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Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G)

in druge alineje tretjega odstavka 5. člena, prvega in drugega odstavka 9. člena ter petega 

odstavka 10. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ16) je Vlada Republike 

Slovenije na 70. redni seji dne 26. 8. 2014 pod točko 10A sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Poročilu o delu in zaključnemu računu Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013, ki ga je na svoji 49. 

redni seji dne 11. marca 2014, s sklepom št. 401/2014 sprejel Svet Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

2. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v skupni vrednosti 9.248.337,00 eurov, ki 

je rezultat poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 

2013 se razporedi v višini 6.748.337,00 eurov za financiranje nakupov kmetijskih 

zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s 

posebnim namenom, za nakupe zemljišč v deset kilometrskem obmejnem pasu in 

naložbe v skladu s finančnim načrtom ter ureditev evidenc kot razvojno dejavnost 

Sklada in v višini 2.500.000,00 eurov za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po 

zakonu, ki ureja denacionalizacijo in zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij. 

3. Vlada Republike Slovenije pošlje Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013 Državnemu zboru.

PRILOGI:

– Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 

Slovenije za leto 2013

– Sklep Sveta Sklada KZG RS ob sprejetju Poročila o delu in zaključnega računa Sklada 

KZG RS za leto 2013
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PREJMEJO:

ministrstva–

vladne službe–

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije–
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