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1 Pregled pristojnosti in nalog pokrajine po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev 

/ZDKG/ 

   

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 dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ 

Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US, 30/13 

 2 

    

1.2 Pristojnosti in naloge pokrajinske uprave po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev 

/ZDKG/ 

   

tč. pristojnosti in naloge pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Z odločbo določi zaščiteno kmetijo. 4. člen* 2 

2  Poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo o številu zaščitenih 

kmetij. 

4. člen* 2 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 

 

1.2 Akti pokrajinske uprave po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ 

   

tč. akti pokrajinske uprave  določba pojasnilo 

    

1  Z odločbo določi zaščiteno kmetijo. 4. člen* 2 

2  Poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo o številu zaščitenih 

kmetij. 

4. člen* 2 

 

* Predlog sprememb in dopolnitev zakona. 
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2 Ocena finančnih in drugih posledic izvajanja določil Zakona o dedovanju kmetijskih 

gospodarstev /ZDKG/ 

 

Izvajanje določil Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ 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 dedovanju kmetijskih 

gospodarstev /ZDKG/ znaša … EUR.  

 

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

dopolnitev Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ 

 

1 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ ureja posebnosti pri dedovanju kmetijskih 

gospodarstev (zaščitenih kmetij), preprečuje drobitev zaščitenih kmetij kot kmetijskih oziroma 

kmetijsko-gozdarskih gospodarskih enot, omogoča njihov prevzem pod pogoji, ki dediča preveč ne 

obremenjujejo, ter ustvarja možnosti za ohranitev in krepitev gospodarske, socialne in ekološke 

funkcije zaščitenih kmetij (1. člen ZDKG).  

 

2 Zaščiteno kmetijo po 2. členu ZDKG na predlog lastnika, sodišča ali po uradni dolžnosti preveri 

oziroma določi z odločbo v upravnem postopku upravna enota, na območju katere leži pretežni del 

zemljišč, ki sestavljajo kmetijo. Za določitev zaščitene kmetije se glede lastništva uporabljajo 

podatki iz zemljiške knjige, glede bonitete zemljišč in obsega zemljišč zaščitene kmetije pa podatki 

iz zemljiškega katastra. Na nepremičninah se zaznamba v zemljiški knjigi o zaščiteni kmetiji vpiše 

ali izbriše po uradni dolžnosti na podlagi navedene odločbe, ki jo upravna enota pošlje zemljiški 

knjigi. Upravna enota poroča ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, do 31. januarja tekočega leta 

za preteklo leto o številu zaščitenih kmetij in njihovih skupnih površinah, pri čemer se podatki 

izkazujejo glede na razvrstitev iz drugega odstavka 2. člena ZDKG (4. člen ZDKZ). 

 

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljišč /ZDKG/ 

 

V 4. členu Zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč /ZDKG/ se besedna zveza »upravna enota« 

nadomesti z besedno zvezo »pokrajinska uprava«. 

 

 

Ključne besede 

 

Lokalna samouprava, pristojnosti, pokrajina, pokrajinska uprava, dedovanje kmetijskih gospodarstev.  

 

Uporabljene kratice 

 

ZDKG - Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – 

odl. US, 30/13). 

 

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 dedovanju kmetijskih gospodarstev /ZDKG/ (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US, 30/13). 
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