča bo potrebno ugotoviti ali sodijo v last Republike Slovenije in v upravljanje 
Sklada in nadaljevati postopek po točki 5.1. 
 
 

5.3 Splošne usmeritve 
 
j. Ko je ugotovljeno, da je določeno zemljišče predmet prenosa na Sklad in je v zemljiški knjigi edini 

vpis – družbena lastnina brez imetnika pravice uporabe izvajalec, izvajalec pripravi zemljiško 
knjižni predlog za vpis lastninske pravice v korist Republike Slovenije neposredno na podlagi 
zakona (Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije); 

k. Evidentiranje in urejanje parcel, ki so predmet komasacije: v primeru, ko je staro zemljišče zaradi 
že zaključenega postopka komasacije ukinjeno, tedaj je potrebno najprej postopati tako kot je 
zapisano v točki 5.2., nadalje pa počakati na stališče Sklada, ali se v zvezi z zemljišči, ki so bila 
različnim subjektom (zavezancem za prenos zemljišč na Sklad) dodeljena iz komasacijskega 
sklada, pristopi k postopku sklepanja pogodbe o prenosu (točka 5.1.1.I. in 5.1.1.III.) ali pa k 
postopku priprave uradnega zaznamka, da ta zemljišča niso predmet prenosa na Sklad (točka 
5.1.1.II.), saj bo moral Sklad premoženjska razmerja s tem subjektom urediti na drug način (preko 
plačila odškodnine, dodelitve vrednostno enakih zemljišč itd.) .   

 
 

 
6. UREDITEV EVIDENC -  ROS-2 
 

I. OBSTOJEČE STANJE 
 

Sklad ima na dan 5.6.2015 v upravljanju 309.488 ha zemljišč, kar v naravi predstavlja število zemljišč  
v obsegu 330.869.  
Predmet urejanja evidenc pod točko 6. obsega 16.660 zemljišč : 
 
1. Zemljišča Sklada v ROS, kjer v katastru ni vpisan Sklad kot upravljalec; 15.908 parcel v 

obsegu 9.213,1567 ha: 
 
IZVEDBA:   
 

- Pridobiti podlago za vpis v ROS in preveri pravilnost podatkov ROS/GURS/ZK ; 

- Preveriti ali so vsa zemljišča iz pogodb pravilno evidentirana v ROS ter preveriti skladnost 

evidentiranja zemljišč v ROS s predpisi:  

o V primerih ko je zemljišče po podatkih zemljiške knjige last občine, druge pravne osebe 

ali fizične osebe (pregledati podatke o lastništvu v zemljiški knjigi, če je last fizična oseba 

– stanje na dan 11.3.1993 in danes) in je ugotovljeno na podlagi listin in predpisov, da 

parcela ne sodi v upravljanje Sklada, pa je evidentirana v ROS, izvajalec pripravi uradni 

zaznamek, enako kot v izvedbenem delu v točki 5.-Prenosi zemljišč); 

o V primerih, ko neko zemljišče sodi v upravljanje Sklada je potrebno pripraviti datoteko 

(nabor podatkov za GURS) vključno z dokumentacijo, ki je podlaga za ureditev stanja oz. 

za vpis Sklada kot upravljavca v evidence GURS. V primerih, da je v zemljiški knjigi 

vknjižena  lastnina Republike Slovenije in te parcele sodijo v upravljanje Sklada, ter ne 

obstoji drugačna pravna podlaga za vpis Sklada kot upravljavca, je potrebno pripraviti 

gradivo za sejo Vlade Republike Slovenije, vključno s seznamom parcel in predlogom 

sklepa Vlade Republike Slovenije, po katerem bi slednja odločala o določitvi Sklada kot 

dokončnega upravljavca zadevnih zemljišč. O podrobni vsebini dokumentacije se 

dogovorita izvajalec in naročnik. V kolikor je Sklad s sklepom Vlade Republike Slovenije 

določen kot dokončni upravljavec, izvajalec pripravi datoteko (nabor podatkov za GURS) 

ter jo skupaj s sklepom Vlade Republike Slovenije predloži Skladu, da ta lahko spelje 

postopek za vpis upravljavca v evidenco GURS. 

- Glede na ugotovitve, se v primerih, ki ne sodijo pod prvo ali drugo alinejo tega odstavka, smiselno 

uporabijo postopki opisani pod točko 5.   
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ROK IZVEDBE: 31.12.2016 
 

2. Zemljišča, ki so bila iz ROS odtujena kot javno dobro; kontrola pravilnosti odtujitve – v 
primeru, ko je bila vrsta rabe javno dobro, v naravi pa je zemljišče predstavljalo kmetijske 
ali gozdne površine; 

 
Pregled parcel, ki so bile odtujene kot javno dobro, npr. cesta, po dejanski rabi pa je šlo  za gozd ali 
kmetijsko zemljišče – 752 parcel v obsegu 129,1836 ha.  

 
IZVEDBA:   IZVAJALEC 

- Pregledati vse odtujitve, in odpraviti morebitne napake; 
- V primerih, ko je odtujena parcela po evidencah predstavljala javno dobro, npr. cesta, v naravi pa 

je bila ta površina gozd ali kmetijska zemlja, se pripravi nabor parcel, ki bi jih morali izvzeti iz 
javnega dobra, vključno z dokumentacijo, ki  utemeljuje izvzem (potrdilo o namenski rabi na 
presečne datume 11.3.1993, 20.7.2004 in sedanje stanje, orto foto posnetek itd.); 

- Priprava seznama-predloga parcel (vključno z dokumentacijo), kjer bi bila smiselna izvedba 
parcelacije; 

 
Na podlagi dokumentacije, prejete s strani izvajalca, Sklad pripravi predlog za državno pravobranilstvo, 
naj uredi vse potrebno za izvzem iz javnega dobra, ter nadalje postopa z namenom vpisa Sklada kot 
upravljavca v evidenco GURS oz. z namenom sklenitve pogodbe o prenosu (tedaj ko gre za občinsko 
javno dobro) oz. z namenov vknjižbe lastninske pravice v korist Republike Slovenije na podlagi določil 
Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.   

 
 
ROK IZVEDBE: 31.12.2016  
 
OPOMBE: 

- Pred parcelacijo je potrebno zemljišče izvzeti iz javnega dobra in nato po izvedbi parcelacije 
postopati skladno s 3. odstavkom točke 2. Izvajalec svojo storitev opravi do faze priprave 
seznama zemljišč za parcelacijo. 

 
 

ROK IZVEDBE: 31.12.2016 
 
 
Tabela št. 1: Odprava napak v ROS  - stanje na dan 31.8.2015-število in površina zemljišč, ki so 
predmet urejanja: 
 

 VSEBINA OKVIRNA 
KOLIČINA 

(št. zemljišč) 

HA 

1. Zemljišča  Sklada so v ROS, 
Sklad ni vpisan kot upravljalec v 
katastru  
 

15.908 9.213,1567 

2.  Zemljišča , ki so bila odtujena 
kot javno dobro, npr. cesta, po 
dejanski rabi pa je to gozd ali 
kmetijsko zemljišče 

 
752 

 
129,1836 

3.  Skupaj 16.660 9.342,3403 

 
 
Sklad si pridržuje pravico, da bo končni obseg zemljišč ki so predmet urejanja-odprava napak v ROS, 
odstopal od števila in površine zemljišč v tabeli št. 1. 
 
Predmet storitev izvajalca po točki 6. obsega pregled stanja in ureditev evidenc oz. odpravo napak, v 
skladu z navodili Sklada. 
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7. OMEJITVE 
 

- Strošek pridobivanja potrdil iz uradnih evidenc in raznih postopanj uradnih organov oz. organov z 
javnimi pooblastili (sodne takse, notarske overitve, upravne takse) niso stroški izvajalca. 
Navedeni stroški bremenijo Sklad. 

- Parcelacije in drugo geodetsko urejanje parcel, ki so predmet parcelacij ali drugih geodetskih 
sprememb, niso predmet storitev po teh vsebinskih specifikacijah oz. to ni strošek izvajalca. 

- Pri parcelacijah, pri katerih je potrebno zemljišče predhodno izvzeti iz javnega dobra, izvajalec 
svoje storitve opravi do priprave seznama zemljišč za parcelacijo z opombo, da je parcelo 
potrebno predhodno izvzeti iz javnega dobra. 
 
 

8. PONUDBENI PREDRAČUN 

Tabela št. 2: Ponudbeni predračun 

zap.
št 

VSEBINA Enota Količina Cena 
Parcela 
/enoto 
(brez 
DDV) 

Cena 
skupaj 
(brez 
DDV) 

 
DDV 

Cena 
skupaj 
(z DDV) 

I. Ureditev zemljiško 
knjižnega stanja na 
podlagi pogodbe o 
prenosu za cca 45.000 
zemljišč  

parcela 45.000 
 

(40.000+ 
5.000 

parcelacija)  

    

II Ureditev  stanja 
zemljišč na podlagi 
uradnega zaznamka 
za cca 185.000 
zemljišč 

parcela 185.000 
 

(170.000 + 
15.000 

parcelacija) 

    

III Priprava seznama 
zemljišč  za izvedbo 
parcelacije (za cca 
20.000 zemljišč  

parcela 20.000 
 

 
 

   

IV Odprava napak v ROS parcela 17.000 
 

(16.660 + 
340 

parcelacija)  

    

 SKUPAJ  parcela 267.000 
 

(246.660 + 
20.340 

parcelacija) 

    

 DDV       

 
Ponudbeni predračun izvajalca predstavlja končno ponudbeno vrednost za opravljena dela v skladu s 
temi vsebinskimi specifikacijami in celotno razpisno dokumentacijo do obsega 250.000 parcel (za 
postavke I. II. in III. (tabela št. 2)). 
 
Ponudbeni predračun izvajalca predstavlja končno ponudbeno vrednost za opravljena dela v skladu s 
temi vsebinskimi specifikacijami in celotno razpisno dokumentacijo do obsega 17.000 parcel (za postavke 
IV. (tabela št. 2)). 
 
Posel oz. oddajo storitev bo Sklad  sklenil s ponudnikom, ki bo za celotno izvedbo del (postavke I., II., III. 
in IV. (tabela št. 2)) ponudil najnižjo ceno. 
 
Sklad je v teh vsebinskih specifikacijah opredelil ocenjene količine – pod zap. št. oz. postavkami I,II,III in 
IV (tabela št. 2), ki so deli celotnega posla oz. oddaje javnega naročila storitev, pri čemer si Sklad 
pridržuje pravico, da bo navedeni obseg parcel odstopal od dejanskega in da bodo na podlagi dejanske 
realizacije razmerja med navedenimi posameznimi deli celotnega posla oz. javnega naročila storitev 
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lahko odstopala od ocenjenih količin v tabeli št. 2. Podatki iz te tabele – število oz. količina zemljišč oz. 
parcel,  torej predstavlja zgolj ocenjene količine.  
 
Izvajalec svojo ponudbo, podano na javnem naročilu storitev, katerega del so tudi te vsebinske 
specifikacije, daje ne glede na morebitne odstopanja, navedena v prejšnjem odstavku.  
 
Skupna cena v ponudbenem predračunu se ne spreminja oz. je fiksna do dogovorjenega obsega parcel, 
ki je predmet urejanja po teh vsebinskih specifikacijah in sicer do obsega 250.000 parcel (230.000 in 
povišanje obsega zaradi morebitnih parcelacij v obsegu 20.000 parcel - Tabela št. 2 – točka I,II, in III) ter 
do obsega 17.000 parcel – (Tabela št. 2 – točka IV).  
 
V primeru da dela zemljišč ki so predmet urejanja po teh vsebinskih specifikacijah ne bo mogoče 
dokončno urediti zaradi vzrokov, na katere izvajalec ne more vplivati, se končni obračun v tem delu 
korigira, upoštevajoč sorazmerni delež, ki je naveden v 5. odstavku točke 8.1.  
 
 

8.1 Obračun del in plačilni pogoji  
 
Izpolnjevanje pogoja za uvrstitev na seznam parcel, ki so predmet obračuna: 
 
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja v Tabeli št. 2, točki I., pomeni pripravo pogodbe o prenosu, skrb za 
podpis pogodbe in izvedba vseh potrebnih postopkov do vključno overitve podpisa na pogodbi, katera bo 
podlaga, da Sklad lahko na Državno pravobranilstvo posreduje nalog za vložitev zemljiškoknjižnega 
predloga za vknjižbo lastninske pravice v korist Republike Slovenije.   
 
Podlaga za obračun je: 
 

I. točka tabele št. 2: Pogoj: s strani odgovorne osebe Sklada verificirana, vsestransko podpisana in 
notarsko overjena  pogodba, ki bo sposobna vpisa v zemljiško knjigo 
 

II. točka tabele št. 2: Pogoj: podpisan uradni zaznamek s strani odgovorne osebe Sklada 
 

III. točka tabele št. 2: Pogoj: potrditev seznama zemljišč, ki bodo predmet parcelacije, s strani 
odgovorne osebe Sklada 

 
IV. točka tabele št. 2: Pogoj:  

 
a. Seznam parcel, ki sodijo v upravljanje Sklada, skupaj z informacijo in dokumentacijo, ki je 

podlaga za vpis Sklada kot upravljavca; 
b. Seznam parcel, ki ne sodijo v upravljanje Sklada, skupaj z informacijo in dokumentacijo , 

ki je podlaga  za izbris parcele iz ROS; 
c. Priprava nabora zemljišč, ki bi jih bilo potrebno izvzeti iz javnega dobra, skupaj z 

informacijo in dokumentacijo, ki utemeljuje ta izvzem; 
d. Priprava seznama oz. predloga zemljišč (skupaj z informacijo in dokumentacijo), kjer bi 

bila smiselna parcelacija pred uvrstitvijo parcele v nabor za izvzem iz javnega dobra. 
 

 
Do vpisa oz. vknjižbe v zemljiško knjigo je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti vse morebitne 
napake pripravljenega zemljiškoknjižnega predloga. 
 
Plačilo za opravljene storitve po teh vsebinskih specifikacijah bo potekalo mesečno, pri čemer bo Sklad 
izvedbo teh storitev izvajalcu poravnaval mesečno, na podlagi mesečnega poročila o delu, potrjenega s 
strani Sklada. Sklad poročilo o delu potrdi le v primeru, če so storitve zaključene oz. zrele za obračun 
(točka 8.1.). 
 
V primeru da posamezna dela v skladu s to vsebinsko dokumentacijo ne bodo dokončana, vendar ne po 
krivdi izvajalca, izvajalec obračuna opravljene storitve na naslednji način: 

 
o Do faze predaje popolne dokumentacije naročniku v primerih, ko dela ni mogoče zaključiti 

iz objektivnih razlogov (npr. odklonitev podpisa pogodbe o prenosu s strani druge 
pogodbene stranke), se šteje kot da je delo zaključeno; 



10 

o Do faze oddaje popolnega zahtevka za pridobitev potrdila o namenski rabi – vrednostno 
se to šteje kot ureditev ½ parcele če kljub posredovani urgenci (poslani priporočeno in s 
povratnico) v roku 30 dni od posredovane urgence ni odgovora občine; 

o V primeru, da izvajalec prejme potrdilo naknadno oz. kasneje, se poračuna razlika po 
verifikaciji uradnega zaznamka ali po vložitvi zemljiškoknjižnega predloga na podlagi 
overjene pogodbe o prenosu; 

o V primerih ko se ugotovi da je zemljišče ki je predmet prenosa obremenjeno s hipoteko, 
izvajalec to zemljišče izvzame iz dokončnega urejanja, ter pridobljeno dokumentacijo v 
zvezi s tem zemljiščem posreduje Skladu v dokončno ureditev. Ne glede na navedeno je 
potrebno za vsa zemljišča ki so predmet urejanja, pridobiti potrdilo o namenski rabi na 
presečne datume (11.3.1993, 20.7.2004 in sedanje stanje). 

 
 
V primeru, da obseg zemljišč ki je predmet urejanja po teh vsebinskih specifikacijah, iz objektivnih 
razlogov ne doseže prvotno dogovorjenega obsega, navedenega v tabeli št. 2, se končni obračun naredi 
na podlagi števila urejenih zemljišč. 
 
Končni obračun se poravna po potrditvi in podpisu končnega primopredajnega zapisnika (elaborata-
končnega poročila) s strani izvajalca in naročnika, po zaključku vseh opravljenih del.  
 
Rok plačila – 30 dni od izdaje posameznega računa. 
 
 

 

8.2 Priprava elaborata in poročanje 
 

 
Tabela št. 3: Obrazec mesečnega poročila o opravljenih storitvah 
 
 
Analitični podatki za obdobje od _____ do _______ 

 
 

Vsebina opravljenih del enota število 
enot 

Enota število enot 

 

Oddaja zahtevka za pridobitev 
potrdila o namenski rabi  

zahtevek    

Pridobitev potrdila o namenski 
rabi  

potrdilo    

Priprava pogodbe o prenosu pogodba  Parcela  

Priprava predloga za vpis v ZK predlog  Parcela  

Priprava uradnega zaznamka  uradni zaznamek  Parcela  

Priprava seznama zemljišč, ki 

so  predmet parcelacije 

  Parcela  

 

Priprava seznama zemljišč  za 
vpis Sklada kot upravljavca na 
GURS 

  Parcela  

Priprava seznama zemljišč  za  
izbris zemljišča iz ROS 

  Parcela  

Priprava seznama zemljišč, za 
izvzem iz javnega dobra 

  Parcela  

Priprava seznama zemljišč, 
kjer bi bila smiselna 
parcelacija pred uvrstitvijo 
zemljišča v nabor za izvzem iz 
javnega dobra.  

  Parcela  
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Elaborat - končno poročilo 
 
Za vsako zemljišče, ki je predmet ureditve po teh vsebinskih specifikacijah, je potrebno priložiti 
dokumentacijo opisano v točki  5. in 6. 
 
Izvajalec mora izdelati končno poročilo, ki ga Sklad tedaj ko je pravilen, potrdi. Končno poročilo mora 
vsebovati seznam vseh pregledanih zemljišč iz seznama LNO z navedbo: 
 

 Število zemljišč -  predmet prenosa na Sklad 

 Število zemljišč - predmet uradnega zaznamka, da zemljišče ni predmet prenosa na Sklad ali da 
je potrebno zemljišče izbrisati iz ROS 

 Število zemljišč  – ki so predmet parcelacije (zaradi kasnejše izvedbe prenosa zemljišča ali 
predloga parcelacije zaradi izvzema iz javnega dobra) 

 Število zemljišč-število izbrisanih zemljišč iz ROS  

 Število zemljišč-predlog za vpis Sklada kot upravljavca v evidenco GURS 

 Število zemljišč-predlog za sprejem sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi Sklada kot 
upravljavca 

 Število zemljišč-priprava dokumentacije zaradi izvzema iz javnega dobra. 
 

 
 
 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


