SEJA
(MANDAT 2010-2014)

ŠT.
SKLEPA

1. redna, 21.6.10

1/2010

2. redna, 22.7.10

2/2010

VSEBINA SKLEPA
Svet Sklada KZG RS sprejme Poslovnik o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Strateški dokumenti se sprejemajo z dvotretjinski večino, in sicer Statut in Razvojna
strategija Sklada, vse ostale odločitve pa svet sprejema z večino glasov vseh navzočih
članov oziroma, kot je določeno v poslovniku. – SKLEP PREKLICAN Z DNEM 21.4.2015, S
SKLEPOM ŠT. 28/2015

3/2010

4/2010

3. redna, 20.8.10

5/2010

4. redna, 23.9.10

6/2010
7/2010
8/2010
9/2010

10/2010
5. redna, 22.10.10

11/2010

Svet Sklada KZG RS sprejme Statut Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, katerega se posreduje v soglasje Vladi RS
Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2010, popravljen, s spremembami, ki so posledica
rebalansa proračuna RS na postavkah, ki se nanašajo na področje gozdarstva. Program
dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2010
se posreduje v soglasje Vladi RS.
Svet Sklada KZG RS sprejme štiri popravke, ki se nanašajo na 9. člen, 12. člen 14 alineja,
13. člen 7. točka in 24. člen že sprejetega Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, o čemer se obvesti resorno ministrstvo (MKGP) in se mu predlaga, da
se besedilo Statuta še pred pošiljanjem gradiv v medresorsko obravnavo ustrezno popravi.
Svet Sklada KZG RS sprejme čistopis Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Sklad pripravi seznam vseh internih aktov, ki jih je
potrebno uskladiti z novo Razvojno strategijo, in ga posreduje v pregled Svetu Sklada.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se notranji akt »Interna navodila za dodeljevanje
nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije« razveljavi.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o delu Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (1-6/2010).
Svet Sklada KZG RS daje direktorju mandat, da se seznani z interesi nasprotnih strani pri
zahtevkih za odškodnino zaradi nezmožnosti uporabe denacionaliziranih zemljišč in da
pristojnim institucijam poda predlog za sprejem avtentične razlage 72. člena zakona o
denacionalizaciji.
Svet Sklada sprejme čistopis Pravilnika o prometu z nepremičninami, z vedenjem in nalogo
1

SEJA
(MANDAT 2010-2014)

ŠT.
SKLEPA

12/2010

13/2010

14/2010

15/2010
6. redna, 3.12.10

16/2010
17/2010
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skladu, da pripravi določila, ki se nanašajo na menjavo kmetijskih zemljišč in možnost
razdružitev solastnine kmetijskih zemljišč in to predloži Svetu v obravnavo in dopolnitev
tega pravilnika
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje stavbnih zemljišč kot dopolnitev programa
prodaje nepremičnin za leto 2010 v devetih točkah oziroma sprejetimi spremembami
Svet Sklada KZG RS Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, da v svojih
aktivnostih za odpravo posledic škode po poplavah Vladi RS predlaga tudi znižanje
zakupnin v letu 2010 tistim upravičencem, katerih zemljišča so utrpela škodo in katerih
škoda na pridelkih, napravah, ali nasadih je bila ocenjena na več kot 80%. Tem zakupnikom
se za prizadete parcele odpiše zakupnina v celoti. Zakupnikom, ki so utrpeli škodo v višini
med 50 in 80% pa se zakupnina odpiše v sorazmerju z ugotovljeno škodo. Znižanja za
škodo med 0 in 50% se ne prizna.
Ocena škode mora biti izkazana in priznana s strani uradno priznanih občinskih komisij, le v
primerih, ko te niso bile imenovane, lahko kot dokazilo velja tudi zavarovalniški zapisnik o
oceni škode. Vsi odpisi zakupnine oz. znižanja se obravnavajo individualno na osnovi vloge
in priloženega dokazila prizadetega zakupnika. Odpis zakupnine se izvrši v letu 2010 in za
leto 2010.
Svet Sklada KZG RS pristojne organe in inštitucije, tudi Vlado RS poziva, da se pomoč v
obliki odpisa zakupnine evidentira v sklop pomoči države za odpravo posledic zato, da ne
pride do neenakopravnega obravnavanja državljanov.
Svet Sklada sprejme sklep, da Sklad vztraja na pridobitvi sredstev iz naslova služnosti
oziroma odškodnine za zmanjšano rabo in, da sklad pozove pristojno ministrstvo da opravi
razgovore na nivoji vlade in da poišče ustrezno obliko poplačila zaradi poteka
infrastrukturnih objektov na državnih zemljiščih, ki so v upravljanju sklada.
Svet sklada se strinja s potekom ravnanja Sklada, in ugotavlja, da za neposredno dodelitev
nadomestnega zemljišča nima pravne podlage kot tudi za izvedbo pravnega posla.
Svet Sklada sprejme Pravilnik o prometu z nepremičninami.
Svet se je seznanil in obravnaval spremembe Statuta, ki so nastale v postopku
medresorskega usklajevanja, pripombe Ministrstva za finance in Službe vlade za
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zakonodajo upošteval ter z manjšimi dopolnitvami
Statut posredoval v nadaljnjo
medresorsko obravnavo. Statut pa bo Svet sprejemal po končanem medresorskem
usklajevanju.
Na podlagi mnenj iz medresorskega usklajevanja, Svet ostaja pri vsebinskih odločitvah
glede zmanjšanja zakupnin in predlaga Skladu, da upravičencem, ki individualno podajo
zahtevek za odpis zakupnine za leto 2010, in katerim je nastala na zakupljenih zemljiščih
škoda, v obsegu kot ga obravnava sklep št. 13/2010 5. redne seje, oprosti plačilo
zakupnine v obravnavanih deležih.
Ob tem Sklad upošteva uradne zapisnike uradnih komisij za oceno škode in uporablja
podatke kot so na razpolago pri Ministrstvu za obrambo (v aplikaciji AJDA), drugi zapisniki
ob tem niso relevantni.
Zakupnikom, ki bodo upravičeni do povračila zakupnine (na osnovi vloge) na ta način in so
jo v letu 2010 že plačali, se le ta vrne brezobrestno.
Sklad objavi vsebino tega sklepa z obrazložitvijo v javnih občilih in na spletni strani Sklada
in s tem obvesti upravičence. Rok za oddajo vlog je 15.1.2011.
Ker se zakupnine odpišejo že v letu 2010 se ta odpis ne more nanašati na leto 2011.
Svet Sklada nalaga direktorici, da pristopi k pripravi in podpisu pogodbe za neodplačno
služnost v javno korist za primer Geoplin plinovodi d.o.o., vendar, se naj v pogodbi jasno
navedejo odložni pogoji, ki se nanašajo na: ustavno presojo določbe o neodplačnosti 59.
člena energetskega zakona, na eventualno ugotovitev računskega sodišča glede smotrnosti
poslovanja Sklada in vsebine na katero se nanaša energetski zakon in na eventualno
ugotovitev pristojnega organa o morebitni nedovoljeni državni pomoči.
Svet Sklada KZG RS sprejme cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2011 v
predloženi obliki z opombo, da se do prve polovice januarja popravi priloga, predvsem v
delu, ki se nanaša na bližino večjih mest.
Svet Sklada sprejme cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2011 v
predloženi obliki.
Svet Sklada sprejme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oz.
nadomestil za leto 2011, v predloženi obliki s popravki pri višini procentov od ocenjene
vrednosti zemljišča.
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Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da predlog za menjavo kmetijskih zemljišč v k.o.
Tomišelj, Vrbljene, Iška Loka in Ig ni možna, vendar predlaga razdružitev solastnine na
parcelah, kjer ni zakupnikov.
Svet Sklada KZG RS se strinja s tem, da ostanejo predloge za obračun pribitkov in
odpustkov pri zakupninah takšne kot so bile v letih doslej, da pa nalaga Skladu KZG in
vodstvu, da pripravi za naslednje leto novo metodologijo vrednotenja skladovih zemljišč za
namene priprave cenika, in da rezultate tega predstavi na seji v septembru.
Svet Sklada sprejme Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne
komisije, ki se nanaša na predlagane odpise in ugotovljene viške osnovnih sredstev,
drobnega inventarja ter terjatev in obveznosti na dan 31.12.2010 v skladu z Zakonom o
računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 20/02-1253).
Svet Sklada KZG RS pooblašča že imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih
osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o računovodstvu in Pravilnikom o odtujitvi
osnovnih sredstev in drobnega inventarja (interni akti Sklada).
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Svet priporoča direktorici, da tovrstna kmetijska
zemljišča ostajajo v lasti Sklada v skladu s sprejeto Strategijo Sklada, zemljišča, ki pa so
obdana s stavbnimi zemljišči pa se smejo prodati.
Svet Sklada KZG RS sprejme Statut Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, katerega besedilo je medresorsko že usklajeno. Sprejeti Statut se posreduje v
soglasje Vladi RS.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom o uresničevanju izvajanja
notranjerevizijskih pregledov na Skladu KZG RS za leto 2010.
Svet sklada KZG RS nalaga direktorici, da uskladi notranje akte, kot tudi akt o notranji
reviziji in tudi vse ostale akte, ki jih pošilja v obravnavo na svet ali pa so podlaga za
obravnavo gradiv na svetu, z veljavnimi predpisi in nadrejenimi akti.
Svet Sklada SKZG RS potrdi letni Program prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov in stavbnih
zemljišč za leto 2011, ob izjavi delavcev Sklada, da so preverili vse kriterije, ki izhajajo iz
strategije sklada in aktov, ter da so ti upoštevani pri posameznem predlogu prodaje.
Svet predlaga, da se za stavbna zemljišča upoštevajo višje predlagane izhodiščne cene.
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V program prodaje se vpiše le ena cena - prodajna cena.
Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije za leto 2010.
Svet Sklada KZG RS nalaga direktorici, da pristopi k pripravi in podpisu pogodb za
neodplačne služnosti v javno korist z družbami Elektro, vendar pa naj se v pogodbah
dogovori odplačnost v primerih:
 da bo Ustavno sodišče RS odločilo v korist Sklada glede neustavnosti določbe o
neodplačnih služnosti v tretjem odstavku 59. člena energetskega zakona;
 da bo Računsko sodišče Skladu izdalo mnenje, da sklepanje neodplačnih služnostnih
pogodb kljub določilu tretjega odstavka 59. člena energetskega zakona, ni gospodarno;
 da bo pristojni organ ugotovil, da določilo tretjega odstavka 59. člena energetskega
zakona predstavlja nedovoljeno državno pomoč.
Svet Sklada KZG RS sprejme dopolnilno razlago sklepa Sveta Sklada št. 217/09 z dne
24.9.2009:
Popust pri zakupnini velja le za površine, ki presegajo mejo 80 ha.
Svet Sklada KZG RS priporoča direktorici in vodstvu Sklada, da preveri možnosti kroženja
zaposlenih na delovnih mestih po Območnih izpostavah med Območnimi izpostavami.
Svet Sklada KZG RS predlaga Skladu, da pripravi pregled vseh vlog, ki se nanašajo na
nakupe, prodajo, in menjavo zemljišč za leto 2009, in sicer odobrene in neodobrene po
posameznih Območnih izpostavah. Za obdobje štirih let pa v nadaljevanju.
Svet Sklada KZG RS daje pobudo vodstvu Sklada, da se notranja revizija za leto 2011
usmeri tudi na področje delovanja Območnih izpostav Sklada.
Svet sklada KZG RS sprejme popravek Programa prodaje nepremičnin za leto 2011, pri
čemer se v primeru stavbnega zemljišča upošteva višja predlagana izhodiščna cena.
Popravki se dodajo k že sprejetemu Programu prodaje nepremičnin za leto 2011, ki se
objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se
navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2011.
Svet Sklada KZG RS priporoča direktorici in vodstvu Sklada, da pripombe, ki so bile dane
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ob razpravi programa dela in finančnega načrta za leto 2011 in se nanašajo na delovanje
Sklada smiselno upošteva pri načrtovanju in izvajanju le teh.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Sklad sodeluje v postopkih iskanja dodeljevanja
nadomestnih zemljišč, vendar ne more ponuditi zemljišč, za katere ob strategiji Sklada in
ostalih internih aktih obstajajo ovire pri pravnem prometu. Poleg tega ne more ponuditi
zemljišč na katerih obstaja pogodbeni ali zakonski interes države ter tudi ne zemljišč, ki so v
zakupu ali koncesiji. To pomeni, da so na razpolago za dodeljevanje nadomestnih zemljišč
prosta zemljišča.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pravnimi podlagami in delovanjem na področju
gozdarstva.
Svet Sklada KZG RS odgovorne na Skladu poziva, da uslužbenci vseh upraviteljstev
delujejo v skladu s predpisi v primerih nedovoljenih posegov in gradenj na zemljiščih, s
katerimi gospodari Sklad. Podatki števila prijav pristojnim inšpekcijskim službam kažejo, da
so nekatera upraviteljstva zelo neaktivna, predvsem na območju Dolenjske in osrednje
Slovenije. Vodstvo Sklada naj o teh aktivnostih poroča svetu na naslednjih sejah.
Svet Sklada sprejme Spremembo Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.
Svet Sklada nalaga vodstvu Sklada, da se z Nadškofijo Ljubljana pogaja o višini odškodnine
po 72/2 členu ZDen oziroma z njo sklene sporazum do višine, kot je izračun Sklada na
podlagi sprejete Skladove metodologije za izračun odškodnine za gozdove. Vse morebitne
višje ponudbe se predstavijo Svetu Sklada. – SKLEP PREKLICAN Z DNEM 21.4.2015, S
SKLEPOM ŠT. 28/2015

15. redna, 29.6.2011

46/2011

47/2011

Svet Sklada sprejme čistopis Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije. Čistopis je bil sprejet po sprejemu Spremembe razvojne strategije
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki je upoštevala sklepe Vlade RS,
ki se nanašajo na zaščito zemljišč na območju 10 km obmejnega pasu in ki so podlaga, da
Sklad s strani države pridobi finančna sredstva za nakupe zemljišč na tem območju.
Z vsebino tega sklepa se seznani Vlado RS.
Menjava zemljišč se izvede. V vplivnem območju stavbnega zemljišča (100 m pas) se
zemljišča ovrednotijo po polovični ceni stavbnega zemljišča za ostala kmetijska zemljišča se
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upošteva cenitev iz leta 2010. Stranki pa se povrne odškodnina za neupravičeno
zaračunano zakupnino.
Sklad ne more sodelovati z menjavo zemljišč pri zagotavljanju zemljišč zaradi poslovnega
interesa zasebne gospodarske družbe, je pa pripravljen sodelovati, v kolikor bodo prostorski
akti omogočali neko drugo dejavnost, pri izvedbi te dovoljene dejavnosti.
Svet Sklada se je seznanil s pozivom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da
Sklad prouči možnosti zagotovitve nadomestnih kmetijskih zemljišč za kmetijska zemljišča
na najožjih vodovarstvenih območjih.
Sklad je pripravil seznam vseh zemljišč, ki so prosta in jih je možno uporabiti kot zemljišča
za menjavo. Na predlog Direktorata za kmetijstvo MKGP bo Sklad dopolnil ta seznam na
način, da bo iz teh zemljišč izločil zemljišča, ki so v 10 km obmejnem pasu ter znotraj
vodovarstvenih območij (VVO), in bo dvostopenjsko obravnaval zemljišča, ki preostanejo za
menjavo, in sicer:
a) vsa zemljišča,
b) zemljišča, ki so v določeni oddaljenosti od VVO – ali 10 km oddaljenost ali pa katastrske
občine, ki se nadaljujejo iz teh VVO (odvisno od razpoložljivih GIS orodij Sklada).
Svet Sklada KZG RS sprejme 1. dopolnitev Programa prodaje za leto 2011, v predloženi
obliki.
Dopolnitev Programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Polletnim poročilom za obdobje januar – junij 2011, ki
vsebuje poročilo o delu Sklada, finančno poročilo, revizijsko poročilo in poročilo o realizaciji
programa prodaje nepremičnin. V zvezi z podanim revizijskim poročilom se direktorici
priporoča, da ukrepa v skladu s predpisi.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o podrobnejši opredelitvi krajevne in stvarne
pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev.
Svet Sklada KZG RS v tekočem letu za vsako naslednje leto obravnava letni Program
izkoriščanja gozdov.
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Svet Sklada KZG RS zavrača ugovor Občine Sodražica in njene predloge ter ne odstopa od
prvotne ponudbe, ki jo je podal Sklad.
Sklad sprejme ponudbo za nakup solastniškega deleža Občine Kočevje za gozdove, po
ponujeni ceni 195.987,41 EUR, in sicer zaradi zaokrožitve državnih gozdov, povečanja
solastniškega deleža v tem kompleksu in bližine državne meje.
Svet Sklada KZG RS se je informiral o poteku usklajevanja oziroma podpisovanja aneksov
h koncesijskim pogodbam in ga. direktorici priporoča, da v primeru koncesionarjev Gozdno
in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o. in Gozdarstvo Gornja Radgona d.o.o. sklepa
aneks h koncesijski pogodbi tako, da bo gospodarno za Sklad.
Svet Sklada KZG RS sprejme 2. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2011.
Dopolnitev Programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Sklad v prihodnje h gradivu za na sejo Sveta Sklada ob obravnavi Programa prodaje
nepremičnin za vsak posamezen primer priloži posebno izjavo oziroma obrazec z vsemi
relevantnimi podatki o parceli, na podlagi katerih bo Svet Sklada lažje sprejel odločitev o
prodaji. Parametre tega obrazca določi direktorica Sklada, podpisati pa ga mora pristojni
uslužbenec, ki je skrbnik parcele. Ta obrazec je tudi sestavni del zadeve.
Prvi seznam prostih zemljišč, s katerimi gospodari Sklad in so primerna kot nadomestna
zemljišča za zamenjavo z zemljišči na najožjih vodovarstvenih območjih, se objavi na
spletni strani Sklada. Ta seznam ne vključuje zemljišč znotraj vodovarstvenih območij in
tudi ne zemljišč v oddaljenosti do 10 km od državne meje. Ta seznam se posreduje v
vednost direktorju Direktorata za kmetijstvo na MKGP, g. Ravniku.
Seznam prostih zemljišč, ki ne ležijo na vodovarstvenih območij, ležijo pa v 10 km pasu od
državne meje, pa bo Svet Sklada KZG RS obravnaval na naslednji seji.
Svet Sklada KZG RS sprejme spremembo letnega Načrta dela notranje revizije Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2011 in Strateškega načrta dela
notranje revizije Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 2011-2015, s
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tem, da se slednji dopolni tako, da se revizija na področju urejanja evidenc nepremičnin, ki
je predvidena v letu 2012, izvede tudi v letu 2013.
Svet Sklada nima pristojnosti odločanja o razveljavitvi razpisa »Izkoriščanje gozdov v lasti
Republike Slovenije, ki niso predmet koncesije – Sklop 3«, to je pristojnost Vlade RS.
Direktorici Svet Sklada priporoča, da ugotovi pravno izvedljivost sklenitve pogodbe z
izbranim izvajalcem, tako da Sklad ne utrpi škode ob morebitnem uveljavljanju pravnega
varstva s strani neizbranih ponudnikov.
Svet Sklada KZG RS sprejme Rebalans programa dela in finančnega načrta Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2011. Sprejeti dokument se
posreduje v soglasje Vladi RS.
Sklad do 01. 12. tekočega leta pripravi predlog prodaje nepremičnin za naslednje leto in ga
objavi na spletni strani Sklada. V predlog prodaje se vključijo stavbna zemljišča ter
dislocirana kmetijska zemljišča (parcele manjše od 5000 m2) in gozdovi (parcele manjše od
20.000 m2), ki dolgoročno ne predstavljajo vira za zaokrožitev zemljišč v državni lasti, ter
solastniški deleži RS, manjši od ½, kadar solastnina ni v interesu gospodarjenja Sklada in je
prodaja navedenih nepremičnin v skladu z Razvojno strategijo Sklada. Cene zemljišč,
predlaganih za prodajo, se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami,
ob upoštevanju razmer na nepremičninskem trgu.
Ker Sklad prenosov kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov ni dokončal do 31. 12. 2010, kot
se je zavezal v odzivnem poročilu Računskemu sodišču RS, se bo Svet Sklada s
problematiko prenosov in evidencami nepremičnin, s katerimi gospodari Sklad, seznanil do
konca leta 2011, direktorica Sklada pa mora do 01. 12 2011 pripraviti akcijski načrt za
izvedbo prenosov z natančno definiranimi nalogami, odgovornimi osebami za izvedbo
nalog, roki izvedbe ter načinom poročanja Svetu Sklada.
Predlagana menjava v k.o. Kančevci se izvede.
Svet Sklada KZG RS predlaga izvedbo menjave, tako, da se izvede parcelacija parcele št.
2088/1 po dejanski meji uživanja, ki je razvidna iz skice (ki je sestavni del gradiva k tej
točki), in se predmetno zemljišče zamenja za parceli št. 2087/2 in 2086/2. Menjava se
izvede po cenitvi.
Ob upoštevanju 6. člena pogodbe o stavbni pravici v k.o. Sp. Vrtiče, se določi vrednost
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zemljišča 21,00 EUR/m2 v skladu s pogodbo in poročilom o ocenjeni vrednosti parcel št.
540/7 in 544/19, obe k.o. Sp. Vrtiče.
Podeli se stavbna pravica za objekt (karavlo) in pripadajoče zemljišče, ki se smiselno
odmeri po parcelnih mejah te parcele, in se ponudi obema zainteresiranima strankama, ki
morata Skladu predložiti načrt obnove in namembnosti objekta.
V skladu z določbo 4. člena zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije počaka s spremembo prostorskih načrtov in se po tem zemljišča ponudi Občini v
odkup.
Sklad zemljišča ne proda, ker je sredi kompleksa. Občini se na tem zemljišču lahko podeli
stavbno pravico ob pogoju, da bo izgrajeni objekt takšen, da ne bo kazil izgleda kulturne
krajine.
Zemljišče je v vplivnem območju in se ga ne proda do morebitne spremembe statusa tega
zemljišča, zakupnino pa je potrebno uskladiti glede na dejansko rabo zemljišča.
Predlagana menjava v k.o. Podkraj se izvede po cenitvi.
Sklad obvesti pristojno inšpekcijsko službo, da je rok za izvršbo potekel, in predlaga
ukrepanje.
Svet Sklada KZG RS sprejme 3. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2011.
Dopolnitev Programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Na osnovi poročila, ki so ga pripravile strokovne službe Sklada, je Svet Sklada ugotovil, da
so bila dela po poškodbah, ki so jih na zemljiščih povzročila neurja v letu 2010, opravljena.
Odpiše se zakupnina v pavšalnem znesku za zemljišča, na katerih so bila izvedena dela, in
sicer za celo parcelo, ki je bila poškodovana. Zakupnina se odpiše za leto 2011. Sklad ne
more odpisovati zakupnine v primerih, ko je bila sanacija izvedena na zemljiščih, ki niso v
lasti Republike Slovenije in v gospodarjenju Sklada.
Sklad na MKGP (Službo za državne pomoči in razvoj, ga. Jano Erjavec) naslovi vprašanje,
ali odpis zakupnine v obravnavanem primeru pomeni prikrito državno pomoč, ali ne. O tem
obvesti stranke, ki so podale vlogo za odpis zakupnine, in jim sporoči, da bo v tej zvezi
ukrepal v skladu s pridobljenim mnenjem MKGP.
Predlagateljem za znižanje oziroma odpis zakupnin iz razlogov neugodnega
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gospodarskega stanja ipd. se odgovori, da Sklad nima pravne podlage za odpis zakupnine.
Sklad ima pripravljen spisek zemljišč, ki bi bila potencialno dostopna tudi znotraj 10
kilometrskega obmejnega pasu, vendar se ta spisek javno ne objavi, uporabi se ga pa za
individualno reševanje, za izvedbo eventualnih menjav, kot nadomestna zemljišča pri
kmetovalcih, katerih zemljišča ležijo znotraj 10 kilometrskega pasu od državne meje. Ta
nadomestna zemljišča se dodelijo v smiselni razdalji od kmetijskega zemljišča, ki ga stranka
želi zamenjati.
Sklad KZG RS lahko v sodnih postopkih zaradi plačila odškodnine po 72/2. členu ZDen
izplačuje nesporni del zahtevka (izračunan po metodologiji, ki jo je sprejel Svet Sklada) tudi
pred pravnomočnostjo sodnih odločb.
Sklad se lahko v postopkih plačila odškodnine po 72/2. členu ZDen pogaja o plačilu
odškodnine tudi nad izračunano višino odškodnine po metodologiji, ki jo je sprejel Svet
Sklada, pri čemer mora vsako na tak način dogovorjeno višino odškodnine potrditi Svet
Sklada. – SKLEP PREKLICAN Z DNEM 21.4.2015, S SKLEPOM ŠT. 28/2015
Po preverjanju strokovnih služb Sklada, je Svet Sklada ugotovil, da dejstvo, da je na
zemljišču zakupnik, ne more biti ovira za dodelitev nadomestnega zemljišča, če te površine
niso večje od 5000 m2.
Zaradi hitrejšega zaključevanja denacionalizacijskih postopkov Svet Sklada sprejme sklep,
da se sme kot nadomestno zemljišče izjemoma ponuditi tudi zemljišča, ki so v 100
metrskem pasu (v minimalni širini 100 m v celotni dolžini meje s stavbnim zemljiščem). Te
izjeme obravnava Svet Sklada.
Dodelitev nadomestnega zemljišča, parc. št. 286, k.o. Repnje, se odobri.
Dodelitev nadomestnega zemljišča, parc. 231/3, k.o. Podljubelj, se odobri.
Dodelitev nadomestnih zemljišč, parc. št. 615/2 in 616/1, k.o. Žiganja vas, se zavrne.
Sklad stranki predlaga odkup dela parcele št. 4915 in 4918, k.o. Bertoki, po ceni
kmetijskega zemljišča, in prodajo dela parcele, ki je na skici iz gradiva označen z rdečo
barvo, v skladu z določbami pravilnika o prometu z nepremičninami. V kolikor se stranka s
tem predlogom ne strinja, Sklad predlaga na sodišču določitev nujne poti na parcelah št.
4915 in 4918, k.o. Bertoki.
Sklad uredi zemljiškoknjižno stanje pri vseh primerih, ki se nanašajo na KZ HMEZAD Ilirska
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Bistrica (za nazaj).
V primerih prodaje zemljišč KZ HMEZAD-a Ilirska Bistrica naj bodo delavci na terenu
posebej pozorni in preverjajo, da se ne bi pri prodaji znašla tudi kakšna Skladova zemljišča
in po potrebi urgirajo.
V primeru nakupa prvih treh kompleksov zemljišč iz gradiva - v k.o. Brce, Ilirska Bistrica in
Ratečevo Brdo, v skupnem obsegu cca 29 ha, se preveri, ali so zemljišča bremen prosta in
ali so definitivno to zemljišča, za katere izhaja iz sklepa sodišča, da so bila odplačno
pridobljena. Da ne gre za zemljišča, ki so v denacionalizacijskem postopku in pripadajo
agrarnim skupnostim ali so kako drugače obremenjena, ali pa da bi bila to zemljišča, ki že
po poprejšnjih sklepih pripadajo državi oziroma Skladu. Za te tri komplekse Svet Sklada
daje Skladu vsa pooblastila, da se pogaja o ustrezni ceni in zemljišča odkupi.
Svet predlaga, da se parcela št. 814, k.o. Vižmarje, proda v celoti po ceni 200 EUR/m 2
oziroma v izmeri 800 m po ceni 300 EUR/m2.
Izvede se menjava zemljišč s parc. št. 295 in 260/2, k.o. Gorica-724, ki so v lasti Španinger
Draga za dele parcel št. 220, 223/2, 272 in 273, k.o. Gorica-724, na skici iz gradiva
označene z modro barvo, ki so v lasti Republike Slovenije, po vrednosti povprečne
vrednosti za kmetijska zemljišča, in zemljišča v 100 metrskem pasu po vrednosti 40
EUR/m2, ob predhodni legalizaciji in ustreznem zavarovanju z notarsko pogodbo.
Svet Sklada od vodstva zahteva, da se izvede Program prodaje nepremičnin – da se
izvedejo objave za prodajo, kjer te še niso bile izvedene.
Sklad tudi v bodoče ne dovoljuje gojenja GSO na zemljiščih v lasti Republike Slovenije, s
katerimi gospodari.
Svet Sklada KZG RS dopolnjuje sklep Sveta Sklada KZG RS št. 75/2011 z dne 14. 10.
2011 z razlago, da se zakupnina v pavšalnem znesku za zemljišča, na katerih so bila
izvedena dela, in sicer za celo parcelo, ki je bila poškodovana, odpiše, a le do skupne višine
ocenjene oziroma s strani strokovnih služb Sklada priznane vrednosti vloženih sredstev
zakupnika. Zakupnina se odpiše do višine vloženih sredstev, ki so bila priznana s strani
strokovnih služb Sklada oziroma v primeru, da vložena sredstva presegajo višino
zakupnine, z odpisom zakupnine za leto 2011 v celoti.
Izvede se menjava zemljišč v k.o. Bertoki, in sicer parc. št. 4920 v delu, ki je označen na
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skici, z delom zemljišč, parc. št. 4915 in 4918, kar v naravi predstavlja cesto in del do
vzhodne meje. Menjava se izvede brez doplačil, stranka pa naj umakne vse pravdne
postopke zoper Sklad. Svet Sklada tega primera ne obravnava več, v kolikor ne bo
ugotovljenih novih dejstev, ki bi lahko vplivali na sprejeto odločitev.
Sklad KZG RS naj predloge za spremembo Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v
lasti Republike Slovenije (z dne 7. 11. 2011) oblikuje v dopis in ga posreduje na MKGP s
prošnjo, naj prouči te pripombe glede obstoječe Uredbe in glede sprememb te Uredbe.
Sklad KZG RS stavbna zemljišča v bližini državne meje lahko prodaja, po cenah stavbnih
zemljišč. Tudi v konkretnem primeru naj se zemljišča s parc. št. 3518, 3519, 3529, 3544,
3545 in 3547 v k.o. Božakovo prodajo po ceni stavbnega zemljišča, ob tem pa Svet Skladu
predlaga, da se s stranko uskladi v postopku mediacije. V kolikor na sodišču predlog
Sklada ne bo sprejet, Sklad nadaljuje s pravdnim postopkom.
Svet Sklada KZG RS vodstvu priporoča, da nadaljuje s postopki v zvezi z javnim naročilom
»Vzpostavitev in poenotenje postopkov upravljanja z zemljišči – Aplikacija URBAR« za
čimprejšnjo vzpostavitev in poenotenje postopkov upravljanja z zemljišči.
Izvede se menjava zemljišč s parc. št. 251 v celoti in del parcele 250 v izmeri 553 m2, obe
k.o. Drenovec, za parc. št. 943/2, k.o. Drenovec, po cenitvi, ob upoštevanju večvrednosti
zemljišč 251 in 250. Za parc. št. 943/2 je potrebno zagotoviti dostop z vpisom v zemljiško
knjigo.
Izvede se menjava dela parcele št. 305, k.o. Drenovec, z deli parcele 302/1, 302/2, 274,
278 in 277 in celo parcelo 273, vse v lasti Republike Slovenije. Menjava se izvede po
cenitvi.
Sklad naj preveri, če je možna krčitev predlagane površine za menjavo, parc. št. 64/3 in
120/1, k.o. Višnjevik.
Sklad ne proda dela gozdne parcele št. 2354/375, k.o. Koče.
Predlagana menjava se ne izvede, ker je zemljišče, parc. št. 753/1, k.o. Gorenji Novaki, del
državnega kompleksa, pridobljena zemljišča parc. št. 313/4, k.o. Dolenji Novaki, pa so izven
kompleksa.
Svet Sklada KZG RS vodstvu predlaga, da se zaključi pogajanja z oškodovancem Žumer in
ostali, v skladu s ponudbo Sklada z dne 15. 11. 2011.
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Svet Sklada KZG RS vodstvu predlaga, da se zaključi pogajanja z oškodovancem Born po
izračunu metodologije Sklada.
Ponudba denacionalizacijskega upravičenca Čebulj se ne sprejme. Sklad vztraja pri
izračunani odškodnini.
Svet Sklada KZG RS potrdi Program izkoriščanja gozdov za leto 2012, ki se ga posreduje
koncesionarjem kot podlaga za podpis letnega aneksa h koncesijski pogodbi.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2012 s
seznamom območij z znižano in seznamom območij z zvišano zakupnino, Cenik najemnin
za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2012 in Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2012.
Menjava se ne izvede. Zemljišče s parc. št. 187/2, k.o. Črnci, se odda v zakup.
Zemljišče s parc. št. 259/3, k.o. Goričak, se proda po ceni stavbnega zemljišča.
Zemljišče s parc. št. 2617/2, k.o. Cetore se ne proda, dovoli se podaljšanje stavbne pravice
za legalizacijo obstoječega delno porušenega objekta, ne pa za novogradnjo.
Ponudba strank za nakup solastnine zemljišč v k.o. Podkraj, k.o. Podkum, k.o. Dobovec in
k.o. Svibno po predlagani ceni se ne sprejme. Sklad naj se pogaja za nakup solastnine
predmetnih zemljišč po ceni 0,20 EUR/m2.
Svet Sklada KZG RS potrdi nakup zemljišč, parc. št. 136/4, 725, 42, 41 in 37/2, v k.o.
Dobrava, v 10 kilometrskem obmejnem pasu, ker gre za najbolj kvalitetna zemljišča v tej
dolini in za 10 kilometrski obmejni pas po sklepu Vlade RS.
Svet Sklada KZG RS potrdi zapisnik inventurne komisije, ki se nanaša na predlagane
odpise in ugotovljene viške osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter terjatev in
obveznosti na dan 31. 12. 2011.

114/2012

115/2012

Svet Sklada KZG RS pooblašča že imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih
osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
Svet Sklada bo vseh 49 parcel iz Programa prodaje nepremičnin za leto 2011, za katere
ponudbe niso bile sprejete, znova obravnaval, in sicer na podlagi dodatnih informacij in
fotografij, ki jih k posameznem primeru pripravijo pristojni uslužbenci Sklada ter ponovne
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obravnave komisije za promet.
Sklad v primerih ponudb za prodajo zemljišč na strateških območjih v 10 kilometrskem
obmejnem pasu, katerih nakup bi pomenil bistveni poseg v finančni načrt Sklada in/ali pri
katerih ocenjena vrednost po uradni cenitvi bistveno odstopa od ponujene cene, glede
nakupa pridobi odločitev MKGP oziroma Vlade RS.
Svet Sklada KZG RS ugotavlja, da ni pravne podlage za dodatne odpise zakupnin
predlagatelju g. Aksentijeviču za leti 2010 in 2011.
Sklad naj stranko, ki želi svojo zakupno pogodbo v celoti prenesti na sina, pozove, da se to
pogodbeno razmerje uredi z aneksom, v katerem se določila zakupne pogodbe posodobijo.
Sklad po odvetniški pisarni pristojno sodišče z dopisom pozove k pospešitvi postopka
ugotavljanja lastninske pravice. Sopodpisnici pa se z dopisom pozove k sporazumni
ugotovitvi ničnosti tripartitne pogodbe med družbo Golf Istra d.o.o., Občino Piran in
Skladom.
Sklad naj na sestanku s predstavniki območne enote Zavoda za gozdove Slovenije Murska
Sobota poda svoje pripombe glede izvajanja gojenj in vlaganj v gozdove na območju
Murske Sobote in Gornje Radgone.
Sklad naj v pisni obliki pripravi eksaktno, argumentirano poročilo o razlikah med prvotno
pripravljenim in sedanjim izračunom Programa izkoriščanja gozdov za leto 2012, po
posameznem koncesionarju. To bo osnova, da lahko Sklad nadaljuje s postopkom
podpisovanja aneksov h koncesijskim pogodbam za leto 2012.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Programom izkoriščanja gozdov za leto 2012 in
potrdil povprečni donos, ki za leto 2012 znaša 14,11 EUR/m3.
Sklad se zaveže, da bo dosledno izvajal kontrolo na terenu v skladu z uredbo za
izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije in na 3 mesece Svetu Sklada poročal o
izvršenih aktivnostih. Prvo poročilo za prvo tromesečje svetniki pričakujejo v aprilu 2012. –
SKLEP PREKLICAN Z DNEM 21.4.2015, S SKLEPOM ŠT. 28/2015

124/2012
25. redna, 20.3.2012

125/2012
126/2012

Svet Sklada KZG RS ostaja pri odločitvi, ki jo je v zvezi s to zadevo že sprejel.
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije, o stanju
sredstev in virov sredstev na dan 31.12.2011.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom o opravljenem delu notranje revizije na
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SKZG RS v letu 2011.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se parcela 41, k.o. Gederovci, proda občini Tišina
(cena za zemljišče se določi naknadno).
Svet Sklada sprejme sklep, da se neuspešne prodaje iz seznama, ki ga je v skladu s
sklepom 115/2012 Sveta Sklada pripravil Sklad, pod zaporedno št. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 35, 36, 37, 38, 39 vključijo v program prodaje za leto 2012.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2012.
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz
cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije za leto 2011.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2012.
Glede na to, da gre za sodni postopek, Svet Sklada predlaga, da se primer Bider reši na
podoben način, kot se je pred leti rešil primer Nastran in da se menjava izvede.
Svet Sklada sprejme sklep, da se odobri dodelitev nadomestnih zemljišč v zadevi Born, in
sicer parc. št. 615/2 in 616/1 k.o. Žiganja vas.
Zemljišča s parc. št. 411/12, 411/14, 590/11, 590/13, 590/15, 594/6, 594/9, 594/10 vse k.o.
Vojsko, se proda po ceni 10 EUR/m2 oziroma po cenitvi, v kolikor je ta višja.
Zemljišče s parc. št. 2300/1, 2304 in 2303/1, k.o. Cetore, se odmeri in se proda po ceni 250
EUR/m2.
Sklad zemljišča s parc. št. 823, k.o. Cetore, ne proda do spremembe prostorskega plana,
po tem pa eventualno.
Menjava se izvede na način, da stranka pridobi parc. št. 207, 208 in 216, vse k.o. Vrbljene,
Sklad pa pridobi solastniške deleže na parc. št. 1791, 1793, 1794, vse k.o. Dobravica in
parc. št. 1802, k.o. Pijava gorica. Stroške menjave in cenitve nosi stranka.
Menjava kmetijskih zemljišč s parc. št. 1724, k.o. Iška loka, parc. št. 2058, k.o. Ig, parc. št.
16

SEJA
(MANDAT 2010-2014)

ŠT.
SKLEPA

139/2012
140/2012
141/2012
142/2012
143/2012
144/2012
145/2012
146/2012

147/2012

148/2012

149/2012
27. redna, 12.6.2012

150/2012

VSEBINA SKLEPA
512/1, k.o. Tomišelj, parc. št. 150/1, 156/1, 162, 136/2, vse k.o. Vrbljene za kmetijska
zemljišča s parc. št. 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273/1, 277/2
vse k.o. Vrbljene, se ne izvede.
Del zemljišča s parc. št. 471/1, k.o. Sečovlje, se proda po ceni 250 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 474/47, k.o. Radmirje, se dodeli za nadomestno zemljišče za potrebe
stranke Martine Slatinšek.
Zemljišče s parc. št. 619/2, k.o. Šentjungert, se ne proda.
Zemljišče s parc. št. 6491, k.o. Lendava, se ne proda, omogoči pa se dolgoročen zakup.
Zemljišče s parc. št. 1557/1 in 1582, k.o. Dvori nad Izolo, se proda po ceni 250 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 1108/2 k.o. Malija se ne proda, omogoči se stavbna pravica.
Obema zainteresiranima strankama se posreduje ponudbe, da podata predlog o višini cene
za stavbno pravico. Sklad bo predhodno podal izhodiščno ceno za stavbno pravico,
postopek pa bo izveden na način licitacije.
Zemljišče s parc. št. 324/5, k.o. Potoška vas, se ne proda, omogoči se dolgoročen zakup.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v
letu 2011, v skupni vrednosti 2.569.680 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2011,
razporedi za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni
kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, zemljišč v 10 km obmejnem pasu
ter za naložbe v skladu s finančnim načrtom (četrti odstavek 10. člena Zakona o Skladu
KZG RS, Uradni list RS, št. 8/2010).
Vir za nove investicije v letu 2012 predstavljajo:
- neporabljen presežek prihodka nad odhodki iz leta 2010 v višini 3.970.960 EUR,
- planirana sredstva amortizacije v letu 2012 v višini 1.122.000 EUR,
- presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011 v znesku 2.569.680 EUR,
- proračunska sredstva za nakupe varovalnih gozdov v višini 3.422 EUR.
Menjava kmetijskih zemljišč s parc. št. 2897, 2899/3, 2900/4, 2900/3, 2899/2, 2899/1,
2900/1, k.o. Mravljevi, za parc. št. 47/4, k.o. Branik, se izvede na podlagi poprej
sklenjenega veljavnega sporazuma.
V povezavi s sklepom Sveta Sklada KZG RS št. 132/2012 v zadevi Bider, se menjava
izvede tako, da država ne doplača ničesar.
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152/2012

153/2012
154/2012
155/2012

156/2012

157/2012
158/2012
159/2012
160/2012
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VSEBINA SKLEPA
Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2012. Sprejeti dokument se posreduje v soglasje Vladi
RS.
Vir za nove investicije v letu 2012 predstavljajo:
 neporabljen presežek prihodka nad odhodki iz leta 2010 v višini 3.970.960 EUR,
 planirana sredstva amortizacije v letu 2012 v višini 1.122.000 EUR,
 presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011 v znesku 2.569.680 EUR,
 proračunska sredstva za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 kilometrskem
obmejnem pasu v višini 1.000 EUR.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembah Pravilnika o prometu z
nepremičninami. Pravilnik o prometu z nepremičninami in Pravilnik o spremembah
Pravilnika o prometu z nepremičninami se posredujeta v soglasje Vladi RS.
Svet Sklada KZG RS sprejme Spremembo Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije. Sprejeti dokument se posreduje v soglasje Vladi RS.
Svet Sklada KZG RS sprejme Akcijski načrt za dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in
gozdov na Sklad KZG RS. Sprejeti dokument se posreduje v potrditev Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje.
Sklad ob posredovanju Programa dela in finančnega načrta Sklada KZG RS za leto 2012
na MKO v vladno proceduro za pridobitev soglasja, v dopisu izrecno izpostavi tudi
problematiko glede odškodnin po 72. členu ZDen in 145. c členu ZIKS ter obremenjevanja
oziroma finančnega izčrpavanja Sklada iz tega naslova.
Svet Sklada KZG RS se strinja z dodelitvijo nadomestnih zemljišč, parc. št. 209/9, k.o.
Beričevo in 38/8, k.o. Petelinje.
V primerih prodaje stavbnih zemljiščih Sklad pri določitvi cene upošteva ceno, ki jo določi
cenilec ustrezne stroke.
Del parc. št. 408/11, k.o. Hočko Pohorje, iz katere bo po parcelaciji nastala nova parcela, se
proda po ceni 25 EUR/m2.
Del parc. št. 2011, k.o. Stare Žage, iz katere bo po parcelaciji nastala nova parcela, se
proda po ceni 20 EUR/m2.
Solastniški delež parc. št. 1136, k.o. Petanjci, se proda po ceni 5 EUR/m 2.
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VSEBINA SKLEPA
Parc. št. 261/1, k.o. Hrastnik- mesto, se proda po ceni 22 EUR/m2.
Menjava ustreznega dela kmetijskih zemljišč parc. št. 1134/2, 1136/2, 1137, 1139/3, 1141 in
*135/2, vse k.o. Stara vas, za parc. št. 251 in del 250, obe k.o. Drenovec, se izvede pod
pogojem, da stranka zemljišča predhodno usposobi za kmetijsko rabo.
Parc. št. 1011/4, k.o. Žalec, se proda po ceni 100 EUR/m 2, v kolikor zemljišče ni predmet
spremembe občinskega prostorskega načrta.
Predlagana menjava kmetijskih zemljišč parc. št. 898/2, k.o. Škalce, za parc. št. 1591/8 in
1591/9, obe k.o. Škalce, se izvede.
Predlagana menjava kmetijskih zemljišč parc. št. 2645/2 in 2618/4 k.o. Koštabona za parc.
št. 468/1 in 468/2 k.o. Sv. Anton se ne izvede.
Predlagana menjava kmetijskih zemljišč v k.o. Žepovci, k.o. Drobtinci in k.o. Žiberci se
izvede z izjemo parc. št. 176, k.o. Žepovci. V primeru razlike v vrednosti pri menjavi, lahko
Sklad razliko stranki doplača.
V kolikor je prodaja možna, se parc. št. 644/2 in 645/2, k.o. Volče, proda po najvišji ceni
primerljivega stavbnega zemljišča.
Prodaja kmetijskega zemljišča parc. št. 140/4, k.o. Šmatevž, se izvede po ceni stavbnega
zemljišča.
Po predhodni parcelaciji parcel št. 166 oziroma 66/4, obe k.o. Vojsko, v širini 100 metrskega
pasu od objekta, ki jo plača stranka, se prodata novonastali parceli, po ceni stavbnega
zemljišča.
Parc. št. 810/2, k.o. Pongrac, se proda po ceni 50 EUR/m 2, v kolikor zemljišče ni predmet
spremembe občinskega prostorskega načrta.
Svet Sklada KZG RS sprejme 1. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012.
Dopolnitev program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS v zvezi z zadevo Aksentijevič ostaja na svoji prvotni odločitvi, ki jo je
sprejel s sklepom št. 117/2012.
Sklep Sveta Sklada KZG RS št. 135/2012 se spremeni tako, da se zemljišče s parc. št.
2300/1, 2304 in 2303/1, k.o. Cetore, se odmeri in se proda po ceni 200 EUR/m2.
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177/2012

178/2012

179/2012
180/2012
181/2012

29. redna, 30.8.2012

182/2012
183/2012
184/2012

185/2012

VSEBINA SKLEPA
Svet Sklada se je seznanil z rezultati varčevalnih ukrepov ob upoštevanju določb Zakona za
uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Ur. list RS št. 40/12).
Svet Sklada KZG RS direktorici nalaga, da pri oblikovanju predloga aneksov h koncesijskim
pogodbam ostane na izhodišču cca 14,00 EUR/m3 in da se s koncesionarji skuša dogovoriti
za podpis teh aneksov.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Polletnim poročilom o opravljenem delu v Sektorju za
gozdarstvo.
Dne 1. 10. 2012 se začne uporabljati s podatki o boniteti dopolnjen cenik zakupnin za
kmetijska zemljišča za leto 2012. Od navedenega dne dalje se v sklenjene zakupne
pogodbe namesto podatkov o katastrskih kulturah in katastrskih razredih vpisujejo podatki o
dejanski rabi in boniteti.
Izvede se postopek, v katerem se pri pripravi predpisa skupaj z MKO razčisti, kaj predpis
sme vsebovati.
Kmetijsko zemljišče s parc. št. 1069/3, k.o. Erzelj, se proda po ceni 3 EUR/m2.
Svet Sklada KZG RS sprejme 2. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012.
Dopolnitev program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z informacijo glede pogodbene komasacije v k.o.
Zadobrova.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o delu Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (1-6/2012).
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ga. direktorica pogovori s stranko g. Konc
Francem o možnosti razdružitve solastnine.
1. Svet Sklada KZG RS izda soglasje k sklepanju avtorskih pogodb za izvajanje cenitev
nepremičnin po Skladovem seznamu izbranih sposobnih cenilcev kmetijske, gozdarske in
gradbene stroke, ki so fizične osebe.
2. Svet Sklada KZG RS izda soglasje k sklepanju dveh avtorskih pogodb za:
a. vodenje slavnostne prireditve ob podelitvi certifikatov FSC na sejmu AGRA
in
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30. dopisna, 6.9.2012
(zaključena)
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186/2012

187/2012
31. dopisna, 27.9.2012
(zaključena)

188/2012

32. redna seja, 16.10.2012

189/2012

190/2012

191/2012

192/2012

VSEBINA SKLEPA
b. izvedbo glasbenih točk med to slavnostno prireditvijo.
3. Svet Sklada KZG RS izda soglasje k opravljanju študentskega dela v leto 2012, v okviru
50 % sredstev glede na realizacijo leta 2011, kot je bilo določeno v Sklepu Vlade št. 410035/2012/43 z dne 10.5.2012.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu
kmetij in kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS sprejme 3. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012.
Dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme koncesijsko dajatev z gospodarjenja iz koncesijskih gozdov v
višini 14.221.794,11 EUR in povprečno koncesijsko dajatvijo 13.33 EUR/m3 za leto 2012.
Brez zaračunane odškodnine oziroma nadomestila se podeli služnost za namakanje
naslednjim investitorjem namakalnih sistemov:
 Investitor Panvita: Murska Sobota, Bakovci in Lipovci;
 Investitor Panvita: Ižakovci, Beltinci;
 Investitor Sadjarstvo Blanca: Žigrski vrh, Blanca;
 Investitor Občina Gorišnica: Gajevci, Gorišnica; Moškanjci, Tibolci.
Hkrati pa se v Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2013 vključi določilo, ki se
nanaša na višino letne zakupnine za zemljišča, na katerih so namakalni sistemi.
Svet Sklada se je seznanil s poročilom o opravljenem delu Sektorja za gozdarstvo v prvih
devetih mesecih leta 2012.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pridobljenimi podatki in Skladu nalaga, naj ažurira
seznam s prejetimi podatki o gozdnogojitvenih načrtih in odkazilih od ZGS na dan 16. 10.
2012 ter ga nemudoma pošlje v Direktorat za gozdarstvo na MKO v nadaljnjo urgenco, z
zaprosilom, da se Skladu čim prej posreduje potrebne podatke.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Akcijskim načrtom za izvedbo programa izkoriščanja
gozdov za leto 2013 in nalaga direktorici, da Sklad v skladu z razpravo na tej seji ustrezno
dopolni Akcijski načrt za izvedbo programa izkoriščanja gozdov za leto 2013 in ga v petek,
19. 10. 2012, s podatki na ta dan, posreduje ministru na MKO.
21

SEJA
(MANDAT 2010-2014)

ŠT.
SKLEPA
193/2012

194/2012
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Svet Sklada KZG RS se je seznanil z mnenjem Ministrstva za finance in predlaga
strokovnim službam Sklada, da pripravijo analizo že izvedenih poslov, da se ugotovi,
kakšne bi bile eventualne cene, če bi se upošteval sistem množičnega vrednotenja
nepremičnin.
Metodologija za obračun zakupnine za leto 2013 in naprej do nadaljnjega ostaja enaka, kot
doslej. Podlaga za korekcijo višine zakupnine, bo tudi v prihodnje odvisna od lokacije
nepremičnine, in sicer bo lahko zakupnina zvišana na račun ugodne prometne lege oziroma
znižana v primerih kmetijske ogroženosti območja.
Svet Sklada SKZG RS se strinja s prerazporeditvijo sredstev za nabavo delovne opreme
zaposlenih v Sektorju za kmetijstvo in Službi za geodezijo v višini 20.000,00 EUR z DDV.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z aktivnostmi Sklada pri menjavi zemljišč na VVO I in
podpira postopanje Sklada ter način, na katerega se ti postopki izvajajo.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom o realizaciji nalog akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov na Sklad KZG RS – stanje oktober
2012.
Zemljišče s parc. št. 3476, 3479 in 3480 vse k.o. Vinja vas, se proda po ceni 10 EUR/m 2.
Primer se uvrsti v Program prodaje nepremičnin za leto 2012 – 4. dopolnitev.
Predlagana menjava v k. o. Višnjevik se ne izvede. Svet Sklada KZG RS soglaša, da se
lahko zemljišča s parc. št. 120/1 in 64/3 v k. o. Višnjevik, po izvedeni parcelaciji, ponudijo v
prodajo.
Sklad proda del parcele št. 332/44, k. o. Idrijski Log, v izmeri 2.442.891 m 2, po ceni
stavbnega zemljišča.
Sklad proda solastniški delež RS v kompleksu v k. o. Hrastje, in sicer zemljišča v 100metrskem vplivnem območju stavbnih zemljišč po polovični ceni stavbnih zemljišč, stavbna
zemljišča po 160 EUR/m2, kmetijska zemljišča pa po ceni 10 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 675/10, k.o. Meža Takraj, se proda po ceni 13,5 EUR/m 2. Primer se
uvrsti v Program prodaje nepremičnin za leto 2012 – 4. dopolnitev.
Sklad proda solastniški delež RS na zemljišču s parc. št. 676, k. o. Godešič, po ceni 24,5
EUR/m2, po predhodni preverbi veljavnih planskih aktov oziroma namenske rabe
predmetne parcele.
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Predlagana menjava se ne izvede. Sklad je pripravljen odkupiti varovalni gozd s parc. št.
1066 in 1068, k.o. Hudi kot, po ceni 0,15 EUR/m2.
Predlagana menjava se ne izvede. Sklad je pripravljen odkupiti varovalni gozd s parc. št.
54, k.o. Selo pri Robu, po ceni 0,20 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 938/1 in 938/5, k.o. Rucmanci, se proda po ceni 0,7 EUR/m 2, parc. št.
941, k.o. Rucmanci, pa po ceni 0,9 EUR/m2. Primer se uvrsti v Program prodaje
nepremičnin za leto 2012 – 4. dopolnitev.
Vloga Kmetijskega inštituta Slovenije za brezplačen zakup kmetijskih zemljišč sadovnjaka v
Lukovici in zemljišč Centra za razvoj kmetijstva in podeželja Jablje, se zavrne, saj za odpis
celotne zakupnine niso izpolnjeni zakonski pogoji.
Svet Sklada KZG RS sprejme 4. dopolnitev Programa prodaje nepremičnin za leto 2012.
Dopolnitev program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme Spremembo Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije. Sprejeti dokument, ki je usklajen z mnenjem SVZ, se posreduje v
soglasje Vladi RS.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z izračuni in eventualno uporabo množičnega
vrednotenja nepremičnin pri oceni vrednosti zemljišč za prodajo in ocenjuje, da Sklad ostaja
na uveljavljenem načinu prodaje zemljišč.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se izvede nakup solastnine v k.o. Podkraj, k.o.
Podkum, k.o. Dobovec in k.o. Svibno po ceni 0,25 EUR/m2.
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 244/1 in 245/1, k.o. Preska, se po odmeri proda po
ceni 125 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 642/6 in 644/2, k.o. Šmartno, se ne proda.
Gozd s parc. št. 293/4, k.o. Ludranski vrh, se ne proda.
Odškodnina za služnost na gozdnem zemljišču, parc. št. 599, k.o. Radegunda, v širini 25 m
pod traso nihalke, se obračuna po Skladovem ceniku.
Sklad proda solastniški delež RS na zemljiščih s parc. št. 1003/2 in 1003/4, k.o. Šmartno pri
Slovenj Gradcu, in sicer po ceni 15 EUR/m2 za del v vplivnem območju stavbnih zemljišč
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(2.838,5 m2), ostalo pa po ceni 1 EUR/m2.
Menjava zemljišč v lasti RS, ki ležijo v 100-metrskem vplivnem območju stavbnih zemljišč,
za zemljišča na VVO I je možna v primeru, da tudi zemljišča na VVO I ležijo v 100metrskem vplivnem območju stavbnih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s tekočimi dogodki in dokumentacijo, ki se pojavlja v
javnosti in s katero so obveščeni tudi člani Sveta, ter z ukrepi ge. direktorice in postopki, ki
jih vodi na Skladu, in tudi s postopki, ki jih vodijo druge pristojne institucije, ter v vseh teh
postopkih daje polno podporo ge. direktorici.
Glede javnosti sej in zapisnikov sej pa Svet Sklada ostaja na dosedanji praksi, da zapisniki
in seje niso javni. V primeru drugačnega stališča Informacijske pooblaščenke pa bo Svet
Sklada interni akt uskladil z njenim stališčem.
Sklad pripravi akcijski načrt izvedbe kontrole gozdnih lesnih sortimentov na terenu v letu
2013. V ta namen se v finančnem načrtu Sklada za leto 2013 za namen projekta kontrole
klasiranja gozdnih lesnih sortimentov zagotovi 400.000 EUR.
Svet Sklada sprejme Program izkoriščanja gozdov za leto 2013 v obsegu letne realizacije
954.458,50 m3 razporejenega etata, povprečna cena lesa na kamionski cesti znaša 51,48
EUR/m3 in je določena na podlagi razvrščanja gozdnih lesnih sortimentov v kakovostne
razrede s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Povprečna koncesijska dajatev za
razporejeni etat znaša 18,06 EUR/m3, skupna vrednost koncesijske dajatve za razporejeni
etat je 17.242.243,71 EUR. Sklad program izkoriščanja gozdov dopolni še s količino
nerazporejenega etata po posameznem koncesionarju in vrednost določi na podlagi
izračunane koncesijske dajatve za razporejeni etat po posameznem koncesionarju.
Svet Sklada KZG RS sprejeme Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2013
ter seznam območji z zvišano zakupnino, in sicer se zakupnina poveča za rast inflacije.
Svet Sklada KZG RS sprejeme Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2013 in
sicer se najemnina poveča za rast inflacije.
Svet Sklada KZG RS sprejeme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin
oziroma nadomestil za leto 2013 in sicer se odškodnina poveča za rast inflacije.
Ko je v postopku prometa z nepremičninami določena cena zemljišča na komisiji za promet
z nepremičninami Sklada, Sklad stranko obvesti o na ta način določeni ceni ter s
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postopkom nadaljuje (naroči cenitev, itd.) zgolj takrat, ko se stranka s ceno strinja. V
obvestilu stranki pri tem navede, da je cena oblikovana glede na predlog direktorice, kar
pomeni, da cena ni dokončna, temveč mora biti potrjena tudi v programu prodaje
nepremičnin. Končna cena je zato lahko tudi višja od cene, določene na komisiji za promet.
V zadevi Panvita d.d. se sklene pogodba o služnosti, kot je bila predstavljena na tej seji
Sveta Sklada KZG RS.
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije, ki se
nanaša na predlagane odpise in ugotovljene viške osnovnih sredstev, drobnega inventarja
ter terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2012. Svet pooblašča že imenovano komisijo za
pripravo odprodaje odpisanih osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih
sredstev in drobnega inventarja.
Svet Sklada kot organ upravljanja sprejme Strateški načrt dela notranje revizije na Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 2013 -2017.
Sklad zoper Občino Piran in Golf Istra d.o.o. vloži ustrezno tožbo na ugotovitev ničnosti
oziroma neveljavnosti Pogodbe o oddaji in prodaji zemljišč za golf igrišče z dne 22. 9. 2005.
Svet Sklada KZG RS ne odobri pogojno sklenjene sodne poravnave pred Okrožnim
sodiščem v Murski Soboti, opr.št. P 161/2009, z dne 13. 12. 2012, tožnik Radomir Djukič.
1. Svet Sklada se je seznanil s kritičnimi odprtimi terjatvami zakupnikov in koncesionarjev
do Sklada, ki izhajajo iz leta 2011 in 2012, ter vrednostjo vseh odprtih, zapadlih terjatev.
2. Agroind Vipava, GO-KO, Farma Ihan in Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje so
že v letu 2011 oziroma 2012 prejeli opomin pred tožbo in odpovedjo, zato Sklad
nemudoma vloži izvršbo.
3. Ostalim zakupnikom Sklad pošlje opomin pred izvršbo.
4. Perutnini Ptuj Sklad pošlje opomin pred izvršbo.
5. GGP Postojna in Gozdarstvo Gorenjske Sklad pošlje zadnji opomin pred prekinitvijo
koncesijske pogodbe. GGP Postojna in Gozdarstvo Gorenjske Sklad pošlje zadnji
opomin pred izvršbo, v primeru neizpolnitve obveznosti Sklad vloži izvršbo.
Sklad Občini Ribnica predlaga, naj ponudi v menjavo ustrezne parcele v ustrezni vrednosti,
in sicer tako, da se parcela št. 1305/145, v k. o. Ribnica, ovrednoti po polovični ceni
stavbnega zemljišča v 100 metrskem pasu. Možna je tudi menjava kmetijskega zemljišča za
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gozd.
Svet Sklada KZG RS se s predlaganimi nadomestnimi zemljišči v k.o. Gozd (2170) ne
strinja.
Zemljišče s parc. št. 642/6 in 644/2 k.o. Šmartno (1847), se proda po ceni stavbnega
zemljišča.
Predlagana menjava parc. št. 1099, k.o. Jernej, za parc. št. 152/30, k.o. Škofije, se izvede.
Sklad stranki predlaga odkup delov kmetijskih zemljišč, parcel. št. 611/6 in 611/22, k.o.
Dobrna (1056), ali pa naj občina poišče ustreznejšo rešitev.
Sklep Sveta Sklada KZG RS št. 216/2012 se spremeni tako, da po novem glasi:
Sklad proda solastniški delež RS na zemljiščih s parc. št. 1003/2 in 1003/4, k.o. Šmartno pri
Slovenj Gradcu, in sicer po ceni 8 EUR/m 2 za del v vplivnem območju stavbnih zemljišč
(2.838,5 m2), ostalo pa po ceni 1 EUR/m2.
Sklad poda soglasje za napravo trajnega nasada na parc. št. 849/2 in 849/3, k.o. Predoslje,
v površini 13.036 m2.
Zaradi izraženega dvoma Zavoda za gozdove Slovenije v pripravljene podatke
sortimentacije, ki jih je posredoval Skladu za pripravo Programa izkoriščanja gozdov za leto
2013, se sklep št. 220/2013 spremeni tako, da po novem glasi:
1. Svet Sklada sprejme Program izkoriščanja gozdov za leto 2013 v obsegu letne količine
1.063.312,10 m3 razporejenega in nerazporejenega etata, povprečna minimalna
izhodiščna cena lesa na kamionski cesti znaša 47,08 EUR/m 3 in je določena na podlagi
razvrščanja gozdnih lesnih sortimentov v kakovostne razrede s strani Sklada KZG RS.
Minimalna izhodiščna povprečna koncesijska dajatev za razporejeni in nerazporejeni
etat znaša 13,57 EUR/m3, skupna minimalna izhodiščna vrednost koncesijske dajatve
za razporejeni in nerazporejeni etat je 14.432.531,49 EUR.
2. Sklad hkrati prične z izvajanjem kontrol razvrščanja gozdno lesnih sortimentov na
podlagi Akcijskega načrta izvedbe kontrole gozdnih lesnih sortimentov na terenu v letu
2013. Podatki dejanskih kontrol, po opravljenih kontrolah 150.000 m 3 hlodovine, v
določenem časovnem obdobju v letu 2013, so podlaga za obračun dejanske koncesijske
dajatve, v primerih, ko bo ugotovljeno kakršnokoli odstopanje vrednosti navzgor.
Popravek vrednosti koncesijske dajatve se upošteva tudi pri mesečnih plačilih
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koncesijske dajatve v letu 2013. Vsebina te točke sklepa mora biti sestavni del aneksov
h koncesijskim pogodbam za leto 2013.
Sklep Sveta Sklada KZG RS št. 219/2012 se spremeni tako, da po novem glasi:
Sklad pripravi akcijski načrt izvedbe kontrole gozdnih lesnih sortimentov na terenu v letu
2013, katerega potrdi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V ta namen se v finančnem načrtu
Sklada za leto 2013 za namen projekta kontrole klasiranja gozdnih lesnih sortimentov
zagotovi 400.000 EUR, od tega 200.000 EUR za javni razpis.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2013.
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz
cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2013.
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2013 znašajo 6.286.500 EUR, in
sicer:
 neporabljeni presežek iz leta 2011 v višini 2.383.525 EUR,
 planirana sredstva amortizacije v letu 2013 v višini 1.066.000 EUR,
 presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v višini 4.103.235 EUR in
 proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem pasu
v višini 1.000 EUR.
Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da se morebitne obveznosti, ki izhajajo iz 72. člena ZDen in 145. c člena ZIKS, in
jih zdaj po sodni praksi, ne pa na podlagi dejanske zakonodaje, plačuje Sklad, v primerih,
ko so upravičenci do odškodnine hkrati tudi dolžniki države (stečaji, bančni dolgovi,…),
kompenzirajo s temi dolgovi.
Solastniški delež, parcel št. 2584/1, 2584/2 in 2608 v k.o. Koštabona se proda po ceni 10,5
EUR/m2.
Parcela št. 2603 v k.o. Šmarje se proda po ceni 100 EUR/m2.
Del parcele št. 227/1 v k.o. Orehovski Vrh, se proda po ceni 20 EUR/m2.
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Del kmetijskega zemljišča, parc. št. 111/9, v k.o. Zg. Ročica, se proda po ceni 20 EUR/m2.
Del kmetijskega zemljišča, parc. št. 111/9, v k.o. Zg. Ročica, se proda po ceni 20 EUR/m2.
Del kmetijskega zemljišča, parc. št. 111/9, v k.o. Zg. Ročica, se proda po ceni 20 EUR/m2.
Sklad kupi parcele v k.o. Kočevska Reka, k.o. Novi Lazi, k.o. Briga in k.o. Štalcerji, delno v
solastnini RS, v skupni površini 536.108,5 m2, po skupni ceni 202.052,49 EUR.
Zemljišča s parc. št. 299/1, 299/2 in 300 v k.o. Rodni Vrh, se proda po ceni 1,20 EUR/m2.
Solastniški deleži parc. št. 905, 906, 907, 908/1, 910/1, 884, 885, 886, v k.o. Zvodno, se
proda po ceni 36 EUR/m2.
Gozdni in kmetijski del parcele št. 1767/1 v k.o. Dobrna se proda po ceni 15 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 1326 v k.o. Narin se ne proda. Sklad počaka na izid sodišča.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Letnim poročilom o uresničevanju izvajanja
notranjerevizijskih pregledov na SKZG RS v letu 2012.
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije, o stanju
sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2012.
Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije za leto 2012.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v
letu 2012, v skupni vrednosti 4.064.562 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2012,
razporedi v višini 2.835.975 EUR za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter
gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom ter za
nakupe zemljišč v 10 km obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom (četrti
odstavek 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, Uradni list RS, št. 8/2010). V višini
1.228.587 EUR pa se presežek prihodkov nad odhodki razporedi za pokrivanje izgube iz
naslova obveznosti po 72. členu ZDen in 145. c členu ZIKS.
Sklad v letu 2013 poskuša urediti zakup zemljišč, ki niso v zakupu, na njih pa so vpisani
GERK-i. Sklad objavi ponudbo za zakup, hkrati pa s pisnim obvestilom preko upravnih enot
in kmetijske svetovalne službe, nosilce kmetijskih gospodarstev, ki imajo vpisane GERK-e
pozove k ureditvi stanja. V obvestilu se hkrati navede tudi sankcije, če osebe tega ne bodo
storile. Obvestilo se pošlje upravnim enotam in svetovalni službi, kmetijsko-gozdarski
zbornici ter medijem.
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Svet Sklada KZG RS v skladu s predpisom Unije, ki ureja pomoč »de minimis« za
kmetijstvo v shemi Odpis zakupnine v primerih neugodnih vremenskih razmer – suša v letu
2012, št. K-M006-5729963-2012, sprejme sklep, da se zakupnikom odpiše zakupnina za
leto 2012 zaradi suše v letu 2012, kot je določeno v Pravilniku o zakupu kmetij in kmetijskih
zemljišč in Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih
zemljišč.
Svet Sklada KZG RS izda soglasje k sklepanju avtorskih pogodb za izvajanje cenitev
nepremičnin po Skladovem seznamu izbranih sposobnih cenilcev kmetijske, gozdarske in
gradbene stroke, ki so fizične osebe.
Svet Sklada se strinja z dodelitvijo nadomestnih zemljišč upravičencem Attems kot ene
izmed oblik odškodnine za zemljišča, ki jih ni možno vrniti v naravi. Zemljišča, ki so predmet
vračila v naravi oziroma so dodeljena kot nadomestna zemljišča in po njih potekajo
kategorizirane občinske poti se vlagateljem dodelijo zgolj v posest do odmere predmetnih
poti s strani občine Slovenska Bistrica. Zemljišča, ki so predmet vračila v naravi oziroma
dodeljena kot nadomestna zemljišča in na njih stoji objekt se vlagateljem zahtevka vrnejo
zgolj v posest do odmere pripadajočega zemljišča k objektom. Kot pogoj za dodelitev
nadomestnih zemljišč Sklad vztraja pri odpovedi zahtevka vlagateljev za plačilo odškodnine
zaradi nezmožnosti uporabe zemljišč, ki se vračajo v naravi in dodeljujejo kot nadomestna
zemljišča.
Menjava kmetijskih zemljišč v k.o. Depala vas in k.o. Študa, s strankama Moder Matjaž in
Moder Elizabeta, se ne izvede.
Prodaja kmetijskega zemljišča parc. št. 1067/2, k.o. Hribi stranki Andrej Škrk, se za enkrat
ne izvede. NLB Leasing se najprej pozove, da uredi dostop do svoje nepremičnine, potem
se lahko zadeva ponovno obravnava.
Del zemljišča, parc. št. 191/1, k.o. Vogrsko, se stranki Občina Renče – Vogrsko proda po
ceni 44 EUR/m2.
Zemljišče, parc. št. 2584, k.o. Raven, se Občini Piran proda po ceni 80 EUR m 2.
Stranki Orter Bojan se ponudi v prodajo gozd parc. št. 1103/6 in 1107/7 in solastniški delež
nepremičnine parc. št. 1102/4, vse k.o. Hudi kot, po ceni 1,35 EUR m 2.
Zemljišče parc. št. 956/34 k.o. Škale, se stranki proda po ceni stavbnega zemljišča, to je po
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ceni 20 EUR/m2.
Sklad vztraja pri nakupu solastniškega deleža parc. št. 815, k.o. Hvaletinci.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS v letu 2012.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s problematiko prenosov zemljišč, nedovoljenimi posegi,
zaraščanjem zemljišč in neobdelanostjo zemljišč v državni lasti (MO Koper, Izola in Piran).
Zemljišče s parc. št. 385/3, k.o. Ragovo se proda po ceni 68,00 EUR/m2. Primer se uvrsti v
Program prodaje nepremičnin za leto 2013.
Zemljišči s parc. št. 1043/6 in 1046/1, k.o. Rihtarovci se prodata po ceni 10,00 EUR/m2.
Primera se uvrstita v Program prodaje nepremičnin za leto 2013.
Svet Sklada KZG RS se je na kratko seznanil s položajem Skupine Gozd, ki sta ga
predstavila g. Peskar, direktor družbe GG Celje, d.o.o. in hkrati prokurist družb Gozd
Ljubljana, d.d. in GG Brežice, d.o.o., ter g. Celarc, komercialni direktor Skupine Gozd, in
podpira direktorico v izvajanju vseh postopkov, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja in jih je
direktorica tudi dolžna izvajati v skladu s predpisi.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s problematiko neplačevanja akontacije koncesijske
dajatve za GG Postojna, d.d. in Gozdarstvo Gorenjske, d.o.o..
Sklad KZG RS kupi zemljišče s parc. št. 44 v izmeri 1 54 44 m2 in 192 v izmeri 55 45 m2,
obe k.o. Konjišče, po skupni ceni 39.879,20 EUR oz. 1,90 EUR/m2.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s problematiko zakupov kmetijskih zemljišč v državni
lasti na območju KZG Nova Gorica in nalaga strokovnim službam Sklada pripravo pisnega
odgovora zakupnikom.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o zakupu kmetij
in kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS sprejme Spremembo Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se Hansu Jorgu Ulmu izplača odškodnina v višini
12.000,00 EUR zaradi nezmožnosti uporabe po 72/2 členu ZDen.
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Na podlagi medresorskega usklajevanja Programa dela in finančnega načrta Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2013 Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela
in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2013.
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2013 znašajo 6.287.500 EUR, in
sicer:
- neporabljeni presežek iz leta 2011 v višini 2.468.384 EUR,
- planirana sredstva amortizacije v letu 2013 v višini 1.066.000 EUR,
- del presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 v višini 2.751.116 EUR in
proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem pasu ter
nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni v višini 2.000 EUR.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2013 – 1. dopolnitev. 1.
dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS za obdobje 1.1. – 31.3.2013.
Dodeli se nadomestno zemljišče, del parc. št. 2198 k.o. Malija v izmeri 80 m2 po ceni 80
EUR/m2.
Pod pogojem, da bo izbran zakupnik ČD Krtina Dob za parc. št. 1463/1 k. o. Dob se mu
izda soglasje za postavitev čebelnjaka z nadstreškom in prostorom za čebelarske
pripomočke – učni prostor, v skupni izmeri 40 m2 in postavitev žične ograje za zaščito
objekta.
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 244/1 in 245/1, k.o. Preska, se po odmeri, v izmeri
100 m2, proda po ceni 60,00 EUR/m2.
Menjava kmetijskih zemljišč del parc. št. 23/1 k.o. Kajžar in za del parc. št. 185, k.o. Ilovci,
parc. št. 50/1, 51/1 in 52/1, k.o. Kajžar se izvede po cenitvi brez doplačila Sklada.
Sklad proda solastniški delež RS na zemljišču s parc. št. 1200/8, k. o. Trnovlje, po ceni
30,00 EUR/m2.
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 151/253, k.o. Kasaze, se po odmeri proda po ceni
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40,00 EUR/m2.
Dodeli se nadomestno zemljišče, parc. št. 19/5 k.o. Radmirje po ceni 12 EUR/m2.
Kmetijsko zemljišče s parc. št. 1557/1 in 1582, k.o. Dvori nad Izolo, se proda po ceni
250,00 EUR/m2.
Po vknjižbi lastninske pravice na Republiko Slovenijo se del gozda s parc. št. 93/1 v
vplivnem območju stavbnih zemljišč proda po ceni stavbnega zemljišča, ostalo po ceni
gozda.
Sklep št. 264/2013 ostane v veljavi, če stranka cene ne sprejme se postopek prodaje
zaključi.
Zemljišče s parc. št. 562 in 563, k.o. Koče, se proda po ceni stavbnih zemljišč, ostala
zemljišča, ki ležijo v vplivnem območju stavbnih zemljšč pa se prodajo po polovični ceni
stavbnega zemljišča. Predhodno je potrebno preveriti dostopnost do kompleksa državnih
zemljišč.
Menjava se izvede na način, da RS pridobi parc. št. 264 k.o. Višnjevik in parc. št. 969/3,
1252/3, 1256/4 k.o. Plave, stranka (Erzetič Aleksij) pa del parc. št. 64/3 in 120/1 k.o.
Višnjevik. Menjava se izvede po cenitvi, po predhodni odmeri dela parc. št. 64/3 k.o.
Višnjevik, ki predstavlja naravno vrednoto lokalnega pomena.
Sklad se načeloma strinja s prodajo gozdov s parc. št. 527/3, 549, k.o. Zgornji Boč (626), št.
10, k.o. Spodnji Boč (627), in št. 839/1, k.o. Brestrnica (635), vendar morajo Dravske
elektrarne Maribor poskrbeti za umestitev projekta v prostorske akte pristojne lokalne
skupnosti.
Svet Sklada KZG RS sprejme Čistopis Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS sprejme Čistopis Razvojne strategije Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
Svet Sklada se je seznanil z delovanjem aplikacije Sledenje gozdno lesnih sortimentov.
Minister za kmetijstvo in okolje, g. mag. Dejan Židan je podal strateške smernice za
delovanje Sklada, kjer je izpostavil: izkoriščanje naravnih resursov, s katerimi gospodari
Sklad, zakonitost in transparentnost delovanja Sklada, učinkovito gospodarjenje z gozdovi
ter prioritete, ki jih ima vlada v letu 2013. Na področju kmetijstva je delovanje resorja v
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letošnjem letu usmerjeno v določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč ter ohranjanje
kmetijskih zemljišč in legitimno uporabo kmetijskih zemljišč. Na področju gozdarstva pa je
strateška usmeritev za pripravo spremembe predpisov o upravljanju z gozdovi: sonaravno
delo z gozdom, večji finančni učinek za državo in končni produkt gospodarjenja z gozdom
naj bo slovenski izdelek.
Svet Sklada se je seznanil z delovanjem aplikacije Gozdar.
Svet Sklada potrjuje seznam zemljišč, ki se vračajo v naravi v last in solast ter posest in
soposest ter seznam nadomestnih zemljišč, ki se dodelijo v last in solast ter posest in
soposest upravičencem Attems in določi odškodnino za zemljišča, ki se vračajo v naravi.
Vlagatelji se pri tem odpovedo nadaljnjemu zahtevku za plačilo kakršnekoli odškodnine za
nezmožnost uporabe zemljišč, vrnjenih v naravi in nadomestnih zemljišč.
Občini Žužemberk se v zadevi prodaje zemljišč, parc. št. 394-del, ter parc. št. 401/12,
401/11, 401/10, 401/8 in parc. št. 401/6, vse k.o. 1436-Žužemberk, kmetijska zemljišča
prodajo po ceni 2 EUR, kmetijska zemljišča v 100 m vplivnem območju stavbnih zemljišč pa
po ceni stavbnega zemljišča, in sicer po ceni 8 EUR.
V medijih se objavi, da Sklad ugotavlja neobdelana zemljišča in nedovoljene objekte na
zemljiščih, ki so dana v zakup in z javnim pozivom obvešča najemnike, da ta zemljišča
obdelajo in nedovoljene objekte odstranijo.
Svet Sklada se je seznanil s Poročilom o kontroli obdelanosti zemljišč v Občini Izola.
Svet Sklada strokovnim službam nalaga da v primerih:
 Neobdelanih zemljišč: zakupnikom pošljejo opomin pred odpovedjo zakupne pogodbe
ter odpoved le te, če zakupnik v roku enega meseca zemljišč ne obdela oz. v primerih,
ko je zakupnik zaraščena zemljišča vzel v zakup z namenom, da jih usposobi za
kmetijsko rabo, da to stori v roku enega leta.
 Nedovoljenih pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov: zakupnikom pošljejo opomin
pred odpovedjo zakupne pogodbe ter odpoved le te, če zakupnik v roku 90 dni od
prejema poziva Sklada le tega ne odstrani.
 Nedovoljenih objektov, neločljivo povezanih s tlemi, ki presegajo kategorijo pomožnih
objektov: primere odstopijo v reševanje gradbeni inšpekciji. Obstoj zakupnega razmerja
se v nadaljevanju veže na izvršitev izreka pravnomočne odločbe. Spoštovanje odločbe s
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strani zakupnika je pogoj, da zakupna pogodba ostane še naprej v veljavi.
Pozove se Občino Izola, da z odlokom določi, kakšni objekti so dovoljeni in to izključno za
kmetijsko rabo. Rok za pridobitev odgovora občine Izola glede prostorskih aktov na
območjih, kjer so lahko pomožni kmetijsko gozdarski objekti je 90 dni.
Glede na to, da je Svet Sklada v preteklosti že sprejel sklep, da je potrebno ustrezno
postopati pri vseh nelegalno zgrajenih objektih, zahteva od pristojnih zaposlenih pisno
poročilo in pojasnilo, zakaj to takrat ni bilo izvedeno. Direktorica naj pri zaposlenih, ki niso
korektno opravili naloge, vezane na sklep Sveta Sklada v preteklosti, ustrezno ukrepa.
Svet Sklada se je seznanil s poročilom o opravljenem delu Sektorja za gozdarstvo v letu
2012, skladno z zahtevanimi dopolnitvami Sveta Sklada. Svet Sklada hkrati priporoča
vodstvu Sklada, da iz razprave povzame dodatne ukrepe za izboljšanje sistema poročanja.
Do konca septembra 2013 je potrebno pripraviti seznam vseh vlog (od leta 2010-2013), ki
so prispele na Sklad in na katere Sklad strankam še ni podal odgovora.
Svet Sklada se je seznanil z aplikacijo SGLS s pripravljenimi zahtevanimi analizami Sveta
Sklada.
Svet Sklada se je seznanil s prepovedjo neposredne prodaje GLS GG Maribor d.d. in se
strinja, da Sklad do nadaljnjega vztraja pri javnih dražbah.
Koncesionarju GG Maribor se odobri brezplačno uporabo GLS za izvedbo državnega
tekmovanja sekačev.
Svet Sklada se je seznanil s potekom in realizacijo javnih dražb pri koncesionarjih Gozd
Ljubljana d.d., GG Celje d.o.o., GG Brežice d.o.o. in GG Maribor d.d.
Svet Sklada se je seznanil s poročilom o opravljenih kontrolah klasiranja GLS s strani
Sklada in ZGS.
Pripravi naj se seznam, katerih podatkov Sklad ni pridobil od Zavoda za gozdove Slovenije
do dne 30. 6. 2013 in naj se jih pozove k posredovanju potrebnih podatkov. V kolikor ne
ZGS ne bo posredoval potrebnih podatkov, se unovči bančna garancija.
Člani Sveta so se seznanili s pripoznavo zahtevka Križniškega reda na podlagi člena 72/2
ZDen.
Kljub izdanim pooblastilom, zaposleni ne morejo odločati brez vednosti direktorice v
zadevah, ki imajo za Sklad materialne posledice.
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Svet Sklada se v pravdni zadevi P 103/2003, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Kopru,
tožeče stranke RS proti toženi stranki Občina Izola, strinja z umikom tožbe za parcele, ki
izpolnjujejo pogoj iz 16. a člena ZSKZ.
Svet Sklada ne spreminja Cenika zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2013 in ne
spreminja višine zakupnine določene s cenikom.
Svet Sklada KZG RS daje pobudo Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za spremembo Uredbe
o koncesiji za izkoriščenje gozdov v lasti Republike Slovenije glede podaljšanja plačilnega
roka pri javnih dražbah.
Oba koncesionarja sta bila s strani Sklada pozvana k posredovanju določenih podatkov, ki
bodo podlaga za nadaljnje odločitve direktorice Sklada.
Sklad zaprosi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za tolmačenje 11. člena Uredbe o koncesiji
za izkoriščenje gozdov v lasti Republike Slovenije.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s problematiko višine odškodnine po 72/2 členu ZDen v
zadevi Nadškofija Ljubljana. Sklad pripravi odgovor na izvedeniško mnenje s
protiargumenti, ki temeljijo na podatkih in cenikih Sklada ter tržnih razmerah, ki veljajo v
Republiki Sloveniji.
Svet Sklada KZG RS v zvezi z zadevo Občina Žužemberk ostaja na svoji prvotni odločitvi,
ki jo je sprejel s sklepom št. 300/2013.
Zemljišče s parc. št. 867/2, 868/2 in 869/2, k.o. 1844 Vodice, se proda po ceni 5 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 642/6 in 644/2, k.o. 1847 Šmartno, se proda po ceni 10 EUR/m2.
Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in finančno poročilo Sklada KZG RS za prvo
polletje 2013.
Svet Sklada KZG RS sprejme Polletno poročilo SKZG RS za obdobje januar - junij 2013. V
Polletno poročilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje
januar - junij 2013 se zapiše, da stanje presežka denarnih sredstev iz preteklih let zadošča
za pokrivanje odhodkov tekočega leta, zato ni potrebna priprava sanacijskega načrta SKZG
RS.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS za obdobje 1.4. – 30.6.2013.
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Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom o opravljenem delu Sektorja za gozdarstvo
v prvem polletju 2013.
Svet Sklada KZG RS sprejme spremembo cenika gozdno lesnih sortimentov.
Svet Sklada se je seznanil s poboti kupnin z zakupnino na primeru KG Lendava in se strinja
s tem, da KG Lendava ni več upravičena do pobotov.
V primeru prodaje dela parc. št. 191/1, k.o. Vogrsko občini Renče-Vogrsko ostane Sklep
Sveta Sklada št. 262/2013 v veljavi – zemljišče se proda po ceni 44 EUR.
Na parc. št. 956/34 k.o. Škale, se stavbna pravica ne podeli in sklep Sveta Sklada št.
265/2013 ostane v veljavi.
V primeru dodelitve nadomestnih zemljišč v postopku denacionalizacije, upravičenki
Cistercijanska opatija Stična, se dodelijo nadomestna zemljišča, pri čemer se za določitev
cene upošteva tržna vrednost zemljišč.
Stranki Steljo Gržetič se formalno ponudi v prodajo del zemljišča parc. št. 641/1, in sicer po
polovični ceni stavbnega zemljišča.
Menjava gozdnega zemljišča parc. št. 3585/1, k.o. 1477 – Vrhpolje, za parcele št. 2267/1,
2270, 2667/4, 2667/5, 2667/6, 2207/3, 2207/1, 2735/1, 3030, 3031, k.o. 1552 – Adlešiči, v
lasti Republike Slovenije se ne izvede. Stranki se predlaga odkup gozda parc. št. 3585/1,
k.o. 1477 – Vrhpolje po ceni 0,15 EUR.
Sklep Sveta Sklada št. 216/2012 glede prodaje zemljišč parc. št. 1003/2 in 1003/4, vse k.o.
Šmartno pri Slovenj Gradcu (853) ostane v veljavi.
V primeru nakupa zemljišč parc. št. 185, 186, 187, 189, 217/8, 217/6, 217/7, 217/3, 217/4,
218, 196/3, 216/1, 216/2, 217/1, 217/9, 216/5, 217/2, 217/5, 217/10, 217/11, 217/12, 216/8,
197, 206/2, 206/3, 207, vse k.o. 946 - Šentvid pri Zavodnjah se predlaga cena za nakup
gozdov v višini 0,45 EUR/m2 oz. do 0,50 EUR/m2 , cena za kmetijsko zemljišče pa v višini
0,85 EUR.
Prodaja zemljišča v k.o. Narin, parc. št. 1326, se izvede po ceni 5 EUR/m2 za celotno
zemljišče.
V primeru prodaje dela parc. št. 812/1 v k.o. Podpeca Občini Črna na Koroškem se
predhodno na občini preveri, ali je parcela v postopku spremembe prostorskega plana. Če
je ta sprememba predvidena, se zemljišče ne proda, ko bo sprememba prostorskega akta
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sprejeta, pa se lahko podeli stavbna pravica.
Menjava kmetijskih zemljišč dela parc. št. 759/200 in 759/201 k.o. Boršt za parc. št. 1858
k.o. Boršt se izvede po cenitvi, pri parc. št. 1858 se upošteva 100-metrski pas stavbnih
zemljišč, morebitno razliko pa stranka doplača.
Prodaja solastniškega deleža na parc. št. 1003/2 k.o. Gažon se izvede po ceni 5 EUR/m2.
Stranki Marn Jure se dovoli postavitev dveh enostavnih pomožnih kmetijskih objektov
(shrambe – kašče), v kolikor to dovoljuje občinski plan. Sklad naj predhodno pridobi tudi
lokacijsko informacijo o zemljišču.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2013 – 2. dopolnitev s
tem, da se iz programa prodaje izločijo parcele št. 309/3, 317/1 in 317/3, k.o. Veliki Vrh ter
dodajo parcele št. 867/2, 868/2 in 869/2, k.o. 1844 Vodice, in parcele št. 642/6 in 644/2, k.o.
1847 Šmartno.
2. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS izda soglasje k sklepanju treh avtorskih pogodb za izvedbo dogodkov
v okviru sejma AGRA 2013, in sicer:
a. vodenje prireditve ob podelitvi certifikatov FSC;
b. izvedba glasbene točke na podelitvi certifikatov FSC;
c. moderiranje okrogle mize »Učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči v državni
lasti.
Svet Sklada KZG RS izda soglasje k sklepanju avtorske pogodbe za pripravo ocene
Izvedenskega mnenja v pravdni zadevi tožeče stranke Nadškofija Ljubljana zoper toženo
stranko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Svet Sklada KZG RS sprejme popravek Programa prodaje nepremičnin za leto 2013 - 2.
dopolnitev, in sicer se pri parc. št. 867/2, 868/2 in 869/2, k.o. 1844 Vodice, spremeni način
prodaje tako, da se izvede neposredna prodaja.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s predlogom Zavoda za gozdove Slovenije za prekinitev
pogodbe o klasiranju GLS in vsemi relevantnimi dejstvi, ki se nanašajo na izvedbo projekta.
Svet Sklada KZG RS pričakuje od direktorice Sklada in direktorja ZGS, da ugotovita
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dejanski obseg izvedenih del in podatkov o GLS, ki izhajajo iz projekta klasiranja. Vsak v
svoji instituciji naj preverita, ali so sodelavci korektno opravili zadolžitve v tem projektu.
Podpisnikoma pogodbe Svet Sklada priporoča, da nadaljujeta z realizacijo pogodbenih
obveznosti klasiranja gozdno lesnih sortimentov in ju poziva k tvornejšemu sodelovanju pri
učinkovitem upravljanju z gozdovi v državni lasti.
Svet Sklada KZG RS se strinja z uvedbo postopka za spremembo Pravilnika o podrobnejši
opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev, in
sicer tako, da se iz 7. člena Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne
pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev izbriše območna izpostava Grosuplje.
Svet Sklada KZG RS predlaga direktorici, da se najemnine za obstoječe poslovne prostore
Sklada znižajo vsaj za 10 odstotkov.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS za obdobje 1. 7. – 30. 9. 2013.
Svet Sklada KZG RS predlaga ministru in podpredsedniku Vlade republike Slovenije, mag.
Dejanu Židanu, da pristopi k pripravi sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/2010-UPB2 in 56/2010), ker sedanja statusnopravna oblika (javni zavod) ne omogoča dovolj gospodarnega upravljanja z nepremičninami
v lasti države. Svet Sklada KZG RS posebej opozarja tudi na neustreznost Uredbe o
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 98/2010, s spr.)
ter Pravilnika o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih proizvodov (Ur. l. RS, št. 79/2011), ki
povzroča državi veliko gospodarsko škodo, in predlaga, da se tudi za državo uporabljajo
standardi, ki so veljavni v sosednjih državah.
Svet Sklada KZG RS predlaga, da Zavod za gozdove Slovenije in Sklad KZG RS v okviru
projekta klasiranja gozdno lesnih sortimentov zaključita tista delovišča, kjer je klasiranje
gozdno lesnih sortimentov realizirano 50 odstotkov in več, v ostalih se klasiranje ne prične
oziroma ne nadaljuje.
Nerazumljive razlike oziroma odstopanja med podatki o dejanskem poseku in podatki iz
izdanih odločb Zavoda za gozdove Slovenije, ki presegajo 10 odstotkov bruto vrednosti
količine za posamezno delovišče, je potrebno preveriti in jih obrazložiti ter po potrebi
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vključiti tudi pristojne inšpekcijske službe.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom o neodgovorjenih vlogah za promet z
zemljišči v obdobju od 2010 do 2013.
Svet Sklada KZG RS podaja soglasje k predlaganemu načrtu prenove, nadgradnje in
prerazporeditve sredstev na področju urejanja informacijskega omrežja ter nadgradnje
aplikacije Uresk.
Odločitev glede izplačila nespornega dela zahtevka (izračunan po metodologiji, ki jo je
sprejel Svet Sklada) za izplačilo odškodnine po 72/2. členu ZDen v izvensodnih postopkih,
lahko sprejme direktorica Sklada. Z zadevami, ki se nanašajo na višje zneske, Sklad
periodično, v okviru polletnega in letnega poročila, seznani Svet Sklada.
SKLEP JE BIL SPREMENJEN S SKLEPOM ŠT. 366/2013 – SKLEP PREKLICAN Z DNEM
21.4.2015, S SKLEPOM ŠT. 28/2015

356/2013

357/2013
358/2013
359/2013
360/2013
361/2013
362/2013
363/2013
364/2013

Izjemoma se kot verodostojen dokaz o deležu poškodovanosti pridelka oljk po suši v letu
2012, na območju Občine Izola, upošteva podatke, ki niso zapisani v Ajdi, so pa predmet
predhodno potrjenega seznama s strani republiške komisije za oceno škode, ki ga bo
Skladu posredovala Uprava za zaščito in reševanje RS.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z notranje revizijskim poročilom Sektorja za urejanje
evidenc nepremičnin – prenosi.
Solastniški deleži na parc. št. 309/3, 317/1, 317/3 k.o. Veliki vrh se prodajo po ceni 11,5
EUR/m2.
Solastniški delež na parc. št. 586, k.o. Nasova, se proda po ceni 2 EUR/m2.
Sklad KZG RS stranki predlaga odkup parcel št. 258/32 in 497/2 obe v k.o. Dol, po ceni
0,25 EUR/m2, oziroma po cenitvi, v kolikor bo ta nižja.
Sklad KZG RS parc. št. 987/5, k.o. Tolsti Vrh, ne proda.
Sklad KZG RS proda zemljišče s parc. št. 2484, k.o. Roginska Gorca, po ceni 3 EUR/m2.
Odprodajo se parc. št. 365/17, 365/19, 365/20, 365/22, 365/23, 365/24, 365/25 in 365/26,
vse k.o. Rogaška Slatina, v skupni površini 1538 m2, po ocenjeni vrednosti gradbenega
cenilca, po predhodni pripoznavi tožbenega zahtevka s strani Zdravilišča Rogaška.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2013 – 3. dopolnitev.
3. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
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vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Sklad KZG RS se glede primerov gradnje kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih v
skladu s tretjim odstavkom 39. člena novele ZKZ-C, odloča individualno, na podlagi
obstoječe dokumentacije o posameznem primeru.
Sklep št. 355/2013 se spremeni tako, da se po novem glasi: »Odločitev glede izplačila
nespornega dela zahtevka (izračunan po metodologiji, ki jo je sprejel Svet Sklada) za
izplačilo odškodnine po 72/2. členu ZDen v izvensodnih in sodnih postopkih, lahko sprejme
direktorica Sklada, in sicer do višine 20.000 EUR na posamezen zahtevek, zadeve z
zahtevki nad 20.000 EUR pa predhodno obravnava Svet Sklada.«.
Sklad pripravi revizijo spornih pogodb z območja Kočevske, in sicer z vidika spremenjenih
razmer glede višine zakupnin in novih pogojev, tudi z vidika vprašanja nedovoljenih
državnih pomoči. V primerih neplačnikov pa Sklad sproži postopek prekinitve zakupne
pogodbe.
Svet Sklada KZG RS kot organ upravljanja sprejme Strateški in letni načrt dela notranje
revizije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 2014 -2018
in odloči, da se dejavnost notranjega revidiranja zagotavlja s strani zunanjega izvajalca.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s strokovnim mnenjem svetovalne službe in meni, da
obračunana zakupnina ni previsoka.
Svet Sklada se je seznanil s potekom in realizacijo javnih dražb pri koncesionarjih Gozd
Ljubljana d.d., GG Celje d.o.o., GG Brežice d.o.o. in GG Maribor d.d. ter ugotavlja, da so
rezultati pokazali, da je takšen način prodaje gospodaren.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Sklad v okviru priprave Programa izkoriščanja
gozdov v lasti Republike Slovenije za leto 2014:
1. pripravi pregled gozdnogojitvenega plana glede na splošne koristne funkcije in
nepotrebne izloči;
2. cenik GLS na kamionski cesti popravi tako, da se upošteva dve najvišji ceni, doseženi
na javnih dražbah, po posameznem kakovostnem razredu GLS; za ostale, ki pa niso bili
na javnih dražbah, se smiselno poviša cena glede na razmerje cen tistih sortimentov, ki
so bili prodani na javnih dražbah;
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3. v tabelah, iz katerih je razviden obseg proizvodnje po deloviščih, po koncesionarjih
naredi sumarni povzetek in izračuna povprečno ceno po skupinah sortimentov na m3
(hlodi in drugo).
Predvideni prihodki in odhodki iz gospodarjenja iz koncesijskih gozdov za leto 2014 se
izračunajo na podlagi zahtev Sveta Sklada KZG RS s te seje.
Izvede se menjava kmetijskih zemljišč s parc. št. 3955, 3956 in 3957 za parc. št. 3650/1,
vse v k.o. Petišovci.
Izvede se menjava zemljišč s parc. št. 852 v k.o. Cirkovce za parc. št. 536, v k.o. Pongrce.
Zemljišče s parc. št. 1709/5, k.o. Pribišje, se proda.
Parcel št. 431, 432, 438, 442, 443, 451, 452, 439/1, 440/1, 444/1, 445/1, 439/2, 444/2,
445/3, vse k.o. Dravče, ki v naravi predstavljajo območje strnjenih gozdov, Sklad ne proda.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi
krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev.
Sklad tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij ne sme izplačati, dokler ni pravne
podlage v zakonu in izdanih navodil s strani pristojnega ministra.
Svet Sklada KZG RS direktorici Sklada KZG RS nalaga, da posreduje koncesionarjem
Program izkoriščanja gozdov v lasti Republike Slovenije za leto 2014 v predvidenem
obsegu letne količine 972.519,79 m3 za razporejeni etat, povprečna minimalna izhodiščna
cena lesa na kamionski cesti znaša 48,10 EUR/m3 in je določena na podlagi razvrščanja
gozdnih lesnih sortimentov v kakovostne razrede s strani Sklada KZG RS. Minimalna
izhodiščna povprečna koncesijska dajatev za razporejeni etat znaša 15,03 EUR/m3,
oziroma 14.617.417,39 EUR. Koncesijska dajatev se lahko spremeni glede na izračunano
premoženjsko obdavčitev, glede na tržne cene gozdno lesnih sortimentov in glede na
dopolnjene manjkajoče podatke, ki jih posreduje ZGS.
Sklad zaprosi pristojno občino za podatek, ali je podana pobuda za spremembo namenske
rabe parcele, št. 2/1, k.o. Mirna (1410). Saj je po informacijah v pripravi nov občinski
prostorski načrt.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2013 – 4. dopolnitev.
4. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
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Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2014 in
seznam območij z znižano ter seznam območij z zvišano zakupnino, pri katerem je
upoštevana stopnja inflacije v letu 2013 in uvedba davka na nepremičnine.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2014,
pri katerem je upoštevana stopnja inflacije v letu 2013 in uvedba davka na nepremičnine.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin
oziroma nadomestil za leto 2014, pri čemer se znesek za pripravo pogodb in soglasij poviša
za stopnjo inflacije, medtem ko se pri obračunu odškodnin oziroma nadomestil upošteva
stopnja inflacije v letu 2013 in uvedba davka na nepremičnine.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o zakupu kmetij in
kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS direktorici nalaga, da pri podpisovanju aneksov h koncesijskim
pogodbam upošteva vse tiste predloge koncesionarjev, ki so v korist Sklada, in se doda
nerazporejeni etat.
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije, ki se
nanaša na predlagane odpise in ugotovljene viške osnovnih sredstev, drobnega inventarja
ter terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2013. Svet Sklada KZG RS pooblašča že
imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih osnovnih sredstev v skladu s
Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja.
Menjava zemljišč v k.o. Pekre se ne izvede.
Stavbno zemljišče, parc. št. 754/56, k.o. Smolnik, se ne proda.
Del kmetijskega zemljišča, parc. št. 435/52, k.o. Počehova, se proda po ceni 70 EUR/m 2.
Kmetijsko zemljišče, parc. št. 462/1, k.o. Orehovci, se proda po ceni 20 EUR/m 2.
Kmetijska zemljišča, parc. št. 591 in 592, k.o. Trojane, se proda po ceni 20 EUR/m 2.
Svet Sklada KZG RS ostaja pri odločitvi, ki jo je v zvezi s to zadevo že sprejel s sklepom št.
363/2013 z dne 17.10.2013.
Nakup gozdnih zemljišč, parc. št. 1420/1 in 1420/4, k.o. Gradišče, se izvede.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014.
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz
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cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
V postopku ZDen, v zadevi Novljan Vincencij, se predlaga dodelitev nadomestnih zemljišč,
parc. št. 855, k.o. 1451 – Mirna peč, ob upoštevanju, da se zemljišče vrednoti po tržni
vrednosti in ne po odloku.
Na podlagi izdelanega načrta sanacije s strani Zavoda za gozdove Slovenije, strokovne
službe Sklada KZG RS pripravijo spremembo letnega Programa izkoriščanja gozdov v lasti
Republike Slovenije za leto 2014. Zaradi izrednih razmer se mesečna akontacija
koncesijske dajatve za januar, februar, marec in april 2014, plačuje v znesku 80 odstotkov
od izračunane koncesijske dajatve za leto 2014, po sklepu št. 386/2014. Kljub znižanju
akontacije koncesijske dajatve za navedene mesece, se obračun koncesijske dajatve
izvede v skladu z 12. členom Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 98/2010 s spr.).
Sklad KZG RS pozove koncesionarje za pripravo predloga izvedbe sanacije gozdov po
snegolomu, vetrolomu in žledolomu.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Letnim poročilom o uresničevanju izvajanja
notranjerevizijskih pregledov na SKZG RS v letu 2013.
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije, o stanju
sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2013.
Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije za leto 2013.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v
letu 2013, v skupni vrednosti 9.248.337 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2013, v
skladu s petim odstavkom 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, (Ur. list RS, št. 19/2010, s
spr.) razporedi:
 v višini 6.748.337 EUR za:
o financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter
o gozdov, ki so razglašeni kot varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom,
o za nakupe zemljišč v 10 km obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim
načrtom ter
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o ureditev evidenc kot razvojno dejavnost Sklada;
v višini 2.500.000 EUR za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po 72. členu ZDen in
145. c členu ZIKS.
Svet Sklada KZG RS nalaga direktorici Sklada, da pospeši naloge na področju urejanja
evidenc zemljišč v gospodarjenju Sklada.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS v letu 2013.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Sklad KZG RS v okviru projekta »Sanacija gozdov
po žledolomu« zaposli 30 gozdarjev ali lesarjev, in sicer za določen čas, do 31. 12. 2014.
Sklep prične veljati po podanem soglasju s strani resornega ministrstva.
Svet Sklada KZG RS je odločil, da se izplača nesporni znesek v višini 67.925,65 EUR po
ceniku iz leta 2014, še pred pravnomočnostjo sodbe Okrožnega sodišča v Celju, opr.št. P
924/2010.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2014.
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2014 znašajo 4.986.500 EUR, in
sicer:
 neporabljeni presežek iz leta 2011 in 2012 v višini 2.892.549 EUR,
 planirana sredstva amortizacije v letu 2014 v višini 2.092.951 EUR,
 proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem
pasu v višini 1.000 EUR.
Svet Sklada KZG RS sprejme Dopolnitve Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.
Sprejeti akt se posreduje na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, z namenom pridobitve
soglasja Vlade RS.
Del parc., št. 111, k.o. Gorca, se ne odparcelira, dokler ne bo sprejet nov prostorski akt
pristojne občine.
Zemljišče s parc. št. 12, k.o. Ljubno, se proda po ceni 20 EUR/m2.
V primeru prodaje dela kmetijskega zemljišča, parc. št. 435/52, k.o. Počehova, ostane
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Sklep Sveta Sklada št. 390/2014 v veljavi – zemljišče se proda po ceni 70 EUR/m2.
V primeru solastnine na parc., št. 1276/1 in 1277, k.o. Tinjan, se stranko z dopisom obvesti
o objektu na teh zemljiščih, potem pa se izvede morebitna razdružitev, in sicer na stroške
stranke.
Zemljišče s parc. št. 1609/7, k.o. Medlog, se proda po ceni 30 EUR/m2.
Izvede se razdružitev nepremičnin parc. št. 277/4 in parc. št. 277/5, obe k.o. Medribnik, in
sicer na način, da ostali solastniki postanejo lastniki do celote, Sklad pa prejme izplačani
delež v denarju, v višini 2,00 EUR/m2.
Gozd, parc. št. 987/5, k.o. Tolsti vrh, se proda po ceni 0,80 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 3 in 6, k.o. Podčetrtek, se proda po ceni 45 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 179/8, k.o. Oltra, se proda po ceni 250 EUR/m2.
Sklad zaprosi na resorno ministrstvo za izdajo mnenja o možnosti delitve gozdne parcele,
manjše od 5 ha. V primeru možnosti delitve se parc. št. 3982/1, k.o. Malija, proda kot
funkcionalno zemljišče po ceni 66 EUR/m2.
Zemljišče s parc. št. 1105, k.o. Jernej, se ne proda.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 1. dopolnitev.
1. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS se strinja z uvedbo postopka za spremembo Pravilnika o podrobnejši
opredelitvi obsega krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev, in
sicer tako, da se iz 7. člena Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega krajevne in stvarne
pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev izbriše Območna izpostava Trbovlje. Vse
pristojnosti ukinjene izpostave se prenesejo na območno izpostavo Ljubljana.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z vlogami za promet z zemljišči, ki so bile s strani
Sklada KZG RS zavrnjene v obdobju od 1. 3. 2013 do 3. 4. 2014.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z revizijskimi priporočili na dan 31. 3. 2014 in njihovo
realizacijo na dan 8. 4. 2014.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pismom poslovodstvu zunanje revizije po opravljeni
reviziji računovodskih izkazov za leto 2013.
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Svet Sklada KZG RS podaja soglasje k spremembi vrednotenja nepremičnin in
evidentiranja objektov v registru osnovnih sredstev Sklada.
Cenik za kmetijska zemljišča za leto 2014, kot je bil sprejet dne 23. 12. 2013, nespremenjen
ostaja v veljavi. Odločitev temelji predvsem na izkazanem interesu povpraševanja po
zakupu državnih zemljišč, doseženih zakupninah na licitacijah in visokih finančnih
obveznostih Sklada.
Svet Sklada KZG RS sprejme Dopolnitev Cenika za pripravo soglasij, pogodb in obračun
odškodnin oziroma nadomestil za leto 2014.
Svet Sklada KZG RS sprejme Dopolnitev Cenika zakupnin za kmetijska zemljišča za leto
2014.
Zakupnina za leto 2013 se zaradi posledic suše v letu 2013 odpiše v skladu s pravilnikom o
zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi Pravilnika o podrobnejši opredelitvi
krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z informacijo glede sanacije državnih gozdov po
žledolomu.
Mesečna akontacija koncesijske dajatve se za maj, junij in julij 2014, oziroma do priprave
rebalansa letnega programa izkoriščanja gozdov, plačuje v znesku 80 odstotkov od
izračunane koncesijske dajatve za leto 2014.
Kot nadomestna zemljišča v postopku denacionalizacije se dodelijo nepremičnine s parc. št.
19 k.o. 1437 - Šmihel pri Žužemberku, parc. št. 1855/3 k.o. 1448 – Prečna, parc. št. 1819
k.o. 1440 - k.o. Sela pri Hinjah, parc. št. 1845 k.o. 1440 - k.o. Sela pri Hinjah, parc. št. 415/2
k.o. 1401 - Novo Zabukovje, parc. št. 795, k.o. 986 – Podvrh, parc. št. 663/1 k.o. 986 –
Podvrh, parc. št. 488/3 k.o. 988 - Spodnje Gorče, parc. št. 563/8 k.o. 991 - Orla vas, parc.
št. 597/3 k.o. 991 - Orla vas, parc. št. 597/2 k.o. 991- Orla vas, parc. št. 686/2, k.o. 991 Orla vas, parc. št. 117 k.o. 991 - Orla vas, parc.št. 665/9 k.o. 920 – Mozirje, parc. št. 1706
k.o. 914 – Ter, parc. št. 643/6, k.o. 1014 – Ločica, parc. št. 642 k.o. 1014 – Ločica, parc. št.
1687 k.o. 1009 - Ojstriška vas, parc. št. 1519/2 k.o. 1009 - Ojstriška vas, parc. št. 1521
k.o. 1009 - Ojstriška vas, parc. št. 397 k.o. 1009 - Ojstriška vas, parc. št. 12/2 k.o. 993 –
Založe, parc. št. 32/22 k.o. 992 – Polzela, parc. št. 32/21 k.o. 992 – Polzela, parc. št. 32/23
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k.o. 992 – Polzela, parc. št. 32/20 k.o. 992 – Polzela, parc. št. 849/5 k.o. 1011- Tešova,
parc. št. 629/2 k.o. 997- Gotovlje, parc. št. 231/9 k.o. 970 – Gavce, parc. št. 635/83 k.o.
1001 – Petrovče, parc. št. 210 k.o. 1006 - Latkova vas in parc. št. 1587 k.o. 1003 –
Zabukovica.
Svet Sklada KZG RS se strinja z izplačilom odškodnine po 72. členu ZDen v znesku
319.936,55 EUR.
Solastniški delež gozdne parcele št. 937, k.o. 382 - Slomi, se proda po ceni 1 EUR/m2.
Primer se vključi v Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 2. dopolnitev.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 2. dopolnitev.
2. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS za obdobje 1. 1. – 31. 3. 2014.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z vmesno sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr.št.
P 2157/2012 v zvezi z obveznostjo Sklada za plačilo odškodnine na podlagi člena 72/2
ZDen – nadomestna zemljišča, ter s sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 38/2012.
Svet Sklada KZG RS v zadevi Schutte, Lozar soglaša, da v primeru neuspešnih pogajanj za
sklenitev poravnave pod pogoji iz variante A, Sklad pristopi k pogajanjem za sklenitev
poravnave pod pogoji variante B.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o zakupu kmetij
in kmetijskih zemljišč.
Svet Sklada KZG RS, zakupniku KŽK, kmetijstvo, d.o.o., za leto 2013 odpiše zakupnino v
višini 4.666,03 EUR.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik gozdno lesnih sortimentov na kamionski cesti za leto
2014. Sklad redno spremlja razmere na trgu in v primeru izboljšanja razmer, se cenik
ustrezno spremeni.
Del zemljišča s parc. št. 2/1, k.o. Mirna, se odmeri v izmeri 1.300 m2 in proda po ceni 12
EUR/m2.
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Zemljišče s parc. št. 182/48, k.o. Mirna, se proda po ceni 12 EUR/m2. Primer se uvrsti v
Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 3. dopolnitev.
Svet Sklada KZG RS soglaša z izdajo soglasja k parcelaciji parcele št. 111, k.o. 451-Gorca,
po meji predvidenega območja OPN (Občinski Prostorski Načrt), kot je prikazano na
priloženi vlogi Občine Podlehnik, št. 371-36/2008, z dne 13.6.2014 – slika 2.
Zemljišče s parc. št. 1227/1 in 1227/3, k.o. Ponova vas se proda po ceni 35 EUR/m2 za del
zemljišča, ki je v vplivnem območju stavbnih zemljišč, preostali del pa po se proda po ceni 3
EUR/m2.
Menjava zemljišč s parc. št. 216/5, k.o. Kozje, za parc. št. 275/3, 275/4 in 275/5, vse k.o.
Kozje se ne izvede. Počaka se do spremembe zakona o ohranjanju narave.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 3. dopolnitev.
3. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s podeljenim pooblastilom za podpis notarskega zapisa
za nakup nepremičnin s parc. št. 186/0, 198/1, 198/2 in 199/0, k.o. 996 – Žalec.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in
kmetijskih zemljišč.
Sklad KZG RS ne bo podal soglasja k podanim pobudam za spremembo OPN Občine
Izola, temveč zahteva, da pobudniki za spremembo OPN Občine Izola, odkupijo parcele, na
katerih stojijo nelegalni objekti. Pobude, kjer objekti še niso postavljeni, Sklad obravnava
individualno.
Svet Sklada KZG RS odobri izplačilo odškodnine v znesku 37.627,55 EUR.
1. Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije za leto 2014.
2. Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2014 znašajo 4.986.500 EUR, in
sicer:
 neporabljeni presežek iz leta 2011 in 2012 v višini 2.892.549 EUR,
 planirana sredstva amortizacije v letu 2014 v višini 2.092.951 EUR,
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456/2014
56. redna seja, 5.8.2014

457/2014
458/2014
459/2014
460/2014
461/2014
462/2014
463/2014
464/2014

465/2014

466/2014
467/2014

proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem
pasu v višini 1.000 EUR.
Svet Sklada KZG RS potrdi uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o zakupu kmetij in
kmetijskih zemljišč – UPB1.
Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in finančno poročilo Sklada KZG RS za prvo
polletje 2014.
Svet Sklada KZG RS sprejme Polletno poročilo SKZG RS za obdobje januar - junij 2014.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS za obdobje 1.4. – 30.6.2014.
Zemljišča s parc. št. 1066/1, 1066/5 in 1066/7, k.o. Leskovec se odplačno ponudijo kot
nadomestna zemljišča.
Del zemljišča s parc. št. 4079, k.o. Bertoki, se po odmeri na stroške stranke, proda po ceni,
ki bo določena naknadno.
Zemljišči s parc. št. 1811/78 in 1811/79, k.o. Žalec se ne prodata, podeli se stavbna pravica
in služnost pod pogoji cenika.
Zemljišče s parc. št. 1011/4, k.o. Žalec se proda po znižani ceni 80 EUR/m2. Primer se
vključi v Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 4. dopolnitev.
Del zemljišča s parc. št. 942/1 in 944, k.o. Kotredež se, po odmeri na stroške stranke, proda
po ceni 30,00 EUR/m2.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 4. dopolnitev.
4. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS izda soglasje k sklepanju dveh avtorskih pogodb za izvedbo dogodkov
v okviru sejma AGRA 2014, in sicer:
a. vodenje prireditve ob podelitvi certifikatov FSC;
b. izvedba glasbene točke na podelitvi certifikatov FSC.
Svet Sklada KZG RS soglaša, po predhodno izdanem soglasju, k nadomestni zaposlitvi
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javnega uslužbenca – informatika.
Svet Sklada KZG RS sprejme Dopolnitve Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije.
Sprejeti akt se posreduje v nadaljnjo medresorsko obravnavo na Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, z namenom pridobitve soglasja Vlade RS.
Gozd s parc. št. 1103/6 in 1107/7, k.o. Hudi kot se proda po ceni 1,35 €/m² vključno z vso
odkazano lesno maso oziroma se cena ustrezno zniža, če Sklad opravi posek odkazane
lesne mase. Sklad KZG RS kupi gozd s parc. št. 1066 in 1068, k.o. Hudi kot po ceni 0,15
EUR/m².
Sklad ostaja pri sklenjeni kupoprodajni pogodbi, v kolikor pa stranka želi kupiti par.št.
1214/4 k.o. Ožbolt, lahko poda vlogo za nakup, ki jo bo obravnavala Skladova komisija za
promet z nepremičninami.
Agroemona d.o.o. mora plačati vse zapadle obveznosti iz naslova zakupnine za leto 2013 in
2014 s pripadajočimi obrestmi. Agroemona naj poda Skladu podroben načrt poplačila
zapadlih terjatev v roku šestih mesecih. Sklad odkupi morebitna ponujena zemljišča v lasti
Agroemone in s kupnino pobota zakupnino. V kolikor Agroemona ne predloži poplačila
zapadlih terjatev zakupnine, Sklad vloži izvršbo in odpove pogodbo o zakupu. Vsi zahtevki
Agroemone iz naslova povrnitve razlik preveč plačane zakupnine in izpada dohodka, se
zavrnejo.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in
kmetijskih zemljišč – UPB1.
Svet Sklada KZG RS soglaša, da se akontacija mesečne koncesijske dajatve za julij in
avgust 2014 plačuje na podlagi ocene prihodkov in odhodkov iz gospodarjenja koncesijskih
gozdov v letu 2014 in se za september 2014 ponovno izračuna.
Svet Sklada se je seznanil z pripravljenimi odgovori strokovnih služb Sklada v zvezi z
predlogi KGZS. Sklad posredujejo odgovor KZGS.
Sklad KZG RS Agroemono z dopisom opozori, da bo v primeru neplačila zapadlih
obveznosti začel postopek izvršbe izterjave teh neporavnanih obveznosti.
Svet Sklada KZG RS se ne strinja s predlogom Občine Izola za uskladitev pogojev
umestitve pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih
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zemljišč s PUP-om za podeželje Občine Izola.
Spremeni se pravilnik o računovodstvu Sklada KZG RS, in sicer tako, da je postopek
izterjave od zapadlosti dolga do vložitve izbršbe sledeč:

478/2014





479/2014
480/2014

481/2014

482/2014

483/2014

484/2014

485/2014

1. opomin se posreduje 15 dni od zapadlosti dolga (8 dni rok plačila)
2. opomin pred tožbo in odpovedjo pogodbe se posreduje v 30 dneh od zapadlosti dolga (8 dni
rok plačila)
po poteku 45 dnevnega roka od zapadlosti dolga se pripravi predlog za izvršbo in se odpove
zakupna pogodba, če izvršba ni uspešna.

Sklad KZG RS pristopi k začetku postopkov prodaje zemljišč na območju Mačkovca v občini
Kočevje.
Strokovne službe Sklada pripravijo predlog za spremembo pravilnika o zakupu kmetij in
kmetijskih zemljišč, in sicer tako, da bo omogočal prenos zakupnega razmerja iz fizične
osebe na SP (samostojni podjetnik) in obratno.
Svet Sklada KZG RS soglaša, da se akontacija mesečne koncesijske dajatve za
september 2014 oziroma do priprave rebalansa letnega programa izkoriščanja gozdov za
leto 2014, plačuje na podlagi Ocene prihodkov in odhodkov iz gospodarjenja koncesijskih
gozdov v letu 2014.
Svet Sklada KZG RS soglaša, da se koncesionarju Gozdarstvo Gorenjske d.o.o. za mesec
september 2014 oziroma do priprave rebalansa letnega programa izkoriščanja gozdov za
leto 2014 ne izstavljajo računi za plačilo akontacije mesečne koncesijske dajatve.
Svet Sklada KZG RS se seznanja s poročilom o realizaciji nalog Akcijskega načrta za
dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v gospodarjenju SKZG RS ter vknjižba
lastninske pravice na RS za obdobje 1. 7. – 30. 9. 2014.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se izplača nesporni znesek v višini 42.985,34 EUR
po ceniku iz leta 2014, še pred pravnomočnostjo sodbe Okrožnega sodišča v Celju, opr.št.
P 471/2010.
S Fedoro Szechenyi in ostalimi se sklene sodna poravnava v zadevi Okrožno sodišče v
Ljubljani, opr. št. II P 605/2012, in sicer na način, da se izplača odškodnina za kmetijska
zemljišča po ceniku zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2014, v višini 27.215,47 EUR
bruto, brez zakonskih zamudnih obresti, pri čemer vsaka stranka nosi za ta del svoje
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pravdne stroške.
Podjetju GO-KO se zaradi državnega tekmovanja v oranju, ki so ga izvedli v dneh 12. in 13.
9. 2014, oprosti plačilo zakupnine za leto 2014, za dejanski obseg zemljišč, ki so bila
predmet tekmovanja.
Zemljišče s parc. št. 718/23, v k.o. 1393 – Studenec, se ne proda.
Kmetijsko zemljišče s parc. št. 1438/1, k.o. Vipava, se ne proda.
Kmetijsko zemljišče s parc. št. 1443/3, k.o. Rateče, se ne proda.
Sklad KZG RS naslovi na pristojno občino vlogo za ureditev predmetnega zemljišča parc.
št. 799/30, k.o. Ankaran glede namenske rabe in postavitve objektov.
Del gozda s parc. št. 2727/10, k.o. 2507 – Trnje, v izmeri 798 m2 se po predhodni
parcelaciji proda po ceni 16 EUR/m2.
Gozd s parc. št. 3029 in 3106, k.o. 1510 - Slamna vas, se ne proda.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 5. dopolnitev.
5. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih
zemljišč – UPB1.
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o prometu z nepremičninami.
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2014 – 6. dopolnitev.
6. dopolnitev programa prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o
vrednostih iz cenitev.
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene.
Svet Sklada KZG RS, po predhodnem soglasju s strani pristojnega ministra, izda soglasje k
sklenitvi avtorske pogodbe s sodnim izvedencem za pripravo odgovora na izvedeniško
mnenje v pravdni zadevi tožeče stranke Nadškofija Ljubljana.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s sklepom ministra, pristojnega za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, o soglasju k zaposlitvam direktorjev javnih zavodov s področja
kmetijstva, gozdarstva in prehrane.
Sklad KZG RS se s Kmetijskim inštitutom Slovenije dogovori za pripravo predloga
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izboljšave obstoječe metodologije za pripravo cenikov zakupnin, tudi z upoštevanjem tržnih
zakupnin.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenike zakupnin, najemnin in odškodnin za leto 2015, ki
ostanejo nominalno enaki cenikom za leto 2014. Ob morebitni spremembi metodologije se
tekom leta ustrezno spremenijo tudi ceniki.
Odločitev glede upoštevanja vrednosti stavbnih zemljišč po cenovnih območij pri ceniku za
pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2015 bo
sprejeta po tem, ko bo Sklad opravil sestanek z Geodetskim inštitutom in bo sprejeta tista
od predlaganih metod, ki je za Sklad ekonomsko najugodnejša.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pravdnim postopkom v zadevi Nadškofija Ljubljana –
odškodnina po 72. členu ZDen.
Svet Sklada KZG RS potrjuje vsebino Pravilnika o notranji reviziji Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Pravilnika o notranji reviziji).
Svet Sklada kot organ upravljanja, pred sprejetjem s strani direktorice Sklada, potrdi letni in
dolgoročni načrt dela notranje revizije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije za obdobje 2015 - 2019 in odloči, da se dejavnost notranjega revidiranja
zagotavlja s strani zunanjega izvajalca.
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pravnomočno odločitvijo sodišča v primeru Agrarne
skupnosti Starše.
Rok za izvedbo Akcijskega načrta za dokončanje prenosov se podaljša do 31. 12. 2016.
Sklad KZG RS na trgu preveri vrednost izvedbe nalog iz Akcijskega načrta za dokončanje
prenosov s strani zunanjega izvajalca. Poleg tega se prouči možnost notranje
prerazporeditve uslužbencev na prenose.
Strokovne službe Sklada pripravijo karto Haloz, z vrisanimi območji ogroženosti s plazovi.
Doda se tudi informacija glede na izkazani interes po nakupu zemljišč.
Svet Sklada soglaša, da Sklad KZG RS sprejme ponudbo za nakup gozdov na območju
Polhovega Gradca, v k.o. Babna Gora, Črni Vrh in Polhov Gradec, v skupnem obsegu 178
ha, po ceni 0,25 EUR/m2.
Stavbno zemljišče, parc. št. 1011/4, k.o. Žalec, se proda po znižani ceni 65 EUR/m2, pri
čemer stranka krije vse stroške prodaje.
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Svet Sklada KZG RS se je seznanil s predlaganim Rebalansom Programa izkoriščanja
gozdov v lasti RS za leto 2014. Ob tem nalaga strokovnim službam Sklada, da izločijo
stroške, ki za Sklad niso upravičeni (odpiranje gozdnih cest), in da so pri prevzemanju del
posebej pozorni na priznavanje stroškov.
Sklad KZG RS ločeno vodi evidenco o vseh vlaganjih v gozdove, ki so povezana s sanacijo
po žledolomu iz leta 2014, in bo za njih lahko pridobil sredstva iz sprejetega Programa
razvoja podeželja 2014-2020.
Svet Sklada KZG RS direktorici nalaga, da se Program izkoriščanja gozdov v lasti RS za
leto 2015 pripravi na način, da bodo stroški za Sklad čim manjši in prihodki čim večji, in da
se čim bolj približa koncesijski dajatvi v višini 16,20 EUR/m3.
Posebej se pripravi izračun za razporejeni in nerazporejeni etat.
Svet Sklada KZG RS potrjuje projekt »Sanacija državnih gozdov po žledolomu v letu 2015«,
ki ga je direktorica Sklada sprejela dne 13. 11. 2014.
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Sklad KZG RS v okviru projekta »Sanacija gozdov
po žledolomu v letu 2015« zaposli 15 gozdarjev ali lesarjev, in sicer za določen čas, do 31.
12. 2015. Sklep prične veljati po podanem soglasju s strani resornega ministrstva.
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin
oziroma nadomestil za leto 2015.
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