
 

Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 

 F: +386 1 478 1607 

 E: gp.gs@gov.si 

 http://www.vlada.si/ 

  
Številka:  00104-21/2019/5 
Datum: 28. 2. 2019  
 
 

Odgovor na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zve zi z nakupi slovenske kmetijske 
zemlje v Pomurju 

 
Poslanec Jožef Horvat v pisnem poslanskem vprašanju z dne 23. 1. 2019, naslovljenem na  
Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), navaja, da panožne kmetijske 
organizacije, občine in posamezniki v Pomurju že nekaj časa opozarjajo na dejstvo, da avstrijski 
kmetje v obmejnih predelih množično kupujejo slovensko obdelovalno zemljo. Avstrijci so za 
slovensko kmetijsko zemljo vse bolj zainteresirani, saj so pri njih kmetijska zemljišča nekajkrat 
dražja. Samo v Apaški dolini je po oceni Kmetijske zadruge Radgona v avstrijskih rokah že več 
kot desetina od nekdaj več kot 2.000 hektarjev celotne obdelovalne zemlje. Pri tem se 
zastavljajo pomembna vprašanja glede možnosti samooskrbe in pridelave slovenske hrane, 
statusa slovenskega kmeta in nenazadnje tudi vprašanje suverenosti slovenske države. 
 
Poslanec je na Vlado RS naslovil naslednja vprašanja: 
 
1) Zanima me število nakupov kmetijske zemlje v Pomurju v obdobju 2014 – 2019: 
- s strani fizičnih oseb (slovenski državljani – tuji državljani); 
- s strani pravnih oseb (pravne osebe v večinski slovenski lasti – pravne osebe v večinski lasti. 
 
2) Koliko državljanov drugih držav ima status kmeta po slovenski zakonodaji (koliko je med njimi 
Avstrijcev, Madžarov, Hrvatov in Italijanov)? 
 
3) Ali Vlada RS pripravlja kakršne koli ukrepe, ki bi slovenskim kmetom omogočali prednost pri 
nakupu kmetijske zemlje pred državljani drugih držav ali kakršne koli druge zaščitne ukrepe 
(izjema od 18. in 63. člena Pogodbe o delovanju EU – ogroženost sektorja nacionalnega 
gospodarstva)? 
 
4) Ali so pristojne inšpekcijske službe na terenu zaznale, da na območju Pomurja državljani tujih 
držav, ki so tam kupili kmetijsko zemljo, za obdelavo uporabljajo škropiva in semena iz svojih 
matičnih držav, ki naj bi bila pri nas celo prepovedana? 
 
Vlada RS v nadaljevanju podaja odgovore na zastavljena vprašanja. 
 
Vlada RS v odgovoru na prvo in drugo vprašanje pojasnjuje, da upravne enote posebne 
evidence o odobrenih pravnih poslih (npr. parcelna številka in k.o., površina zemljišča, 
namenska raba, državljanstvo oziroma stalno prebivališče) in pridobljenih statusih kmeta ne 
vodijo, je pa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za potrebe prenove kmetijske 
zemljiške politike upravne enote v februarju 2016 zaprosilo za podatke o odobrenih pravnih 
poslih v letih 2013, 2014 in 2015, in sicer posebej za posle, sklenjene s slovenskimi državljani, 
in posebej za posle, sklenjene s tujimi državljani. Ministrstvo je podatke, pridobljene s strani 
upravnih enot, analiziralo, pri čemer so bile v analizo vključene le parcele, ki so po namenski 
rabi v celoti kmetijsko zemljišče.  



 
V nadaljevanju so predstavljeni pravni posli, sklenjeni s tujimi državljani, za leto 2013, 2014 in 
2015, in sicer po posameznih upravnih enotah.  
 
Tabela 1: Pravni posli, sklenjeni s tujimi državljani, v letu 2013 (kmetijska zemljišča) 

Ime UE Površina (ha) 

GORNJA RADGONA 4,7086 

GROSUPLJE 0,2534 

KOPER 2,787 

KRANJ 0,0523 

KRŠKO 0,7007 

LENART 1,1793 

LENDAVA 1,8286 

LOGATEC 12,2893 

METLIKA 1,9824 

MOZIRJE 0,9238 

MURSKA SOBOTA 12,3464 

NOVA GORICA 8,5113 

NOVO MESTO 0,2295 

ORMOŽ 3,0752 

PIRAN 1,3644 

PTUJ 1,8124 

RADOVLJICA 1,0059 

RAVNE NA KOROŠKEM 14,3637 

SEVNICA 0,6584 

SEŽANA 3,6771 

SLOVENSKA BISTRICA 0,1589 

ŠMARJE PRI JELŠAH 8,8344 

TOLMIN 5,2703 

MARIBOR 0,5213 

SKUPAJ 88,5346  
 
Tabela 2: Pravni posli, sklenjeni s tujimi državljani, v letu 2014 (kmetijska zemljišča) 

Ime UE Površina (ha) 

GORNJA RADGONA 32,9673 

GROSUPLJE 1,3761 

ILIRSKA BISTRICA 0,324 

IZOLA 0,0053 

KOČEVJE 3,7081 

KOPER 13,6871 

KRŠKO 0,0259 

LAŠKO 10,1897 

LENDAVA 2,735 

METLIKA 0,1935 

MOZIRJE 0,0018 

MURSKA SOBOTA 5,1645 



NOVA GORICA 12,7981 

NOVO MESTO 0,4037 

ORMOŽ 1,978 

PIRAN 0,5101 

PTUJ 4,3874 

RADOVLJICA 0,4855 

RAVNE NA KOROŠKEM 4,0233 

SEVNICA 7,1314 

SEŽANA 6,9546 

SLOVENSKE KONJICE 0,0645 

ŠMARJE PRI JELŠAH 1,1858 

TOLMIN 0,7054 

VELENJE 0,2274 

MARIBOR 0,061 

SKUPAJ 111,2945  
 
Tabela 3: Pravni posli, sklenjeni s tujimi državljani, v letu 2015 (kmetijska zemljišča) 

Ime UE Površina (ha) 

ČRNOMELJ 0,3927 

DRAVOGRAD 0,0821 

GORNJA RADGONA 1,3995 

GROSUPLJE 0,1508 

ILIRSKA BISTRICA 0,2751 

KOČEVJE 4,088 

KOPER 13,0589 

KRŠKO 1,881 

LAŠKO 0,2569 

LENDAVA 3,5882 

LJUTOMER 20,936 

MOZIRJE 30,4038 

MURSKA SOBOTA 8,3461 

NOVA GORICA 2,2137 

ORMOŽ 0,2982 

PIRAN 0,8561 

PTUJ 4,2651 

RADOVLJICA 0,9352 

SEVNICA 0,5461 

SEŽANA 17,9033 

SLOVENSKE KONJICE 0,2306 

ŠENTJUR PRI CELJU 0,0719 

ŠKOFJA LOKA 0,0351 

ŠMARJE PRI JELŠAH 1,3657 

TOLMIN 1,3925 

TREBNJE 22,9042 

VELENJE 0,0334 



MARIBOR 6,3508 

SKUPAJ 144,261  
 
 
V odgovoru na tretje vprašanje Vlada RS pojasnjuje, da je že zaznala, da področje kmetijske 
zemljiške politike ni najbolj primerno urejeno, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano že pristopilo k iskanju rešitev problematike, ki jo poslanec izpostavlja.  
 
Vlada RS v odgovoru na četrto vprašanje pojasnjuje, da Inšpektorat RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) na podlagi Zakona o 
soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 41/09 
in 69/15 – ZOPPGSR) vsako leto opravlja vzorčenje zelenih delov rastlin na pristnost gensko 
spremenjenih organizmov v rastlinah. Inšpektorat izvaja vzorčenje na večjih površinah in pri 
večjih pridelovalcih, kjer bi lahko bila stopnja potencialnega neskladja višja. V vseh dosedanjih 
vzorčenjih inšpektorat ni ugotovil prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v rastlinah. 
Inšpektorat do sedaj ni posebej vzorčil zelenih delov rastlin na površinah, ki jih imajo v lasti tujci. 
Na podlagi posameznih uredb o vodovarstvenih območjih inšpektorat opravlja vzorčenje tal na 
ostanke FFS in ostalih elementov v zemlji. V tem delu se pri vzorčenju tal inšpektorat 
osredotoča na površine, ki so opredeljene kot VVOI, saj so te površine najbližje viru pitne vode 
in zato najbolj ranljive.  
 
Fitosanitarni inšpektorji, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad Zakonom o fitofarmacevtskih 
sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12), opravljajo nadzor na podlagi ocene tveganja. Nadzor se 
opravi tudi v primeru prijave suma na nepravilno uporabo FFS.  
 
Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnem uradu Murska Sobota, ki 
pokriva področje Pomurja, so v letu 2018 opravili 178 nadzorov uporabe FFS za poklicno 
uporabo, pri katerih je bilo ugotovljenih 11 nepravilnosti. V istem letu so odvzeli tudi 10 vzorcev 
zelenih delov rastlin z namenom nadzora nad uporabo FFS, pri katerih ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti, ter vzorčili tri vzorce dodelanega semena, pri katerih ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti.  
 
V letih od 2016 do 2018 je bilo opravljenih 17 nadzorov uporabe FFS za poklicno uporabo na 
Apaškem polju, odvzeti so bili trije vzorci zelenih delov rastlin. V opravljenih nadzorih in 
vzorčenjih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.  
 
Leta 2015 je bila podana prijava glede suma nepravilne uporabe FFS na Apaškem polju. V 
opravljenem nadzoru, po prijavi suma, v sklopu katerega je bil odvzet tudi vzorec zelenih delov 
koruze, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Od prijave leta 2015 do danes pa na Območnem 
uradu Murska Sobota ni bila zabeležena nobena prijava o sumu nepravilne uporabe FFS na 
Apaškem polju. Na Območnem uradu Murska Sobota prav tako ni bila podana nobena prijava o 
sumu nepravilne uporabe FFS, ki bi bila vezana na tuje državljane.  
 
Na podlagi inšpekcijskih pregledov skladnosti uporabe FFS, na podlagi izvidov vzorčenja 
zelenih delov rastlin in na podlagi prejetih sporočil občanov na področju Pomurja ni bilo zaznati 
uporabe FFS, ki nimajo dovoljenja za uporabo v Republiki Sloveniji. 
 


