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1. redna seja, 11.2.2019 1/2019 
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se do 30.6.2019 zbirajo pobude 
in predlogi za spremembo Poslovnika o delu Sveta Sklada KZG RS 

          P 

 2/2019 
Svet Sklada predlaga, da se pripravijo Izhodišča za izdelavo razvojne 
strategije Sklada KZG RS do naslednje seje Sveta 

          R 

 3/2019 

Svet Sklada  kot ogan upravljanja potrdi letni in dolgoročni načrt dela 
notanje revizije na Skladu kmetijskih zemjišč in gozdov RS za  obdobje 
2019-2023 in odloči, da se dejavnost notranjega revidiranja za letni plan 
2019 zagotavlja s strani zunanjega izvajalca 

 
          R 

 4/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 1. dopolnitev. 
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednosti iz cenitev, Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne 
cene 

 
 
          R 

 5/2019 

Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice, in v skladu z 89. in 90. 
členu Pravilnika o računovodstvu potrdi zapisnik inventurne komisije, ki 
se nanaša na predlagane odpise in ugotovljene viške osnovnih 
sredstev, drobnega inventarja ter terjatev in obveznosti na dan 
31.12.2018. Svet pooblašča že imenovano komisijo za pripravo 
odprodaje odpisanih osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o 
odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 
 
 
          R 

 6/2019 
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne 
komisije o stanju sredstev in virov sredstev na dan 31.12.2018. 

          R 

 7/2019 
Svet Sklada KZG RS naloži vodstvu Sklada, da do aprilske seje pripravi 
popis pritojnosti Sveta in direktorja Sklada iz notranjih aktov in sklepov 
sej prejšnjega sveta Sklada. 

 
          P 

2. redna seja, 5.3.2019 8/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada 
kmetijskih zemjišč in gozdov RS za leto 2018 s pripombami sprejetimi 
na Svetu. 
Sklad je poslovno leto 2018 zaključil s presežkom odhodkov nad 
prihodki v višini 3.299.909,00 EUR. Negativni rezultat je posledica 

 
 
          R 
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izplačil odškodnin denacionalizacijskim upravičencem po 72. členu 
ZDen in 145. c členu ZIKS. Izplačane odškodnine so znašale 
7.590.818,18 EUR. 

 9/2019 
Svet Sklada KZG RS nalaga strokovnim službam Sklada preveritev 
možnosti prerazporeditve presežka nerazporejenih finančnih sredstev. 

           R 

 10/2019 
Svet Sklada KZG RS potrdi Izhodišča za pripravo Razvojne strategije 
Sklada KZG RS za leto 2019-2020. Gradivo se posreduje na 
Ministrtstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano RS. 

 
           R 

 11/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 2. dopolnitev. 
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednosti iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne 
cene 

 
 
           R 

 12/2019 
Svet Sklada KZG RS nalaga vodstvu Sklada KZG RS, da preuči možne 
ukrepe, da ne bo prihajalo do večjih razlik pri določitvi cen s strani 
cenilcev in predlaganih cen s strani Sklada. 

 
           P 

 13/2019 
Svet Sklada KZG RS predlaga, da se obravnavana točka umakne z 
dnevnega reda in se jo prestavi na naslednjo sejo s predlogi 
obravnavanimi na seji 

 
           R 

3. redna seja, 26.3.2019 14/2019 

Svet sklada KZG RS sprejem Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 3. dopolnitev. 
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednosti iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne 
cene. 

 
 
          R 

 15/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme ponudbo prodajalca Kostanjevec 
Marjana, Stojnci 27b, 2281 Markovci, za nakup zemljišč v k. o. 3-Dolenci 
in k. o. 17-Šalovci, v skupni površini 39,9886 ha, za ceno 730.000,00 
EU. 

 
          P 
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 16/2019 
Svet Sklada KZG RS dovoli odmero dela zemljišča s parcelnimi 
številkami 140/2, 139/3 in 140/4, vse  k. o. Vuzmetinci, in se novonastale 
parcele prodajo po ceni 12,00 EUR/m2. 

 
           P 

 17/2019 
Svet Sklada KZG RS dovoli odmero dela zemljišča, parc. št. 1609/26, 
k. o. Gorenja Straž,a in se novonastala parcela proda po ceni 21,00 
EUR/m2. 

 
           P 

 18/2019 
Svet Sklada KZG RS dovoli odmero dela zemljišča, parc. št. 162/1, k. 
o. Onek, in se novonastala parcela proda po ceni 18,00 EUR/m2. 

           P 

 19/2019 

Sklene se sodna poravnava na način, da Sklad v pravdnem postopku 
opr. št. II P  2696/2017 stranki Ilešič Dušanki izplača odmeno v višini 
11.958,00 EUR z ZZO od 11. 4. 2018 do plačila, vsaka stranka nosi 
svoje pravdne stroške. 

 
           P 

 20/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme, da Sklad v pravdnem postopku 
vodenim pod opr. št. II P 2310/2018, s tožniki Attems poizkuša doseči 
sklenitev poravnave v sledečih okvirih: 

- Sklad plača glavnico v max višini 601.082,66 €, 
- Sklad plača zakonite zamudne obresti od v poravnavi 

dogovorjene glavnice oz. od max zneska 601.082,66 € od 6. 11. 
2018 do plačila, 

- Vsaka pravdna stranka nosi svoje stroške postopka. 

O poteku mediacije se obvesti Svet Sklada KZG RS. 

 
 
 
 
            P 

 21/2019 
Člani sveta Sklada KZG se seznanijo s predlogom Agroemone d. o. o. 
o sklenitvi izvensodne poravnave. 

           R 

4. redna seja, 16.4.2019 22/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2019. 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2019 znašajo 
4.266.928 EUR, in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 2.946.028 EUR,  

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 320.900 EUR,  
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 proračunska sredstva - sredstva odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti v višini 1.000.000 EUR, 

Viri za pokrivanje odškodnin – 72. člen ZDen v letu 2019 v skupni 
vrednosti 7.940.000 EUR se zagotavlja:  

 presežek prihodkov nad odhodki – za odškodnine 443.019 EUR 
sredstva Gozdni sklad 7.496.981 EUR. 

 23/2019 

Svet sklada KZG RS sprejem Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 4. dopolnitev. 
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednosti iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne 
cene. 

 

 24/2019 
Svet Sklada KZG RS se ne strinja, da se del zemljišča s parc. št. 969/2, 
k.o. Črn vrh odmeri na stroške stranke in novonastala parcela proda po 
ceni 60,00 EUR/m2. 

 

 25/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se odkupi solastniški deleže v lasti 
Trilar Stanislava na zemljiščih v k.o. Drulovka po skupni ceni 121.164,00 
EUR po ponudbi, ki je objavljena od dne 29.3.2019 na UE Kranj. 

 

 
 
 




