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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

   

1.1 Pravna podlaga 

 

tč. predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa določba pojasnilo 

     

1 Ustava Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 

– UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 

75/16 – UZ70a 

72. člen 1 

     

tč. predpis določba pojasnilo 

    

1.1 Zakon o agrarnih skupnostih/ZAgrS/ 

Uradni list RS, št. 74/15 

 2 

    

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Odloči o vpisu agrarne skupnosti v register agrarnih skupnosti. 15. člen* 

16. člen* 

17. člen* 

2, 3 

2  Odloči o izbrisu agrarne skupnosti iz registra agrarnih skupnosti. 18. člen*4 4 

3  Pooblasti upravnega delavca pokrajinske uprave, da sodeluje na 

občnem zboru agrarne skupnosti. 

21. člen* 5 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

   

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1 Odločba o vpisu agrarne skupnosti v register agrarnih skupnosti. 15. člen* 

16. člen* 

17. člen* 

2, 3 

2 Odločba o izbrisu agrarne skupnosti iz registra agrarnih skupnosti. 18. člen* 4 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o agrarnih skupnostih 

/ZAgrS/ 

 

Izvajanje določil Zakona o agrarnih skupnosti /ZAgrS/ ima finančne posledice za državni proračun v 

okviru prerazporeditve finančnih sredstev med državo in pokrajino v sorazmerju z decentraliziranimi 

pristojnostmi. 

 

Okvirna ocena sredstev za financiranje pristojnosti in nalog po določilih Zakona o agrarnih skupnosti 

/ZAgrS/ znaša … EUR.  

 

3 Uvodna pojasnila k pristojnostim in nalogam pokrajine s predlogom sprememb in 

dopolnitev Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

 

1 Zakon o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ ureja namen in temeljna načela agrarne skupnosti, članstvo 

v agrarni skupnosti, njeno zastopanje in odgovornost za obveznosti agrarne skupnosti, finančno 

poslovanje agrarne skupnosti, temeljni akt, ime in registracijo agrarne skupnosti, organe agrarne 

skupnosti, poseben način upravljanja s premoženjem članov agrarne skupnosti, pridobivanje 

nepremičnin članov agrarne skupnosti, posebno ureditev dedovanja ter način prenehanja agrarne 

skupnosti (1. člen ZAgrS).  

 

3.1 Registracija agrarne skupnosti 

 

2 Agrarna skupnost se vpiše v enotni register agrarnih skupnosti. Podatke v register vpisujejo pristojne 

upravne enote na podlagi odločb iz drugega odstavka 16. člena, 17. in 18. člena ZAgrS. Zaradi 

obdelave podatkov v registru upravne enote in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, 

pridobivajo in obdelujejo osebne in druge podatke o lastninskih pravicah na posameznih parcelah iz 

zemljiške knjige ter o katastrskih občinah in parcelnih številkah iz zemljiškega katastra (15. člen 

ZAgrS). Za odločanje o vpisu agrarne skupnosti v register je pristojna upravna enota, na območju 

katere je večji del nepremičnin, ki so v lasti članov (16. člen ZAgrS). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

 

V 15. členu Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ se besedna zveza »upravna enota« v vseh sklonih 

nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu. 

 

3 Agrarna skupnost se vpiše v enotni register agrarnih skupnosti. Podatke v register vpisujejo pristojne 

upravne enote na podlagi odločb iz drugega odstavka 16. člena, 17. in 18. člena ZAgrS. Zaradi 

obdelave podatkov v registru upravne enote in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, 

pridobivajo in obdelujejo osebne in druge podatke o lastninskih pravicah na posameznih parcelah iz 

zemljiške knjige ter o katastrskih občinah in parcelnih številkah iz zemljiškega katastra (15. člen 

ZAgrS). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

 

V 16. in 17. členu Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ se besedna zveza »upravna enota« v vseh 

sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu. 

 

4 Pristojna upravna enota izda odločbo o izbrisu agrarne skupnosti iz registra v primerih prenehanja 

agrarne skupnosti iz 54. in 55. člena ZAgrS na podlagi pisnega obvestila predsednika agrarne 

skupnosti, h kateremu mora biti priložen zapisnik občnega zbora, na katerem je bil sprejet sklep o 

preoblikovanju agrarne skupnosti v pravno osebo ali pravnomočna sodna odločba o delitvi 

premoženja članov agrarne skupnosti. Sodišče odloča o izbrisu zaznambe po uradni dolžnosti na 

podlagi obvestila in odločbe o izbrisu, ki ju pošlje upravna enota (18. člen ZAgrS). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

 

V 18. členu Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ se besedna zveza »upravna enota« nadomesti z 

besedno zvezo »pokrajinska uprava«. 

 

3.2 Organi agrarne skupnosti 

 

5 V skladu z določili 21. člena Zakona o agrarnih skupnosith /ZAgrS/ mora biti pri odločanju o 

prodaji nepremičnine kot celote in o poslih iz 9. in 11. točke drugega odstavka 21. člena ZAgrS na 
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občnem zboru agrarne skupnosti navzoč upravni delavec upravne enote, na območju katere je večji 

del nepremičnin, ki so v lasti članov ali notar, ki preveri ali je bila odločitev sprejeta z ustrezno 

večino, in podpiše zapisnik (21. člen ZAgrS). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ 

 

V 21. in 24. členu Zakona o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ se besedna zveza »upravna enota« v vseh 

sklonih nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava« v ustreznem sklonu. 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pristojnosti, pokrajina, pokrajinska uprava, agrarne skupnosti.  

 

Uporabljene kratice 

 

ZAgrS - Zakon o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ (Uradni list RS, št. 74/15). 

 

Viri 

 

Ustava in zakoni 

 

Ustava Republike Slovenije /Ustava RS/ (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 

24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – 

UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  

Zakon o agrarnih skupnostih /ZAgrS/ (Uradni list RS, št. 74/15). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
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