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SEJA 
(MANDAT 2015-2019) 

ŠT. 
SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 

1. redna seja, 5.2.2015 1/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme Poslovnik o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije. 

 2/2015 
Strokovne službe Sklada naj do konca maja 2015 pripravijo poročilo o realiziranih ciljih, 
določenih v Razvojni strategiji Sklada. 

 3/2015 

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 31.12.2014.  
Svet pooblašča že imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih osnovnih sredstev v 
skladu s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 4/2015 
Svet Sklada se je seznanil z zadevo. Sklad naj še naprej sodeluje v postopku izvršbe dolga, 
v kolikor bo pa nastopilo kakšno novo dejstvo, se naj Svet Sklada s tem seznani in se bo po 
potrebi opredelil do njega. 

 5/2015 
Svet Sklada odobrava izplačilo nespornega dela zneska za zemljišča, vrnjena v naravi, v 
višini 34.251,00 €, kot ga je prisodilo sodišče. 

 6/2015 
Svet Sklada sprejme letno realizacijo izkoriščanja koncesijskih gozdov v lasti Republike 
Slovenije za leto 2014, ki jo predlaga SKZG RS. 

 7/2015 

Pri štirih koncesionarjih, ki izkazujejo/obračunavajo najvišje stroške poseka in spravila lesa 
pri izvajanja koncesijske dejavnosti, naj se istočasno s popolnim prevzemom izbranega 
delovišča, izvede tudi notranja revizija pravilnosti obračunavanja/izkazovanja neposrednih in 
posrednih stroškov poseka in spravila lesa na tem delovišču, in sicer do kamionske ceste in 
ločeno od kamionske ceste do končnega kupca. V ta namen se izbere delovišče primerne 
velikosti, ki je vezano na en delovni nalog. Rok izvedbe: II. kvartal 2015. 

2. redna seja, 2.3.2015 8/2015 

Svet Sklada kot organ upravljanja sprejme predlagano spremembo letnega in dolgoročnega 
načrta notranje revizije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 
obdobje 2015 - 2019. Dokončna odobritev vsebine in obsega okvirno določenih 
notranjerevizijskih pregledov Sektorja za gozdarstvo – gozdna proizvodnja v gozdovih s 
podeljeno dolgoročno koncesijo, ki so opredeljeni v letnem načrtu notranje revizije za leto 
2015, je v pristojnosti direktorice Sklada. 

 9/2015 
Svet Sklada kot organ upravljanja sprejme predlagano spremembo letnega načrta notranje 
revizije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2014. 
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 10/2015 

V Programu dela in finančnemu načrtu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije za leto 2015, Sklad planira tudi: 

 pobot odškodnin za gozdove, pridobljene v skladu z 8. in 9. odstavkom 17. člena ZSKZ, 
s koncesijsko dajatvijo v višini, kot pripade na leto 2015;  

 izvedbo projekta/študije za pripravo nove (izboljšane) metodologije za izračun cenikov za 
gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči (cenika zakupnin za kmetijska zemljišča) in vezano 
na to tudi nadgradnjo aplikacije URBAR; vse v višini ocenjenih vrednosti; 

 sredstva za investicije / novogradnje gozdnih cest. 

 11/2015 
Kmetijsko zemljišče, parc. št. 3172/11, k.o. Kubed, se parcelira po meji zakupa in po 
parcelaciji proda po ceni 65,00 EUR/m2. 

 12/2015 
Menjava parc. št. 275/5, 275/12 in 275/13, k.o. Kozje za parc. št. 216/5, k.o. Kozje se ne 
izvede. Predlaga se prodaja zemljišč v lasti RS. 

 13/2015 
Kmetijsko zemljišče s parc. št. 2867, k.o. Semedela, se ne proda, črnograditelja se prijavi 
gradbeni inšpekciji. 

 14/2015 
Del kmetijskega zemljišča, s parc. št. 1596 in 1597, k.o. Cetore, se ne proda, ker je na 
zemljišču zabeležena prepoved prodaje v zemljiški knjigi. 

 15/2015 
Kmetijsko zemljišče, parc. št. 553/8 in 555/9, k.o. Ritoznoj, se zaradi plazovitega območja, 
proda po ceni 3,00 EUR/m2. 

 16/2015 
Kmetijsko zemljišče, parc. št. 611/6, k.o. Hribi, se po parcelaciji proda po ceni 250,00 
EUR/m2. 

 17/2015 
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. 

 18/2015 Solastniški delež zemljišča parc. št. 307, k.o. Veliki vrh se proda po ceni 1,00 EUR/m2. 

 19/2015 Svet Sklada bo zadevo obravnaval ponovno, ko  bo sprejet OPN. 

 20/2015 
Kmetijski zemljišči, parc. št. 3357/4 in 3358/2, k.o. Murska Sobota, prodata po 19. členu ZKZ 
z neposredno pogodbo, z upoštevanjem že prejete odškodnine, po ceni 13,50 EUR/m2 in se 
vključi v Program prodaje nepremičnin za leto 2015. 

 21/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2015.  
Program 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. 

 22/2015 
Strokovne službe Sklada pripravijo na podlagi zakona, statuta, internih aktov in sprejetih 
sklepov Sveta Sklada pregled pristojnosti organa upravljanja. 

3. redna seja, 26.3.2015 23/2015 
Na osnovi strokovnega gradiva, ki so ga pripravile strokovne službe Sklada, Svet Sklada KZG 
RS sprejme Program izkoriščanja gozdov v lasti Republike Slovenije za leto 2015. 

 24/2015 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2014. 

 25/2015 
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije o stanju 
sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2014. 

 26/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije za leto 2014. 
 
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v 
letu 2014, v skupni vrednosti 10.341.064 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2014, 
v skladu s petim odstavkom 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, (Ur. list RS, št. 19/2010, s 
spr.) razporedi: 

 v višini 8.841.064 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 ter 

 v višini 1.500.000 EUR za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po 72. členu ZDen in 
145. c členu ZIKS. 

4. redna seja, 21.4.2015 27/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pristojnostmi, kot jih določajo zakon, Statut, interni akti 
Sklada in sprejeti sklepi Sveta Sklada KZG RS. 

 28/2015 
Svet Sklada KZG RS z dnem 21. 4. 2015, preklicuje sklepe št. 15/00, 2/2010, 45/2011, 
80/2011, 123/2012 in 355/2013. 

 29/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z možnimi oblikami zavarovanj za izvršbo terjatev v 
zadevi Agroemona. 

 30/2015 
Svet Sklada KZG RS soglaša z letnim načrtom tržnih dejavnosti na področju certificiranja 
gozdov ter prodaje in predelave lesa s certifikatom Sveta za nadzor gozdov - FSC (Forest 
Stewardship Council). 
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 31/2015 
Solastniški delež parc. št. 1124/4 k.o. Loka, se proda po ceni, ki jo določi cenilec kmetijske 
stroke. 

 32/2015 
Zemljišče s parc. št. 1627/12, k.o. Povir, se proda po ceni 16.748,44 EUR, pri čemer kupec 
nosi vse stroške. 

 33/2015 
Svet Sklada KZG RS je obravnaval primer nakupa parc. št. 424/9, 430/1, 430/2, 430/3, 430/5, 
434/1, 434/2, 437/2, 437/4, 437/5, 437/6 in 435, vse k.o. Šentrupert in je v tej zvezi odločil, 
naj Sklad postopek nakupa nadaljuje. 

 34/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da Sklad KZG RS v okviru projekta »Ureditev evidenc v 
registru osnovnih sredstev – ničelni dnevnik« zaposli enega uslužbenca, in sicer za določen 
čas trajanja tega projekta. Sklep prične veljati po podanem soglasju s strani resornega 
ministrstva. 

5. redna seja, 21.5.2015 35/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2015. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2015 znašajo 7.927.200 EUR, in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 6.835.400 EUR,  

 planirana sredstva amortizacije v letu 2015 v višini 1.065.800 EUR,  

 proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem pasu v 
višini 1.000 EUR, 

 proračunska sredstva za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni v višini 
25.000 EUR. 

 36/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 1. dopolnitev.  
Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 1. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 37/2015 

Svet Sklada KZG RS se je seznanil z novo ureditvijo gospodarjenja z državnimi gozdovi in 
ustanovitvijo gozdarskega podjetja, ki bo gospodarilo oziroma upravljalo z gozdovi v lasti RS, 
ter daje pobudo direktorici in strokovnim službam Sklada, da aktivno sodelujejo pri prirpavi 
predpisov in oblikovanju novega sistema gospodarjenja z državnimi gozdovi. 
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6. dopisna seja, 
zaključena 17.6.2015 

38/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2015. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2015 znašajo 7.927.200 EUR, in 
sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 6.835.400 EUR,  

 planirana sredstva amortizacije v letu 2015 v višini 1.065.800 EUR,  

 proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem pasu v 
višini 1.000 EUR, 

 proračunska sredstva za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni v višini 
25.000 EUR. 

7. redna seja, 7.7.2015 39/2015 
Strokovne službe Sklada pripravijo spremembo internega akta -  Pravilnika o zakupu kmetij 
in kmetijskih zemljišč, tako da bo dovoljeval izjeme glede velikosti montažnih kmetijskih 
pomožnih objektov. 

 40/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 2. dopolnitev.  
Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 2. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cene. 

 41/2015 Menjava zemljišč v k.o. Črnci se izvede po cenitvi. 

 42/2015 
Sklad nadaljuje s postopkom nakupa zemljišč od Kmetijske zadruge Ptuj z.o.o. in o 
predlaganih cenah s strani komisije najprej obvesti lastnika. 

 43/2015 
Menjava kmetijskih zemljišč s parc. št. 3790 k.o. Cetore in s parc. št. 1120/2 k.o. Gažon se 
ne izvede. 

 44/2015 Parceli št. 1145/3 in 1145/13, k.o. 821 – Rdeči breg se ne prodata, oddata se v najem. 

 45/2015 
Odobri se parcelacija dela parcele št. 288/1, k.o. 1174 – Trška gorca, v približni izmeri 300 
m2. Del parcele se proda po cenitvi. 

 46/2015 
Zemljišče s parc. št. 340/1, k.o. Škofije se odmeri v površini 37 m2 na stroške stranke in 
proda po ceni 150 EUR/m2. 

 47/2015 
Svet Sklada KZG RS naroča direktorici, da strokovne službe Sklada naročijo izdelavo 
cenitve za kompleks Kobile ob upoštevanju vseh omejitev gospodarjenja. 
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 48/2015 
Svet Sklada KZG RS se strinja z začetkom postopka nakupa nepremičnin v k.o. Snežnik in 
k.o. Koritnice in da se naroči cenitev. Po pridobitvi vseh relevantnih podatkov in ustreznih 
listin Svet Sklada ponovno obravnava zadevo. 

8. dopisna seja, 
zaključena 5.8.2015 

49/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2015. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2015 znašajo 7.927.200 EUR, in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 6.835.400 EUR,  

 planirana sredstva amortizacije v letu 2015 v višini 1.065.800 EUR,  

 proračunska sredstva za nakupe kmetijskih zemljišč in gozdov v 10 km obmejnem pasu v 
višini 1.000 EUR, 

 proračunska sredstva za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni v višini 
25.000 EUR. 

9. redna seja, 
20.8.2015 

50/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s postopki v pravdni zadevi Kuzma proti SKZG RS in 
stranski intervinient Občina Dobrovnik. 

 51/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme polletno poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (1-6/2015). 

 52/2015 
Do naslednje seje Sveta Sklada KZG RS strokovne službe Sklada pripravijo seznam terjatev 
na dan priprave gradiva. 

 53/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Poročilom o realizaciji Razvojne strategije Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (za obdobje 2010 – 2015). 

 54/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da soglaša s projektom »Dokončanje prenosov 
nepremičnin na Sklad«. 

 55/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s poročilom Sklada o sanaciji cest za koncesionarja GG 
Bled d.o.o. in Gozdarstvo Gorenjske d.o.o. in ge. direktorici predlaga ustrezno ukrepanje v 
skladu s pristojnostmi. 

 56/2015 
Svet Sklada KZG RS potrjuje projekt »Urejanje evidenc na področju upravljanja HMS« in daje 
soglasje za eno dodatno zaposlitev, za čas trajanja tega projekta. 
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 57/2015 
Svet Sklada KZG RS potrjuje projekt »Urejanje lastništva objektov in upravljalca objektov na 
zemljiščih v upravljanju Sklada« in daje soglasje za dve dodatni zaposlitvi, za čas trajanja 
tega projekta. 

10. redna seja, 
3.11.2015 

58/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z osnutkom Metodologije za izračun tržne zakupnine 
kmetijskih zemljišč. 

 59/2015 

Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Poročilom NR Sektorja za gozdarstvo, št. 5/2015 - 
Pregled stroškov poseka in spravila lesa pri koncesionarjih GG Slovenj Gradec d.d., Gozd 
Ljubljana, d.d., SGG Tolmin, d.d. in Gozdarstvo Gorenjske d.o.o. ter pregled načrtovanih 
stroškov GVG del pri GG Postojna d.o.o. za leto 2015. 
Svet Sklada KZG RS predlaga, da se notranjerevizijski pregled izvede še na rednih 
deloviščih. 

 60/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s prevzemnimi zapisniki za koncesionarja GG Bled d.o.o. 
in Gozdarstvo Gorenjske d.o.o. za leto 2014. 

 61/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z ugotovitvami poročila o izrednem pregledu  
koncesionarja Gozdarstvo Gorenjske d.o.o. in ukrepi, ki jih je v tej zvezi podvzela direktorica. 

 62/2015 

Svet Sklada KZG RS se je seznanil z aktivnostmi Sklada na temo pridobivanja usmeritev 
MKGP glede gospodarjenja z državnimi gozdovi v letu 2016 ter v tej zadevi podaja naslednjo 
usmeritev za gospodarjenje z državnimi gozdovi: 

 Pripravi se Program izkoriščanja gozdov v lasti RS za celo leto 2016, pri tem se 
upoštevajo koncesije, ki se zaključijo 30. 6., za katere se pripravi program izkoriščanja 
gozdov za pol leta (do 30. 6. 2016), za ostale koncesionarje pa se pripravi program za 
celo leto 2016. 

 63/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z okoliščinami, ki mu omogočajo sprejem rebalansa 
letnega Programa izkoriščanja gozdov v lasti Republike Slovenije za leto 2015 in predlaga, 
da se obračun izvede po dejanski realizaciji. 

 64/2015 
Svet Sklada KZG RS se strinja z nakupom nepremičnin na Mašunu, po ceni iz cenitve, vključi 
se nakup premičnin. 

 65/2015 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s stanjem odprtih terjatev Sklada KZG RS do strank. 

 66/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih 
zemljišč. 
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 67/2015 
Na podlagi strokovnega predloga Svet Sklada KZG RS podaja soglasje k spremembi 
Metodologije vrednotenja zemljišč na SKZG RS (verzija 1.1). 

 68/2015 

Kmetijskemu inštitutu Slovenije se podeli brezplačno služnost za izgradnjo namakalnega 
sistema (primarnih in sekundarnih vodov) na zemljiščih, parc.št. 283/19, 294/1, 303, 305, 306, 
727, 728, 730, 735/1, 737, 740/1, 740/2, 746/2, 246/1, 247/1, 283/1, 287, 290/2, 293, 742/2, 
742/3, 747/2; vse k.o. 1940 Loka. 

 69/2015 
Zemljišča s parc. št. 762/2, 763, 765/2, 766/1, 766/2, 767, 771-del, 772-del, 773-del in 777, 
vse k.o. Središče, se prodajo po ceni 10,00 EUR/m2. 

11. dopisna seja, 
zaključena 5.11.2015 

70/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 3. dopolnitev.  
Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 3. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

12. redna seja, 
26.11.2015 

71/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Dodatnim poročilom notranje revizije Sektorja za 
gozdarstvo, ki se nanaša na dodatni pregled stroškov poseka in spravila lesa na rednih 
deloviščih. 

 72/2015 
Svet Sklada KZG RS se strinja z odločitvijo komisije za promet z zemljišči glede prodaje 
zemljišč s parc. št. 1195/2, 1216 in 1221/4, vse k.o. Zaplana. 

 73/2015 
Sklad je pripravljen zemljišča kupiti po ponudbi, ki jo je Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. že podal, 
sicer se bo odločal o morebitnih individualnih nakupih zemljišč, ponujenih s strani Kmetijske 
zadruge Ptuj z.o.o. 

 74/2015 Zemljišče s parc. št. 479/10, k.o. Levec, se proda po ceni 2,52 EUR/m2. 

 75/2015 
Sklad KZG RS se ne prijavi na ponudbo za nakup zemljišč s parc. št. 950, 952, 954 in 955, 
vse k.o. Mele. 

 76/2015 
Del zemljišča s parc. št. 215/3, k.o. Orešje, v površini predvidoma 20 m2, se odmeri in proda 
po ceni 20,74 EUR/m2. 

 77/2015 Kmetijsko zemljišče s parc. št. 30, k.o. Zgornji Dražen vrh, se proda po ceni 2,00 EUR/m2. 

 78/2015 

Sklad KZG RS na vodovarstvenem območju I na kompleksu zemljišč v k.o. Spodnja 
Polskava, v skupni izmeri 17,5 ha, glede obračuna stroškov menjave in parcelacije zemljišč 
postopa na način, kot je običajna praksa Sklada pri menjavah zemljišč. 
Na takšen način Sklad postopa v vseh primerih menjav na vodovarstvenih območjih. 
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 79/2015 Menjava zemljišč v k.o. Semedela se ne izvede. Sklad stranki predlaga nakup njenih zemljišč. 

 80/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 4. dopolnitev.  
Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 4. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 81/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil in soglaša s predajo dostopa do testne verzije aplikacije 
Urbar Ministrstvu za javno upravo, direktoratu za stvarno premoženje. 

 82/2015 
Svet Sklada KZG RS potrdi uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o zakupu kmetij in 
kmetijskih zemljišč – UPB2. 

 83/2015 

Svet Sklada KZG RS podaja naslednje usmeritve za pripravo kratkoročnega in dolgoročnega 
načrta notranje revizije za obdobje 2016-2020: 

 iz načrta notranje revizije za leto 2016 se zaradi verjetne reorganizacije gozdarskega 
sektorja izloči revizija, ki se nanaša na gospodarjenje z gozdovi 

 v načrte notranje revizije se za vsako leto vključi revizija zakupov kmetijskih zemljišč, s 
poudarkom na podzakupih. 

13. redna seja, 
10.12.2015 

84/2015 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s predstavitvijo državnih gozdov na območju Postojne, s 
poudarkom na gozdovih na območju Mašuna. 

 85/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2016 in seznam 
območij z znižano ter seznam območij z zvišano zakupnino. 

 86/2015 Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2016. 

 87/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin 
oziroma nadomestil za leto 2016. 

 88/2015 
Svet Sklada KZG RS kot organ upravljanja potrdi letni in dolgoročni načrt dela notranje revizije 
na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 2016 - 2020 in 
odloča, da se dejavnost notranjega revidiranja zagotavlja s strani zunanjega izvajalca. 

 89/2015 
Del kmetijskega zemljišča, parc. št. 1215, k.o. 1020 – Pongrac, se po odmeri na stroške 
stranke, proda po ceni 20 EUR/m2. 

 90/2015 
Zemljišča s parc. št. 959/1, k.o. 957 – Škale, se po odmeri na stroške stranke, proda po ceni 
20 EUR/m2. 
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 91/2015 
Zemljišče s parc. št. 1532/12, k.o. 104 – Rakičan, se proda po ceni 10 EUR/m2, oziroma po 
cenitvi cenilca stavbnih zemljišč, v kolikor je ta višja. 

 92/2015 
Menjava zemljišč v k.o. Bevško se izvede, po predhodni parcelaciji parc. št. 860/3, k.o. 
Bevško. 

 93/2015 
Menjava zemljišč v k.o. Vrhovlje se ne izvede. Stranki se predlaga odkup zemljišč v 
gospodarjenju Sklada. 

 94/2015 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 5. dopolnitev.  
Program prodaje nepremičnin za leto 2015 – 5. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 95/2015 
Svet Sklada KZG RS se strinja s poravnalno ponudbo tožeče stranke Družba hčera 
krščanske ljubezni svetega Vincencija Pavelskega. 

14. dopisna seja, 
zaključena 14.12.2015 

96/2015 
Svet Sklada KZG RS sprejme Program izkoriščanja gozdov v lasti Republike Slovenije za 
leto 2016. 

1. izredna seja,  
15.1.2016 

97/2016 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s sodbo in popravnim sklepom sodišča glede odškodnine 
po 72. členu ZDen v zadevi Nadškofija Ljubljana in z vložitvijo pritožbe. 

 98/2016 

Nadškofiji Ljubljana se ne prizna odškodnina za gozdna zemljišča v višini 12.406.306,20 
EUR. Upravičenki se ponudi poravnalni znesek v višini izračuna gozdarskega sektorja, tj. 
znesek v višini 3.421.238,45 EUR. Za kmetijska zemljišča po dejanski rabi pa se ponudi 
poravnalni znesek v višini izračuna kmetijskega sektorja, tj. znesek v višini 32.683,63 EUR. 

 99/2016 

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. 2015.  
Svet pooblašča že imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih osnovnih sredstev v 
skladu s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 100/2016 

V skladu z opozorilom o racionalnosti ravnanja s službeno obleko, Svet Sklada KZG RS 
direktorici nalaga spremembo pravilnika, ki ureja to področje, in sicer tako, da se službena 
obleka ob prenehanju delovnega razmerja, ne more brezplačno dodeliti uslužbencu v trajno 
last, v kolikor še ni potekel rok njenega trajanja. 
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2. izredna seja, 
18.1.2016 

101/2016 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z argumenti osnutka pritožbe glede odškodnine po 72. 
členu ZDen v zadevi Nadškofija Ljubljana. 

15. dopisna seja, 
zaključena 20.1.2016 

102/2016 

Strokovne službe Sklada so izračunale nesporni del plačila odškodnine, ki upošteva osnutek 
pritožbe, to je 10 nespornih odločb, in metodologijo izračuna po sklepu Sveta Sklada, št. 
62/07, ki je v skladu z dosedanjo prakso, kar znaša 5.089.588,26 EUR, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi. 
V primeru, da bo pravnomočna odločitev sodišča nižja, bo Sklad zahteval vračilo preveč 
plačane odškodnine. 

16. redna seja, 
24.2.2016 

103/2016 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2015. 

 104/2016 
Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije o stanju 
sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2015. 

 105/2016 

1. Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije za leto 2015. 

2. Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v 
letu 2015, v skupni vrednosti 14.396.687 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2015, 
v skladu s petim odstavkom 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, (Ur. list RS, št. 19/2010, 
s spr.) razporedi: 

 v višini 12.396.687 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; 

 v višini 2.000.000 EUR za pokrivanje izgube iz naslova obveznosti po 72. členu ZDen 
in 145. c členu ZIKS. 

 106/2016 

Svet Sklada KZG RS se je seznanil z odprtimi vprašanji, ki jih prinaša Skladu KZG RS zakon 
o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in ugotovil, da ta vprašanja presegajo 
pristojnost Sveta Sklada KZG RS. Zato vodstvu Sklada predlaga, da pripravi dopis 
pristojnemu ministrstvu, kjer izpostavi ta vprašanja in predlaga možne rešitve. 

 107/2016 
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembi pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih 
zemljišč. 
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 108/2016 
Svet Sklada KZG RS direktorici predlaga, da se Navodilo o pridobivanju premoženja RS v 
zapuščinskih postopkih po zapustnikih – kaduciteta pošlje v predhodno uskladitev na MJU. 

 109/2016 
Svet Sklada KZG RS potrjuje zaposlitev dodatnih 15 gozdarjev ali lesarjev za določen čas do 
30. 6. 2016 za pripravo in izvedbo projekta »Sanacija gozdov in priprava ter izvedba javnih 
naročil za izvedbo vseh potrebnih del v državnih gozdovih v drugi polovici leta 2016«. 

 110/2016 
Svet Sklada KZG RS se je v zadevi Zagorc seznanil s stališčem strokovnih služb Sklada in 
to stališče podpira. 

 111/2016 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pritožbo KGZS na zvišanje zakupnin Sklada KZG RS 
za leto 2016. 

 112/2016 Zemljišče s parc. št. 30, k.o. Zgornji Dražen vrh, se proda po ceni 1 EUR/m2. 

 113/2016 Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 892, k.o. Semedela, se ne proda. 

 114/2016 
Zemljišče s parc. št. 227/2, k.o. Trlično, se proda po ceni 17 EUR/m2 in se vključi v Program 
prodaje nepremičnin za leto 2016. 

 115/2016 
Sklad KZG RS sprejme ponudbo za prodajo kompleksa gozdov v k.o. Ožbalt in k.o. Spodnja 
Kapla, v obsegu 68,8 ha, po ceni 281.382,25 EUR oziroma 0,408 EUR/m2. 

 116/2016 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016. 
Program prodaje nepremičnin za leto 2016 se objavi na internetni strani Sklada, brez 
podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 117/2016 

Kmetijskemu inštitutu Slovenije se podeli brezplačno služnost za izgradnjo namakalnega 
sistema (primarnih in sekundarnih vodov) tudi na zemljiščih, parc.št. 302, 311, 314, 318/2 in 
321; vse k.o. 1940 Loka. Iz že sklenjene služnostne pogodbe s Kmetijskim inštitutom 
Slovenija, št. 47821-6565/2015, pa se izločijo zemljišča, parc.št. 742/2, 742/3, 747/2; vse k.o. 
1940 Loka. 

17. redna seja, 
30.3.2016 

118/2016 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s postopki v zvezi z ureditvijo zadeve s sindikatom glede 
zagotavljanja pogojev za opravljanje dela v skladu z 18. členom Kolektivne pogodbe za 
negospodarske dejavnosti sindikalnemu zaupniku Sklada. 

 119/2016 
Svet Sklada KZG RS soglaša, da se z Nadškofijo Ljubljana, v okviru sodnega zahtevka II P 
33/2016, pričnejo pogajanja z namenom doseči dogovor glede izplačila nespornega dela 
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odškodnine in sicer v višini 94.852,96 EUR, ter da se nesporni del odškodnine plača tudi v 
primeru, če dogovor ne bo dosežen. 

 120/2016 Sklad KZG RS v zadevi Franko Markovič ostaja pri svoji odločitvi. 

 121/2016 Zemljišče s parc. št. 1855/1 in 1855/2, k.o. Studenec, se ne proda. 

 122/2016 Zemljišča s parc. št. 1214/2 in 1214/3, k.o Bizeljsko, se proda, po ceni 24,00 EUR/m2. 

 123/2016 
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 828, k.o. Rihtarovci, se odmeri na stroške stranke, 
novonastala parcela pa se proda po ceni 20,00 EUR/m2. 

 124/2016 Kmetijsko zemljišče s parc. št. 2506, k.o. Trnje, se proda po ceni 2,00 EUR/m2. 

 125/2016 
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 1808/3, k.o. Jernej, se odmeri na stroške stranke, 
novonastala parcela pa se proda po ceni 250,00 EUR/m2. 

 126/2016 
Del zemljišča s parc. št. 315/1, k.o. 2375 - Podkraj, se na stroške stranke odmeri v izmeri 60 
m2, novonastala parcela pa se proda po ceni gradbenega cenilca. 

 127/2016 
Del zemljišča s parc. št. 184/1, k.o. Zgornja Pristava, se na stroške stranke odmeri v izmeri 
600 m2 in proda po ceni 10,00 EUR/m2. 

 128/2016 
Zemljišče s parc. št. 769/1, k.o. 1176- Trlično, se proda po ceni 10 EUR/m2. Primer se vključi 
v Program prodaje za leto 2016 – 1. dopolnitev. 

 129/2016 
Del zemljišča s parc. št. 2688/71, k.o. 1569 - Polom, se ne proda. Predlaga se podelitev 
stavbne pravice. 

 130/2016 
Zemljišče s parc. št. 154/3, k.o. 175- Drobtinci, se proda po ceni 10 EUR/m2. Primer se vključi 
v Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 1. dopolnitev. 

 131/2016 
Del zemljišča s parc. št. 312/2, k.o. 638 Krčevina, se odmeri na stroške stranke, novonastala 
parcela pa se proda po ceni 58,00 EUR/m2. Stranka nosi tudi vse ostale stroške postopka. 

 132/2016 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 1. dopolnitev. 
Program prodaje nepremičnin za leto 2016 – 1. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 133/2016 

Svet Sklada KZG RS se je seznanil s pojasnili Sklada KZG RS, vezanimi na dopis Skupnosti 
občin Slovenije z dne 4. 3. 2016 glede problematike preobremenitve občin v projektu 
dokončanja prenosov zemljišč na SKZG RS in ureditve evidenc v registru zemljišč SKZG RS 
ter podpira tozadevne aktivnosti Sklada KZG RS. 
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18. dopisna seja, 
Zaključena 11.4.2016 

134/2016 
Svet Sklada KZG RS sprejme Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (za obdobje 2016-2020). 

19. redna seja, 
21.4.2016 

135/2016 
Višina nadomestila za bazno postajo mobilne telefonije ostaja nespremenjeno in za leto 2016 
znaša 4.915,10 EUR ter je enaka za vse ponudnike mobilne telefonije. 

 136/2016 
Menjava se izvede po ocenjeni vrednosti. RS pridobi parc. št. 265, 363, 364, 518/1, 526/1, 
2555/1, 3622 in 5712, vse k.o. Kobilje, Meitt d.o.o. pa pridobi parc. št. 4676, 4687, 4693, 
4699, 4705, 5338 in 5339, vse k.o. Kobilje. 

 137/2016 Parcela 852/2 k.o. Laknice se proda po ceni 20,00 €/m2. 

 138/2016 Zemljišče par.št. 422 k.o. Zalog se proda po ceni 50 €/m2. 

 139/2016 Zemljišče par.št. 846 k.o. Leše se proda po ceni 1,00 €/m2. 

 140/2016 
Del parcele št. 302/1 k.o. Grčarevec se odmeri in proda po ceni 23,55 €/m2. Vse stroške 
parcelacije in druge stroške krije stranka. 

 141/2016 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016 – 2. dopolnitev.  
Program prodaje nepremičnin za leto 2016 – 2. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cene. 

3. izredna seja, 
11.5.2016 

142/2016 

Sklad KZG RS na podlagi strokovnih utemeljitev in cenitev sprejme ponudbo prodajalca 
Nadškofija Maribor, posredovano Skladu s strani Upravne enote Maribor, za prodajo zemljišč 
v skupnem obsegu 193,3 ha, po ceni 1.223.179,00 EUR, ter ponudbo, posredovano Skladu 
s strani Upravne enote Slovenska Bistrica za prodajo zemljišč v skupnem obsegu 349,7 ha, 
po ceni 3.950.000,00 EUR. Sklad KZG RS v ta namen v okviru finančnega načrta za leto 
2016 ustrezno načrtuje investicije za nakupe zemljišč. 

 143/2016 
Menjava kmetijskih zemljišč na predlog KGZ Sava Lesce z.o.o. v k.o. Bled za zemljišča v k.o. 
Begunje, k.o. Predtrg ter k.o. Otok, se ne izvede. 

20. redna seja, 
31.5.2016 

144/2016 
Svet Sklada KZG RS sprejme Statut Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. 

 145/2016 
Svet Sklada KZG RS sprejema obvezno razlago tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o 
zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – UPB2, in sicer: 
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»Obseg prednosti do zakupa iz naslova lastnih zemljišč na VVO 1 se zmanjša le za površine, 
pridobljene v zakup po 6. 6. 2014, ki so bile pridobljene na podlagi uveljavljene prednosti iz 
naslova VVO 1.«. 

 146/2016 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s predlogom KGZS za znižanje zakupnin Sklada KZG 
RS za leto 2016 zaradi škode po zmrzali in snegu. 

 147/2016 
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 1107, k.o. Jernej, se odmeri na stroške stranke, 
novonastala parcela pa se proda po ceni 250,00 EUR/m2. 

 148/2016 
Del kmetijskega zemljišča s parc. št. 1089/30, k.o. Hribi, se odmeri na stroške stranke, 
novonastala parcela pa se proda po ceni 250,00 EUR/m2. 

 149/2016 Kmetijsko zemljišče s parc. št. 2276, v k.o. 2715-Cetore se ne proda. 

 150/2016 Zemljišče s parc. št. 1283/2, v k. o. 725–Kot, se proda po ceni 33,00 EUR/m2. 

 151/2016 
Gozdno zemljišče parc. št. 58/46 in 58/54 v k. o. 1871-Trbovlje, se proda po ceni 30,00 
EUR/m2. 

 152/2016 
Gozdno zemljišče parc. št. 147/1, v k. o. 269-Rinčetova graba, se proda po ceni 0,80 
EUR/m2. 

 153/2016 
S postopkom menjave gozdnih zemljišč v k. o. Črmošnjice, k. o. Dragatuš in k. o. Pribišje za 
parcele v lasti RS v k. o. Črmošnjice in k. o. Blatnik se nadaljuje. Strokovne službe Sklada 
pridobijo cenitve. 

 154/2016 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s predlogom Pravilnika o podrobnejši opredelitvi obsega 
krajevne in stvarne pristojnosti območnih izpostav in upraviteljstev. Vodstvo Sklada v tej zvezi 
pripravi dodatne analize. 

21. dopisna seja, 
zaključena 3.6.2016 

155/2016 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2016. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2016 znašajo 8.097.424 EUR, in sicer: 
• neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 7.360.337 EUR,  
• planirana sredstva amortizacije v letu 2016 v višini 662.087 EUR,  
• proračunska sredstva za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni v 

višini 25.000 EUR, 
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• proračunska sredstva - odškodnine zaradi spremembe namembnosti v višini 50.000 
EUR. 

 156/2016 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 3. dopolnitev. 
Program prodaje nepremičnin za leto 2016 – 3. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

22. dopisna seja, 
zaključena 29.6.2016 

157/2016 
Svet Sklada KZG RS sprejme Statut Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. 

23. redna seja, 
zaključena 1.8.2016 

158/2016 

Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Polletnim poročilom  Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, za obdobje januar – junij 2016, po načelu denarnega toka ter 
Poročilom o delu in finančnim poročilom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za prvo 
polletje 2016. 

 159/2016 
Svet Sklada se je seznanil z dodatnimi analizami glede kadrovske obremenjenosti 
posameznih izpostav in posameznih javnih uslužbencev na izpostavah. Direktorica predstavi 
županom, ki so proti ukinitvi izpostav Sklada, možne rešitve bodoče organiziranosti na terenu. 

 160/2016 
Dela parc. št. 2197/1 in 2198, k.o. Malija se ne prodata in ne prenašata v upravljanje Direkciji 
RS za infrastrukturo. 

  161/2016 Zemljišča parc. št. 89/2, k.o. Krajnčica se proda po že prej določeni ceni, to je 33,00 EUR/m2. 

  162/2016 Zemljišče parc. št. 156/2, k.o. Žabče se proda po že prej določeni ceni, to je 29,00 EUR/m2. 

 
 163/2016 Prouči  se možnost menjave za solastniške deleže na parc. št. 4755, 4756, 4757 vse k.o. 

Dolga vas pri Lendavi. 

 

 164/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 4. dopolnitev 
Program prodaje nepremičnin za leto 2016 – 4. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cene. 

 
 165/2016 Svet Sklada sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o odtujitvi osnovnih sredstev in 

drobnega inventarja. 

 
 166/2016 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z oddelitvijo gozdarskega dela SKZG RS, delitveno 

bilanco, prenosom podatkov, dokumentacije in   evidenc v zvezi z državnimi gozdovi v 
gospodarjenje družbi SiDG d.o.o. 



17 

 

SEJA 
(MANDAT 2015-2019) 

ŠT. 
SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 

24. redna seja, 
zaključena 23.8.2016 

167/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme Statut Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije. 

 
168/2016 Svet Sklada se je seznanil z stališči županov v zvezi z ukinjanjnem izpostav Sklada KZG RS. 

Svet Sklada je pooblastil direktorico Sklada KZG RS, da vse občine pisno seznani s 
predlogom vzpostavitve mobilnih pisarn. 

 
169/2016 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s stanjem odprtih terjatev Sklada KZG RS do kupcev. O 

stanju na terjatvah se vsaka dva meseca seznanja Svet Sklada. 

25. redna seja, 
zaključena 20.10.2016 

170/2016 Svet Sklada se je informiral s predlogom seznama nadomestnih zemljišč in se odločil, da ne 
spreminja že do sedaj sprejetih sklepov. 

 
171/2016 Odškodnina Družbi hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega se izplača že pred 

pravnomočnostjo sodne odločitve. 

 
172/2016 Solastniški delež RS do 1/12 na parc. št. 4755, 4756, 4757, vse k.o. Dolga vas pri Lendavi se prodajo 

v vplivnem območju po ceni 4,00 EUR/m2 in ostalo po 1,00 EUR/m2. 

 
173/2016 Na parc. št. 1306, 1308, 1313 in 1314, vse k.o. Mozelj se del zemljišč odmeri na stroške stranke in 

proda po ceni 7,00 EUR/m2. 

 
174/2016 Del zemljišč na parc. št. 81/3 in 81/8, obe k.o. Pesniški dvor se odmeri na stroške stranke in se 

prodata po ceni 20,00 EUR/m2. 

 175/2016 Zemljišče na parc. št. 611/14, k.o. Hribi v izmeri 279 m2 se proda po ceni  190,00 EUR/m2. 

 

176/2016 Zemljišča parc. št. 592/1, 592/15 in 592/22, 1178/1, 1178/4, 1179/1 in 591/2, k.o. Poljčane se prodajo 
po povprečni ceni 11,00 EUR/m2 in sicer 

- del zemljišč, kjer je eksploatacija končana v površini 35848 m2, proda po ceni 15,00 EUR/m2  
- del zemljišč, kjer je eksploatacija še možna v površini 40883 m2, proda po ceni 7,5 EUR/m2. 

 177/2016 Pred odločitvijo v zvezi z nakupom v k.o. Bitnje in k.o. Godešič se izvede cenitev predlaganih zemljišč. 

 
178/2016 Svet Sklada se je informiral s 1. predprogram prodaje nepremičnin, postopek prodaje naj se nadaljuje 

po ustaljenem postoku. 

 

179/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 5. dopolnitev v obliki kot 
ga je pripravila komisija za promet na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS . Program prodaje 
nepremičnin za leto 2016 – 5. dopolnitev se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 180/2016 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s stanjem odprtih terjatev Sklada KZG RS do kupcev. 
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181/2016 Svet Sklada se je seznanil s problematiko neplačevanja zakupnine Agroemone d.o.o. in 

priporočil vodstvu, da se dogovori z odvetnico o pospešitvi postopka. 

 
182/2016 Z Nadškofijo Ljubljana se sklene delna izvensodna poravnava za kmetijska zemljišča v višini 

32.683,63 EUR. 

 
183/2016 Svet Sklada se je seznanil s prejeto sodbo z zadevi Szechenyi Fedora in ostali, z izplačilom 

v skladu s prejeto sodbo se počaka. 

26. dopisna seja, 
zaključena 25.10.2016 

184/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme rebalans Programa dela in finančnega načrta Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2016 znašajo 11.223.724 EUR, in 
sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 10.486.637 EUR,  

 planirana sredstva amortizacije v letu 2016 v višini 662.087 EUR,  

 proračunska sredstva – odškodnine zaradi spremembe namembnosti v višini 50.000 EUR, 
proračunska sredstva za nakupe varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni v višini 
25.000 EUR. 

27. redna seja, 
zaključena 24.11.2016 

185/2016 Svet Sklada KZG RS soglaša, da se Sklad KZG RS z Nadškofijo Ljubljana, v okviru sodnega 
zahtevka II P 33/2016, pogaja z namenom doseči dogovor glede izplačila odškodnine na 
podlagi predloga strokovnih služb Sklada in odvetnice. 

 
186/2016 Svet Sklada soglaša s predlogom dodelitve nadomestnih zemljišč, kot so ga pripravile 

strokovne službe Sklada. 

 

187/2016 Svet Sklada, pred sprejetjem s strani direktorice Sklada, potrdi letni in dolgoročni načrt 
notranje revizije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za obdobje 
2017-2021 in odloči, da se dejavnost notranjega revidiranja zagotavlja s strani zunanjega 
izvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju. 

 188/2016 Svet Sklada se je seznanil s sklenitvijo Aneksa k pogodbi št.V_26/15/S in potekom projekta. 

 
189/2016 V skladu z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji 

med 25. in 30. aprilom 2016 se izvede odpis zakupnine zaradi pozebe v letu 2016. 

 
190/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2016 - 6. dopolnitev v 

obliki kot ga je pripravila komisija za promet na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
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Program prodaje nepremičnin za leto 2016 – 6. dopolnitev se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cene. 

 
191/2016 Zemljišča na parc. št. 289/2 in 289/1, obe k.o. 1417 Ornuška vas in parc. št. 2329/2 in 2329/1 

obe k.o. 1418 Lukovek se prodajo po ceni 2,00 €/m2. 

 
192/2016 Solastniški delež na zemljiščih v k.o. Bitnje in k.o. Godešič se odkupi v skladu s ocenjeno 

vrednostjo zemljišča. 

4. izredna seja, 
zaključena 8.12.2016 

193/2016 Svet Sklada je sprejel informacijo v zadevi  Nadškofija Ljubljana proti Skladu opr. št. II P 33/2016 in 
informacijo posreduje Vladi Republike Slovenije. Po seznanitvi Vlade Republike Slovenije se nadaljuje 
s postopkom mediacije. 

28. dopisna seja, 
zaključena 13.12.2016 

194/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015, 
v skupni vrednosti 14.396.687 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2015, v skladu s petim 

odstavkom 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, (Ur. list RS, št. 19/2010, s spr.) razporedi za 
financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter gozdov, ki so razglašeni kot varovalni 
gozdovi in gozdovi s posebnim namenom, za nakupe zemljišč v deset kilometrskem 
obmejnem pasu in naložbe v skladu s finančnim načrtom. 

29. redna seja, 
zaključena 19.12.2016 

195/2016 Svet Sklada se strinja z izračunano odškodnine v višini 39.067,88 EUR, ki so jo strokovne 
službe izračunale po sprejeti metodologiji v pravdni zadevi opr. št. II P3044/2015. 

 

196/2016 Sveta Sklada KZG RS se strinja, da se: 

1. Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč  se spremeni na način, da se glede gradenj na 

zemljiščih Sklada v celoti prevzame pogoje veljavnih prostorskih aktov pristojnih občin, ne 

glede na to, ali so bili objekti že zgrajeni pred, ali po ustanovitvi Sklada, ali pa bodo šele 

zgrajeni v bodoče. 

2. Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč spremeni na način, da se prednostni 
vrstni red dopolni v smislu  zaokroževanja posesti in  podpiranja razvojno sposobnih 
kmetijskih gospodarstev, z ohranjanjem družinskih kmetij,  katerih nosilci so: 
- lastniki zemljišč na prvih vodovarstvenih območjih,  
- nosilci kmetijskih gospodarstev mlajši od 40 let in so pridobili sredstva iz programa razvoja 
podeželja kot mladi prevzemniki kmetij in imajo v zakupu  manj kot 20 ha zemljišč od Sklada,  
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- nosilci kmetijskih gospodarstev mlajši od 40 let, ki imajo v zakupu manj kot 20 ha zemljišč 
od Sklada. 

 
V primeru izenačenih sprejemnikov ponudbe pridobi zemljišče v zakup tisti, ki ponudbi višjo 
zakupnino. 

 

197/2016 1. Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2017 in 
seznam območij z znižano ter seznam območij z zvišano zakupnino. 

2. Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2017. 
3. Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin 

oziroma nadomestil za leto 2017. 

 
198/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se izvedba projekta »Urejanje lastništva objektov in 

upravljalca objektov na zemljiščih v upravljanju Sklada« podaljša za obdobje 24 mesecev, 
oziroma do 31.12.2018, vključno s povišanjem vrednosti objekta v višini 56.440 EUR. 

30. dopisna seja, 
zaključena 22.12.2016 

199/2016 Svet Sklada KZG RS sprejme začasno Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS (za obdobje 2016 - 2018). 

31. redna seja, 
zaključena 1.2.2017 

200/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s strokovnimi argumenti, ki jih je pripravil strokovni 
pomočnik. To se upošteva kot argumenti v mediacijskem postopku. 

 
201/2017 Svet Sklada se je seznanil z ugotovitvami Izrednega revizijskega pregleda pravilnosti 

ravnanja Sklada v stečajnem postopku št. 1465/2012 Okrožnega sodišča v Celju in direktorici 
Sklada predlaga, da se obrne na pravobranilstvo. 

 

202/2017 Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice, in v skladu z 89. in 90. členom 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 
31.12.2016. Svet pooblašča že imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih 
osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 
203/2017 Svet Sklada sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in 

kmetijskih zemljišč-UPB2. 

 
204/2017 Svet Sklada se strinja s prodajo nadomestnih zemljišč, območje Rače, Rogoza 1, Rogoza 2 

in Rogoza 3, pod pogojem, da so zemljišča prosta, zainteresiranim lastnikom zemljišč, na 
območju strateške investicije industrijske cone občine Hoče- Slivnica. Zemljišča se 
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upravičenim lastnikom prodajo v skladu z 21. členom ZZPISI in internimi akti Sklada, ki urejajo 
promet nepremičnin. Kupec oziroma občina nosi vse stroške povezane s prodajo 
nepremičnin. 

32. redna seja, 
zaključena 1.3.2017 

205/2017 Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije o stanju 
sredstev in virov sredstev na dan 31. 12. 2016. 

 206/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2016. 

 
207/2017 Svet Sklada potrjuje prečiščeno besedilo Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč – 

UPB3. 

 
208/2017 Menjava zemljišč, parc. št. 251/2 k.o. Žepovci za parc. št. 228 k.o. Žepovci in 302 k.o. Vratja 

vas, se izvede. 

 209/2017 Del zemljišča na parc. št. 1488 k.o. Semedela v površini 800 m2 se proda po ceni 250,00 €. 

 
210/2017 Menjava zemljišč v k.o. Mlajtinci za zemljišča v k.o. Tešanovci in Suhi vrh se izvedejo po 

ocenjeni vrednosti. 

 211/2017 Menjave zemljišč v k.o. Komen se izvedejo po ocenjeni vrednosti. 

 
212/2017 Del parc. št. 2276 k.o. Cetore, na katerem je postavljen objekt, se proda po ceni stavbnega 

zemljišča. 

 213/2017 Del parcele št 1161/9 v k.o. Hribi se proda po ceni 105,00 €/m2. 

 
214/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017. Program prodaje 

se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se 
navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 

215/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije za leto 2016. 
 
Svet Sklada KZG RS sprejme sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v 
letu 2016, v skupni vrednosti 4.171.868 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 2016, v 
skladu s petim odstavkom 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, (Ur. list RS, št. 19/2010, s 
spr.) razporedi: 

 v višini 4.171.868 EUR za financiranje nakupov kmetijskih zemljišč in gozdov ter za 
nakupe zemljišč v 10 km  pasu ob mejni črti in naložbe v skladu s finančnim načrtom; 

 216/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s stanjem odprtih terjatev Sklada KZG RS do kupcev. 
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33. dopisna seja, 
zaključena 8.3.2017 

217/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme začasno Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS (za obdobje 2016 - 2018). 

5. izredna seja, 
zaključena 16.3.2017 

218/2017 Svet Sklada se je seznanil z zahtevo zakupnikov PP Agro d.o.o. in Perutnino Ptuj d.d. za 
predčasno podaljšanje zakupne pogodbe. 

34. redna seja, 
zaključena 13.4.2017 

219/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2017. 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2017 znašajo 6.081.050 EUR, in sicer: 

- neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 2.124.150 EUR,  
- planirana sredstva amortizacije v letu 2017 v višini 446.900 EUR,  
- nakupi zemljišč iz proračunskih sredstev – sredstva odškodnine zaradi spremembe 

namembnosti v višini 10.000 EUR, 
- proračunska sredstva za nakupe gozdov (gozdni sklad) v višini 3.500.000 EUR. 

 

220/2017 Sklad KZG RS izplača Nadškofiji Ljubljana, v pravdni zadevi II P 33/2016, na račun vtoževane 
odškodnine v višini 729.790,80 € s pp, znesek 280.102,00 € z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od 11.08.2013 do dneva nakazila, s pridržkom, da zahteva vračilo preveč izplačane 
odškodnine in obresti v primeru, da bi bila s strani sodišča pravnomočno dosojena 
odškodnina nižja. 

 
221/2017 Strokovne službe Sklada KZG RS pripravijo izračun odškodnine po metodologiji Sklada v 

zadevi II P 2612/2016 in sicer za delne odločbe UE Mozirje št. 32100-19/92 z dne 29.12.1999, 
št. 32100-19/92 z dne 2.3.2001 in 32100-19/92 z dne 23.6.2005. 

 
222/2017 Sklad strankam iz naslova v pravdnem postopku P 459/2016 vtoževane odškodnine po členu 

72/2 ZDen, nakaže skupen znesek v višini 30.600,37€. 

 

223/2017 Svet Sklada se strinja, da bo Vovk Aleš svojo obveznost plačila pravdnih stroškov, ki jih 
dolguje Skladu KZG RS iz naslova pravnomočno končanega pravdnega postopka vodenega 
pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. P 1499/2012 v povezavi z odločitvijo Višjega 
sodišča v Ljubljani, opr.št. II Cp 1414/2016, poravnal obročno, tako da bo plačeval 300,00 € 
mesečno vse do končnega poplačila svoje celotne obveznosti. 

 
224/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s problematiko odpovedi zakupne 

pogodbe  zakupnika  Agroemona d.o.o. 
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225/2017 Svet Sklada se je seznanil z zadevo predčasnega podaljšanja zakupne pogodbe Perutnina 

Ptuj d.d.  in PP Agro d.o.o. 

 
226/2017 Del zemljišča parc. št. 2235/1, k.o. Cetore v približni površini 20 m2 se proda po ceni 200,00 

EUR/m2. 

 
227/2017 Del zemljišča parc. št. 845/5, k.o. Cetore v približni površini 55 m2 se proda po ceni 200,00 

EUR/m2. 

 

228/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017- 1 dopolnitev kot 
so ga pripravile strokovne službe Sklada. Program prodaje se objavi na internetni strani 
Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cene. 

6. izredna seja, 
zaključena 23.6.2017 

229/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017- 2. 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. 

 

230/2017 Po metodologiji, ki jo je sprejel Svet Sklada KZG RS s sklepom št. 62/07, se Nadškofiji 
Ljubljana v pravdnem postopku II P 2612/2016, izplača nesporni del odškodnine iz naslova 
gospodarjenja z gozdovi v višini 2.506.861,74 z ZZO, oz. 18,76 €/m3, s pridržkom pravice 
zahtevati od Nadškofije Ljubljana vračilo izplačanega zneska oziroma dela zneska, v kolikor 
bi bila pravnomočna odločitev sodišča drugačna. Odškodnina se izplača za gozdove, ki so 
bili predmet vračila s sledečimi delnimi denacionalizacijskimi odločbami:  
PODROČJE MOZIRJA (NAZARJA): 
-  delna odločba UE Mozirje, opr. št. 32100-19/92 z dne 29.12.1999, pravnomočna     
21.02.2007; 
-  delna odločba UE Mozirje, opr. št. 32100-19/92 z dne 2.3.2001, pravnomočna 21.02.2007; 
-  delna odločba UE Mozirje, opr. št. 321-19/92 z dne 23.6.2005, pravnomočna 15.05.2006. 

 
231/2017 Sklad izplača tožeči stranki Barle Brigiti še odškodnino po členu 72/2 ZDen za nadomestna 

zemljišča in sicer v znesku 62.631,94€ z ZZO od 18.07.2011 do plačila, v izogib nadaljnjemu 
teku ZZO in nadaljnjim stroškom sodnega postopka. 

 
232/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme popravke besedila Poročila o delu in zaključnem računu Sklada 

KZG RS za leto 2016. 
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233/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme začasno Razvojno strategijo Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS (za obdobje 2016 - 2018). 

35. redna seja, 
zaključena 10.7.2017 

234/2017 Svet Sklada se je seznanil z informacijo o zadevi »Kamnolom Velika Pirešica« in jo posreduje 
Komisije za preprečevanje korupcije. 

 
235/2017 Svet Sklada KZG RS je obravnaval Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2017 in ga bo dokončno sprejel na dopisni 
seji po pridobitvi dopolnjenih izhodšč MKGP. 

 
236/2017 Z Občino Polzela se ne sklene sodna poravnava za plačilo odmene za zemljišče parc. št. 

985 k.o. 992 ─ Polzela v višini ocenjene vrednosti za kmetijsko zemljišče. 

 
237/2017 Del zemljišča v k.o. Spodnje Radvanje par.št. 1960 se proda po ceni 10,00 €/m2 po 

predhodni parcelaciji zemljišča na stroške stranke ob ureditvi ustrezne služnosti. 

 
238/2017 Dela par.št. 2197/1 in 2198 k.o. Malija se ne prodata, prodaja se izvede takrat, ko bodo 

realizirani nakupi zemljišč od ostalih lastnikov in Sklad pridobi kupoprodajne pogodbe od 
DRSI. 

 
239/2017 Dela par.št. 173 in 176/1 k.o. Podgora se prodata po ceni 20 €/m2 po predhodni parcelaciji 

zemljišča na stroške stranke. 

 240/2017 Zemljišče v k.o. Ojstriška vas par.št. 1832, 1827 in 1785 se ne prodajo. 

 
241/2017 Parc. št. 2308/1, k.o. Cetore se proda po ceni 150,00 EUR/m2 in se prodaja vključi v 

Program prodaje za leto 2017-3.dopolnitev. Dovoli se odmera dela parc. št. 2307/1, k.o. 
Cetore in novonastala parcela se proda po ceni 150,00 EUR/m2. 

 242/2017 Zemljišče v k.o. Drašiči par.št. 1826/3 se ne proda. 

 
243/2017 Zemljišče v k.o. Koštabona par.št. 2524/3, 2531/3, 2532/3 in 2542/2 se prodajo po ceni 

50,00 €/m2. 

 
244/2017 Del zemljišča v k.o. Razdrto par.št. 576/1 se proda po ceni 25,00 €/m2 po predhodni 

parcelaciji zemljišča na stroške stranke. 

 
245/2017 Del zemljišča v k.o. Mozelj par.št. 769/1in par.št. 774 se prodata po ceni 10,00 €/m2 po 

predhodni parcelaciji zemljišča na stroške stranke. 

 
246/2017 Zemljišče parc. št.  2342/2 k.o. 2628- Malija, v velikosti 181 m2, se proda po ceni 100,00 

EUR/m2 oziroma se nadaljuje postopek pred sodiščem. 
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247/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017 - 3. 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. 

 
248/2017 Svet Sklada se je seznanil z izpostavljeno problematiko  Skupnosti vinogradnikov in vinarjev 

Spodnje Vipavske doline in direktorici nalaga, da pripravi pisni odgovor vinogradnikom. 

 
249/2017 Svet Sklada se je seznanil s predlogom družbe Agroemona d.o.o. za ureditev medsebojnih 

zadev s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

36. dopisna seja, 
zaključena 12.7.2017 

250/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2017. 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2017 znašajo 2.581.050 EUR, in sicer: 
- neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 2.124.150 EUR, 
- planirana sredstva amortizacije v letu 2017 v višini 446.900 EUR, 
- nakupi zemljišč iz proračunskih sredstev – sredstva odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti v višini 10.000 EUR. 

37. redna seja, 
zaključena 29.8.2017 

251/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Polletnim poročilom Sklada KZG RS za obdobje 
januar – junij 2017, po načelu denarnega toka. 

 
252/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s Poročilom o delu in finančnim poročilom Sklada 

KZGRS za prvo polletje 2017. 

 
253/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o spremljavi izvrševanja podanih 

priporočil. 

 

254/2017 Svet Sklada KZG RS se strinja, da se s spremembo  metodologije za model izračuna tržne 
zakupnine počaka do prenove zemljiške politike z uveljavitvijo ustreznih predpisov. 
Svet Sklada KZG RS se strinja s predlogi sprememb Pravilnika o zakupu kmetij in 
kmetijskih zemljišč, ki jih morajo strokovne službe predhodno preveriti glede veljavne 
predpise. 

 255/2017 Svet Sklada potrjuje predlog podaljšanja izvedbe projekta do 31.12.2018. 

 

256/2017 Izvede se razdružitev nepremičnine parc. št.  1199, k.o. Biljana s fizično delitvijo zemljišča in 
menjava parcel oziroma solastniških deležev parc. št. 1201 in parc. št. 1203, k.o. Biljana. V 
menjavi in razdružitvi parcel pridobi solastnica ga. Sirk Darinka del parcele 1199, k.o. Biljana 
in del parcele 1203, k.o. Biljana, v skupni površini 697 m2. Parcelacija se izvede po priloženi 
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okvirni skici. V razdružitvi oz. menjavi pridobi Republika Slovenija preostalo površino na 
parceli 1199, k.o. Biljana in solastniški delež ga. Sirk Darinke na parc. št. 1201, k.o. Biljana. 
Po parcelaciji se novo nastale parcele ocenijo s strani kmetijskega cenilca in sledi poračun 
razlike v vrednosti zemljišč. Trajni nasadi niso predmet cenitve. Razdružitev in menjava se 
opravi po cenitvi. Parcelacijo in cenitev naroči Sklad. Stroški parcelacije in cenitve se delijo 
med solastnici glede na solastniški delež. 

 
257/2017 Menjava zemljišč  se ne izvede,  Svet Sklada KZG RS se strinja s prodajo zemljišč par. št. 

77/10, 77/23 in 831 k.o. Dornava. 

 
258/2017 Dela zemljišč parc. št. 921 in 926, k.o. 603 – Kozjak, v približni površini 880 m2, se po 

predhodni odmeri zemljišča, prodata po ceni 55,00 EUR/m2. 

 
259/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017- 4. 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. 

 
260/2017 Svet Sklada se je seznanil z reklamacijo računa po zakupni pogodbi zakupnika Gregorič 

Bruna in se strinja z odgovori strokovnih služb Sklada KZG RS. 

 
261/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o odtujitvi osnovnih sredstev 

in drobnega inventarja. 

 
262/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Rebalans finančnega načrta Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov Republike Slovenije za leto 2017. 

38. redna seja, 
zaključena 2.10.2017 

263/2017 Svet Sklada KZG RS se ne strinja, da Sklad v pravdnem postopku vodenim pred Okrožnim 
sodiščem v Ljubljani pod opr.št. II P 3044/2015, z Nadškofijo Ljubljana, sklene sodno 
poravnavo. 

 
264/2017 Svet Sklada se strinja na osnovi sodne prakse, da direktorica Sklada spremeni navodila za 

obravnavo zahtevkov po 72. členu ZDen in 145. členu ZIKS na način, da se priznajo zahtevki 
agrarnih skupnosti. 

 
265/2017 Razveljavi se sklep Sveta Sklada št. 62/07 z dne 19. 12. 2007. Za vsakokratni izračun 

odškodnine za posamezni zahtevek po 72. členu ZDen in 145. členu ZIKS Sklad angažira 
izvedenca gozdarske stroke. 

 
266/2017 Svet Sklada sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in 

kmetijskih zemljišč – UPB3. 
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 267/2017 Svet Sklada se je seznanil z analizo vpliva faktorjev na višino zakupnine. 

 268/2017 Zemljišči parc. št. 2158 in 2159/2, k.o. Roginska gorca se prodata po ceni 5,00 EUR/m2. 

 
269/2017 Del zemljišča na parc. št. 1488, k.o. Semedela v površini 800 m2 se proda po ceni 250 

EUR/m2, tako kot je že bilo določeno. Stranka si mora urediti dostop do objekta. 

 
270/2017 Del zemljišča par. št. 419/5, k.o. 448 – Vareja, v približni površini 350 m2, po predhodni 

odmeri zemljišča, se proda po ceni 5,00 EUR/m2. 

 
271/2017 Dela zemljišč parc. št. 2197/1 in 2198, k.o. 2628 - Malija,  v približni izmeri 120 m², se prodata 

ob predhodni parcelaciji, na stroške stranke, in po ceni  80 EUR/m². 

 
272/2017 Deli zemljišča na parc. št. 210, 217 in 218, k.o. Cetore v površini 851 m2 se prodajo po ceni 

250,00 EUR/m2 in podeli se služnost dostopa po ceniku. 

 
273/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017- 5. 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. 

 

274/2017 Svet Sklada KZG RS se strinja, da Sklad v gospodarskih sporih I Pg 100/2016, I Pg 61/2016 
I Pg 53/2017, vodenih pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu zoper dolžnico, toženo 
stranko Gozdarsko zadrugo Slovenj Gradec z.o.o., na poravnalnem naroku dne 09.10.2017, 
pristopi k obravnavi poravnalne ponudbe Gozdarske zadruge Slovenj Gradec. Sklad se je 
pripravljen poravnavati z Gozdarsko zadrugo Slovenj Gradec le v primeru, da Gozdarska 
zadruga Slovenj Gradec do dneva poravnalnega naroka z dne 09.10.2017 poravna 
Skladu  nesporni znesek v vseh treh gospodarskih sporih. 

39. redna seja, 
zaključena 23.11.2017 

275/2017 Svet Sklada se je seznanil s problematiko realizacije Akcijskega načrta za dokončanje 
prenosov zemljišč zaradi neizdajanja potrdil o namenski rabi zemljišč s strani občin, glede na 
sprejete dogovore, ki so jih dogovorili predstavniki ZOS in SOS ter predstavniki Sklada. 

 
276/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z izrednim notranjerevizijskim poročilom v zadevi 47801-

402/2017. 

 

277/2017 Svet Sklada kot organ upravljanja, pred sprejetjem s strani direktorice Sklada, potrdi letni in 
dolgoročni načrt notranje revizije na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
za obdobje 2018-2022 in odloči, da se dejavnost notranjega revidiranja zagotavlja s strani 
zunanjega izvajalca. 
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278/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z sprejetim Akcijskim načrtom za odpravo neskladij med 

zakupniki Sklada KZG RS in nosilci kmetijskih gospodarstev, ki uveljavljajo neposredna 
plačila za zemljišča v zakupu. 

 
279/2017 Pripravi se predlog pravilnika o zakupu, kmetij in kmetijskih zemljišč, ki upošteva usmeritve 

iz Akcijskega načrta v prehodnem obdobju. 

 

280/2017 Svet Sklada KZG RS se strinja s predlogi sprememb cenikov za leto 2018, in sicer:  
1. Za leto 2018 se v ceniku zakupnin za kmetijska zemljišča, ne glede na siceršnjo 

spremembo celotnega cenika, na katerega običajno najbolj vpliva ocena 
pričakovanega faktorskega dohodka v kmetijstvu,  poviša zakupnina za namen 
uporabe: »zemljišče pod kmetijskimi objekti« na 2,0 €/m2. 

2. V ceniku za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin za leto 2018 se sprejme 
določilo, da se občinam zaračuna odškodnina za izdajo soglasja in pripravo pogodbe. 

 
281/2017 Svet Sklada se strinja, da Sklad nadaljuje s postopki zaradi ugotovitve lastninske pravice v 

korist RS proti zadrugam. 

 
282/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s stanjem odprtih terjatev Sklada KZG RS do kupcev na 

dan 30. 10. 2017. 

 283/2017 Zemljišči s parc. št. 108/1 in 109/1, obe k.o. 708 – Skoke se ne odkupita po ceni 3,90 EUR/m2 

 
284/2017 Zemljišči s parc. št. 586/45 in 586/47, obe k.o. Ostrožno se prodata po ceni 40,00 EUR/m2 

oz. po ocenjeni vrednosti gradbenega cenilca, če bo le-ta višja. 

 
285/2017 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2017- 6. 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. 

 
286/2017 Svet Sklada se je seznanil s poravnalno ponudbo Agroemone d.o.o., ki jo je Sklad prejel dne 

8. 11. 2017. 

40. redna seja, 
zaključena 14.12.2017 

287/2017 1. Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2018 in 
seznam območij z znižano ter seznam območij z zvišano zakupnino. 

 
2. Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 

2018. 
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3. Svet Sklada KZG RS sprejme Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin 
oziroma nadomestil za leto 2018. 

 

288/2017 Svet Sklada KZG RS se strinja, da se v skladu s 23. členom Pravilnika o zakupu kmetij in 
kmetijskih zemljišč začne postopek za odpis zakupnine in odpiše zakupnino za leto 2017 
zakupnikom, ki izpolnjujejo pogoje tudi po sprejetem Zakonu o ukrepih za odpravo posledic 
pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017. 

 
289/2017 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s prednostmi in slabostmi  zakupa državnih zemljišč na 

območju Krasa. 

41. dopisna seja, 
zaključena 22.12.2017 

290/2017 Svet Sklada se strinja z nakupom zemljišč par. št. 464/2, 409/1, 410/1, 410/2, 411, 413, 414, 
415, 416, 418/3, 427/1, 428/1, 431/4, 432, 433/4, 437, 438/1, 436/4, vse k.o Špičnik vključno 
z vsemi pogoji ponudbe. 

42. redna seja, 
zaključena 29.1.2018 

291/2018 1. Zoper izdano sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr.št. P 2612/2016-II z dne 
3.11.2017, se vloži pritožba. 

 
2. Po izdani sodbi opr.št. P 2612/2016-II se plača razlika do nespornega zneska v višini 

2.489.969,79€ s plačilom pripadajočih zakonskih zamudnih obresti. 
  

3. Odškodnina se plača iz presežka prihodkov preteklih let - 72. člen ZDen in 145.c člen 
ZIKS - konto 985 200 in nerazporejenega presežka prihodkov - konto 985 000. 

 
292/2018 Svet Sklada KGZ RS se seznani z aktualno prakso VS RS na temo lastninjenja zadružnega 

premoženja in poda pobudo, da Sklad zaprosi Državno odvetništvo za stališče do zavzete 
sodne prakse. 

 

293/2018 Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice, in v skladu z 89. in 90. členom 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 
31.12.2017. Svet pooblašča že imenovano komisijo za pripravo odprodaje odpisanih 
osnovnih sredstev v skladu s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 
294/2018 Dovoli  se odmera dela parc. št. 345/8 in 345/9, k.o. Rošpoh vključno do ceste na skrajnem 

SV delu in se novonastali parceli prodata  po ceni 33,00 EUR/m2. 

 295/2018 Zemljišče s parc. št. 426/1, k.o. Naklo se proda po ceni 12,00 EUR/m2. 
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296/2018 Menjava kmetijskih zemljišč v k.o. Šmatevž se ne izvede, po spremembi namenske rabe 

zemljišča v stavbno se zemljišče v lasti RS ponudi v odkup oziroma najem. 

 297/2018 Zemljišče parc. št. 36/2, k.o. 2590 – Hribi se proda po ceni 200,00 EUR/m2. 

 
298/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018.  

Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev.  
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

43. redna seja, 
zaključena 28.2.2018 

299/2018 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2017. 

 
300/2018 Svet Sklada KZG RS na predlog direktorice potrdi zapisnik inventurne komisije, o stanju 

sredstev in virov sredstev na dan 31.12.2017. 

44. dopisna seja, 
zaključena 2.3.2018 

301/2018 1. Svet Sklada KZG RS sprejme Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije za leto 2017. 
2. Sklad je poslovno leto 2017 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki, ki se pokrije iz 
sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v skladu z njihovim namenom. 

45. redna seja, 
zaključena 4.4.2018 

302/2018 RŽ Cerklje se za del podržavljenih zemljišč, ki jih ni mogoče vrniti v naravi, v višini 411.897,62 
DEM dodelijo kot nadomestna zemljišča nepremičnine v k.o. Spodnji Brnik (nekdanji vl.št. 
578, k.o. Spodnji Brnik), kjer je Republika Slovenija solastnica do 146.296/366.069 v površini 
146.296 m2 v vrednosti 404.557,04 DEM. 

 
303/2018 Svet Sklada se seznani s Poročilom o oceni vrednosti nepremičnin z dne 14.03.2018, ki ga 

je izdelal dr. Bojan Grum in soglaša s podanim predlogom Sklada, da poizkuša z Agroemono 
doseči delno poravnavo. 

 

304/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 1. dopolnitev v 
obliki kot so ga pripravile strokovne službe Sklada.  
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. 
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 
305/2018 Zemljišči na parc. št. 390/39, 390/40 k.o. Cigonca se prodata po ceni 1,60 EUR/m2 in 

zemljišča v k.o. Laporje parc. št. 234/1, 278/2, 278/3 se prodajo po ceni 2,05 EUR/m2. 

 306/2018 Zemljišče na parc. št. 323/60 k.o. Cerina se proda po ceni 67,00 EUR/m2. 

 
307/2018 Svet Sklada se strinja s prodajo solastniškega deleža parcele, tako, da bo sama postala 

izključna lastnica zemljišča s parc. št. 1175, k.o. 1953 Drtija, RS-ji pa izplača vrednost 
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njenega solastniškega deleža. Poračun vrednosti naj se opravi po cenitvi zemljišča, 
pridobljeni s strani izvedenca kmetijske in gradbene stroke, postavljenega v sodnem 
postopku. 

46. dopisna seja, 
zaključena 9.4.2018 

308/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program dela in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2018. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicijskih odhodkov v letu 2018 znašajo 3.392.950 EUR, in 
sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let v višini 1.947.450 EUR,  

 planirana sredstva amortizacije v letu 2018 v višini 345.500 EUR,  

 proračunska sredstva – sredstva odškodnine zaradi spremembe namembnosti v višini 
1.000.000 EUR, 

 planirana sredstva  za povračilo  nakupa gozdov v višini 100.000 EUR. 

47. dopisna seja, 
zaključena 25.4.2018 

309/2018 Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je poslovno leto 2017 zaključil s 
presežkom odhodkov nad prihodki v višini 1.485.659 EUR zaradi izplačila odškodnin za ne 
možnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov vrnjenih v postopkih denacionalizacije na 
podlagi  2. odstavka 72 člena ZDen in 145.c člena ZIKS, ki se pokrije iz sredstev presežka 
prihodkov nad odhodki preteklih let v skladu z namenom, ki je skladen s sklepoma Vlade št. 
47602-28/2013/5 z dne 22. oktobra 2013 in št. 47602-18/2014/4 z dne 26. avgusta 2014. 
Presežek odhodkov nad prihodki, ki ga je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  Republike 
Slovenije ustvaril v letu 2017 se pokrije iz razporejenega presežka iz leta 2012 v znesku 
1.228.587 EUR in dela razporejenega presežka iz leta 2013 v višini 257.072 EUR. 

48. redna seja, 
zaključena 14.6.2018 

310/2018 
Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč. 

 

311/2018 Svet Sklada se je seznanil s predlaganimi dopolnitvami in spremembami cenikov: Cenik 
zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2018, Cenik najemnin in Cenik za pripravo soglasij, 
pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2018. Za obravnavo in potrditev na 
naslednji seji sveta Sklada se pripravi čistopise vseh treh cenikov. 

 312/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o prometu z nepremičninami. 
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313/2018 Na podlagi Ocene o količini posekanega lesa, ki jo je izdelal strokovni pomočnik Sklada dne 

22.02.2018, predlagamo plačilo glavnice v višini 2.107.258,02€  z ZZO od 10.11.2009 do 
dneva plačila. 

 
314/2018 Člani Sveta Sklada KZG RS se seznanijo z reševanjem problematike Agroemone d.o.o. 

Domžale. 

 
315/2018 Zemljišče s parc. št. 773/1, k.o. Veliki Brebrovnik se proda po ceni 8,00 EUR/m2 in se uvrsti 

v Program prodaje za leto 2018-2.dopolnitev. 

 
316/2018 Dovoli se odmera dela parc. št. 594/3, k.o. Gačnik v približni površini 100 m2 in novonastala 

parcela proda po ceni 25,00 EUR/m2. 

 
317/2018 Dovoli se odmera dela parc. št. 1107/2, k.o. Jernej v približni površini 40 m2 in se novonastala 

parcela proda po ceni 250,00 EUR/m2. 

 
318/2018 Dovoli se odmera dela parc. št. 1487/26, k.o. Kot v približni površini 1000 m2 in se 

novonastala parcela proda po ceni 30,00 EUR/m2. 

 

319/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 2. dopolnitev v 
obliki kot so ga pripravile strokovne službe Sklada.  
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. 
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

49. redna seja, 
zaključena 29.8.2018 

320/2018 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o delu Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije (januar - junij/2018). 

 
321/2018 Svet Sklada KZG RS je sprejel odločitev, da se novo vodstvo MKGP ob primopredaji seznani 

polletnim poročilom 2018 in ključnimi tveganji pri delovanju Sklada KZG RS. 

 
322/2018 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o delu Sklada kmetijskih zemljišč 

in gozdov Republike Slovenije (januar - junij/2018) po načelu denarnega toka. 

 
323/2018 Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o spremljavi izvrševanja podanih 

priporočil. 

 
324/2018 Svet Sklada KZG RS sprejeme dopolnjene cenike: Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za 

leto 2018, Cenik najemnin in Cenik za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin 
oziroma nadomestil za leto 2018. 

 
325/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 3. dopolnitev v 

obliki kot so ga pripravile strokovne službe Sklada.  
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Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. 
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 326/2018 Svet Sklada se je seznanil z realizacijo programa prodaje nepremičnin za leto 2017. 

 
327/2018 Svet Sklada KZG RS se je seznanil z izdanima posebnima pooblastiloma št. 020-1/2018-31 

z dne 19. 7. 2018 in št. 020-1/2018-32 z dne 10. 8. 2018. 

 
328/2018 Svet Sklada se seznani z povišanjem vrednosti vzdrževanja programske opreme aplikacije 

Urbar za obdobje 2018 – 2020. 

50. redna seja 
23.10.2018 

329/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in 
kmetijskih zemljišč 

 
330/2018 Svet Sklada KZG RS se strinja, da se Lerher Davidu kot nadomestno zemljišče dodeli parc. št. 2052/2 

in del 2053/3, k.o. 753 – Slovenska Bistrica, v izmeri 2.575 in se odtuji po ceni kot bo za svoje zemljišče 
parc. št. 2051/2, k.o. 753 – Slovenska Bistrica, dobil  Lerher David. 

 

331/2018 Svet Sklada KZG RS  se strinja, da se izvede menjava zemljišč  tako, da RS pridobi s solastniške 
deleže stranke Janeza Kepica do 55235/101536 na parc. št. 813, 815, 816, 829, 830, 831, 832, 833, 
834, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 
879, 814/1, 817/1, 818/1, 819/1, 821/1, 826/1, 828/1, 866/1, 880/1, 814/2, 817/2, 818/2, 819/2, 821/1, 
826/1, 828/1, 866/1, 880/1, 814/2, 817/2, 818/2, 819/2, 821/2, 826/2, 828/2, 866/2, 880/2, k.o. Grad, 
stranka Kepic Janez  pa pridobi od RS zemljišča parc. št. 283-del, 432-del, 433-del, 434, 435, 436, 
437,  438, 439, 441, 442, 444, 445, 446, 440/1 in 440/2, k.o. Zgornji Brnik ter se menjava izvede po 
ocenjeni vrednosti. Pri oceni mora cenilec upoštevati vpliv solastništva na vrednost 

 

332/2018 Svet Sklada KZG RS  se strinja, da se za menjavo zemljišča s parc. št. 692/2, 772, 773, 775, 777, 
778, 779, 780, 781, 782, 784, 786, 791, 806, 807,809, 811, 812, 850, 851/2, 851/3, 854/2, vse k.o. 
Begunje v površini 73901,25 m2 (3/4 od 98535 m2) ponudijo parc. št.  2155 1242, 1243, 1262, 1263, 
1238/2, 1240/3, 1365/82, k.o. Hraše, parc. št. 585, 586, 602, 608, 607/2, 603/4, k.o. Radovljica, parc. 
št. 877, 881, 882, 936, 940, 943, 944, 825/1, 826/1, 847/1, k.o. Zabreznica v površini 4,34 ha z 
bremenom zakupa 

 
333/2018 Svet Sklada KZG RS se  ne strinja, da se del zemljišča s parc. št. 969/2, k.o. Črni vrh odmeri na 

stroške stranke in novonastala parcela  proda po ceni 60,00 EUR/m2. 

 
334/2018 Svet Sklada KZG RS  se strinja da se del zemljišča s parc. št. 1594 in 1595, k.o. Dvori nad Izolo 

odmeri na stroške stranke in novonastala parcela, kjer stoji stavba št. 31, se proda po ceni 250,00 
EUR/m2, sočasno s postopkom prodaje  se uredi služnost dostopa. 
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335/2018 Svet Sklada KZG RS se strinja, da se del zemljišča s parc. št. 660/4, k.o. Oltra odmeri na stroške 

stranke in novonastala parcela se proda po ceni 250,00 EUR/m2. 

 

336/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018 - 4. dopolnitev v obliki kot 
so ga pripravile strokovne službe Sklada. 
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednostih iz cenitev. Pri objavi 
se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 
337/2018 Svet Sklada KZG RS  se strinja, da se odpis zakupnine za leto 2017, zaradi posledic suše,  ne izvede 

v skladu s prejetim pisnim stališčem MKGP s področja državnih pomoči. 

   

51. redna seja, 6.12.2019 
338/2018 Svet Sklada potrjuje predlog za podaljšanje izvedbe projekta prenosi zemljišč in sklenitev 

aneksa z zunanjim izvajalcem do 31.12.2019 

 
339/2018 Svet Sklada KZG RS potrjuje projekt:UREDITEV ROS – Ureditev evidenc v registri zemljišč  

SKZG RS in soglaša, da se v obdobju trajanja projekta 2019-2020 (2 leti) zagotovi ena 
dodatna zaposlitev. 

 
340/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018-5. 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. 

52. redna seja 
17.12.2018 

341/2018 
Svet Sklada sprejme pravilnik o spremembah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč 

 
 

342/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme CENIK zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2019 – Faktorji 
ogroženih območij in ugodne prometne lege 2019; CENIK najemnin za nekmetijsko rabo 
zemljišč za leto 2019; CENIK za pripravo soglasij,  služnostnih pogodb in obračun odškodnin 
oziroma nadomestil za leto 2019 

 
343/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2018-6. 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. 

53. redna seja 9.1.2019 

344/2019 Svet Sklada sprejme, da se sodba Okrožnega sodišča na Ptuju, opr.št. P 75/2012 realizira 
pred pravnomočnostjo na način, da Sklad izvede plačilo zneska 20.482,39 EUR z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od 16.2.2018 do plačila in da strankama povrne 145,46 EUR pravdnih 
stroškov z ZZO od poteka paricijskega roka do plačila. 
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 345/2018 Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2019. 

Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o vrednosti iz cenitev. 
Pri objavi se navede, da gre za minimalne prodajne cene. 

 




