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SEJA 
(MANDAT 2019-2023) 

ŠT. 
SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

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 

          R 

 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. 

 
          R 

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. 

 
           R 

 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. 

 
          R 
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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. 

 
           R 

 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. 

 
 
 
 
            R 

 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,  

 
 
            R 
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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. 

 
 
            R 

 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. 

 
            R 

 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. 

 
            P 

5. redna seja, 8.5.2019 26/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme razvojno strategijo Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS (za obdobje 2019-2022) z dopolnitijo v točki II.5.1. 
se doda tretja alinea: 

- aktivno sodeloval pri sodnih in izvensodnih postopkih ZDen in 
ZIKS 

 
 
            R 

 27/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Pravilnik o sprememah pravilnika o 
prometu z nepremičninami št. 020-4/2018-1/ISI z dne 14.6.2018 s 
spremembo 1. člena, ki se glasi: 
V 7. členu Pravilnika o prometu z nepremičninami se zadnji stavek 
spremeni tako,da se glasi: 
»Promet z nepremičninami v lasti RS in upravljanju Sklada pod 
knjigovodsko vrednostjo ni dovoljen, razen v primeru gospodarskih 
objektov s pripadajočimi funkcionalnimi zemjišči.« 

 
 
 
            R 
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 28/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 5. dopolnitev brez točke 4 v prilogi temu sklepu. 
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 

 29/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se kupijo parc. št. 257, 258, 264, 
272, 282, 283, 284/1 in 372, vse k.o. Škofja Loka po skupni ceni 
234.415,00 EUR. 

 
           R 

6. redna seja, 4.6.2019 
 

30/2019 
Svet Sklada KZG RS sej je seznanil s pripravljenim predlogom pravnih 
aktov in sklepov Sveta Sklada, ki opredeljujejo pristojnost Sveta Sklada 
KZG RS. 

 
           R 

 31/2019 
Svet Sklada KZG RS nalaga direktorici Sklada, da v internih aktih uredi 
pristojnosti organov Sklada v skladu z zakoni in akti Sklada KZG RS 
najkasneje do 31.12.2019. 

 
           R 

 32/2019 
Svet Sklada KZG RS z dnem 4.6.2019 preklicuje sklepe 53/2011, 
82/2011 in 62/2007. 

 
           R 

 33/2019 

Svet sklada KZG RS sprejem Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 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. 

 
 
           R 

 34/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se kupijo parc. št. 1771, 1772, 1773, 
1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 2986/1 in 2978, vse k.o. Semedela 
po skupni ceni 312.000,00 EUR. 

 
          R 

 35/2019 

Svet Sklada KZG RS se strinja, da se kupijo parc. št. 116/5, 158, 159, 
160, 161/1, 161/3, 162/1, 162/3, 163/1, 164, 165/3, 165/5, 165/6, 165/7, 
166/1, 166/3, 167/2, 167/3, 168, 173, 176/2, 1476/3, 176/4, 176/10, 
176/11, 176/12, 177, 178, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 182, 183, 184/1, 
184/2, 185, 186/2, 186/3186/4, 186/6, 186/10, 186/11, 186/12, 186/13, 
186/14, 186/15, 186/16, 186/20, 186/21, 186/22, 186/23, 187/1, 187/4, 

 
 
          R 
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187/6, 187/7, 490 in 491, vse k.o. 874-Šentanel po skupni ceni 
760.000,00 EUR. 

 36/2019 
Člani Sveta SKZG RS se seznanijo z doseženim pisnim predlogom 
sodne poravnave v pravdni zadevi Attems vodeni pred Okrožnim 
sodiščem v Ljubljani, opr.št. II P 2310/2018. 

 
          R 

 37/2019 

Člani Sveta SKZG RS soglašajo, da Sklad sklene v pravdnem 
postopku II P 1149/2016 s tožečo stranko AS Križ Filipčje brdo sodno 
poravnavo pod naslednjimi pogoji:  

 Sklad izplača tožeči stranki za vtoževano obdobje odškodnino za 
kmetijska zemljišča v višini 27.774,67€, 

 Sklad izplača tožeči stranki za vtoževano obdobje odškodnino za 
gozdove v višini 15.480,24€ ,  

 tožeča stranka se odpove zakonskim zamudnim obrestim v 
celoti, 

 vsaka stranka nosi svoje stroške pravdnega postopka. 

 
 
 
 
          R 

7. redna seja, 9.7.2019 38/2019 
Člani Sveta SKZG RS obravnavajo s strani strokovnih služb Sklada 
predlagane spremembe in dopolnitve Pravilnika o zakupu kmetij in 
kmetijskih zemljišč ter sprejmejo čistopis pravilnika. 

 
          R 

 39/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Rebalans programa dela in finančnega 
načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 
leto 2019. 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2019 znašajo 5.366.928 EUR, 
in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini 4.040.028 EUR; 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 326.900 EUR; 

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

Sredstva za izplačilo odškodnin po 72. členu ZDen in 145. c členu ZIKs 
bo Sklad zagotavljal najprej iz presežka prihodkov iz preteklih let 

 
 
 
 
 
 
          R 
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namenjenega pokrivanju izgube iz naslova odškodnin za nezmožnost 
uporabe zemljišč po zakonu o denacionalizaciji v višini 443.018 EUR. 
Izplačila nad tem zneskom pa bo kril: 

 za odškodnine za kmetijska zemljišča iz tekočih prihodkov; 

 za odškodnine za gozdna zemljišča iz proračunskih sredstev gozdnega 
Sklada v višini 9.389.500 EUR. 

 40/2019 

Svet sklada KZG RS sprejem Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 7. dopolnitev z dodatnimi dopolnitvami. 
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 

 41/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se kupijo parc. št. 1546, 1482/1, 
1542/1, 1482/2, 1488/2, 1542/2, 1482/3, 1540/5, vse k.o. 366-Krčevina 
pri Vurbergu po skupni ceni 316.215,00 EUR. 

 
           R 

 42/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja z nakupom solastniškega deleža na 
parc. št. 672, 1164, 1165 in 1167, vse k.o. 343-Vitomarci po skupni ceni 
480.477,00 EUR. 

 
           R 

 43/2019 

Člani Sveta SKZG RS nalagajo Skladu KZG RS, da v pravdnem 
postopku tožeče stranke Nadškofija Ljubljana, vodenem pred Okrožnim 
sodiščem v Ljubljani pod opr.št. II P 516/2018, na podlagi v mesecu 
februarju 2019 izdelane Ocene odškodnine zaradi nezmožnosti 
gospodarjenja den upravičenca NL, izvede plačilo nespornega zneska 
glavnice 6.745.935,00€ s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 

 
 
 
           R 

 44/2019 

Člani Sveta nalagajo Skladu KZG RS, da v pravdnem postopku tožeče 
stranke Nadškofija Ljubljana, vodenem pred Okrožnim sodiščem v 
Ljubljani pod opr.št. II P 1271/2018, na podlagi v mesecu novembru 
2018 izdelane Ocene odškodnine zaradi nezmožnosti gospodarjenja 
den upravičenca NL, v okviru razpoložljivih sredstev namenjenih v letu 
2019 izplačilu odškodnin po členu 72/2 ZDen, izvede plačilo 

 
 
 
           R 
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nespornega zneska glavnice 1.345.590,00€ s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi. 

 45/2019 
Svet Sklada sprejme dopolnitev Razvojne strategije sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS. 

 
           R 

 46/2019 
Svet Sklada KZG RS sprejme popravek obrazložitve k potrditvi 
Spremembe Pravilnika o prometu z nepremičninami, sprejetim na 5. 
redni seji Sveta Sklada KZG RS dne 8.5.2019. 

 
           R 

8. redna seja, 28.8.2019 47/2019 Točka se do razjasnitve zadeve prekine            R 

 48/2019 

Svet sklada KZG RS sprejeme Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 8. dopolnitev, razen točk 41, 42, 43 in 44. 
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 

 49/2019 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil z vlogo za  menjavo zemljišč v k.o. 
Bled, Begunje, Otok in Predtrg. 

 
           R 

 50/2019 
Svet Sklada KZG RS je seznanjen z nakupom parc. št. 169, 170, 171, 
172, 173, 1562, 1563, 1564, 1565, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585 in 
1586, vse k.o. Šmartno po skupni ceni 230.000,00 EUR. 

 
           R 

9. dopisna seja, 5.9.2019 51/2019 
Svet Sklada KZG RS sprejme in potrdi izvedbo oslabitve objektov v k.o. 
1592- Štalcerji 

 
           R 

 52/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepemičnin za leto 2019 
– 9. 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. 

 
 
           R 

10. redna seja, 9.10.2019 53/2019 
Svet Sklada KZG RS prekliče sklepa Sveta Sklada KZG RS štev. 
27/2019 in štev. 46/2019. 

 
           R 

 54/2019 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s predlogom strokovnih služb 
sklada. 
 

 
           R 
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 55/2019 
Svet Sklada KZG RS se je seznanil s polletnim poročilom o finančnem 
poslovanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (1-
6/2019). 

 
             R 

 56/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 10.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. 

 
 
            R 

 57/2019 
Vodstvo sklada pripravi spremembo Poslovnika Sveta Sklada KZG RS 
in ga uvrsti na en o izmed naslednjih sej. 

 
            R 

11.redna seja,17.10.2019 58/2019 

Sklep št. 58/2019) Svet Sklada KZG RS sprejme Rebalans programa 
dela in finančnega načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za leto 2019. 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2019 znašajo 8.445.428 EUR, 
in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  7.118.528 EUR; 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 326.900 EUR; 

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

 
 
 
 
 
            R 

12.redna seja, 5.11.2019  59/2019 
Svet Sklada KZG RS  sprejme Poslovnik o delu Sveta Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

 
            R 

 60/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 
2019 – 11.dopolnitev.  
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cen. 

 
 
            R 
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 61/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se solastnina na parc.  št. 645/14 in 
1019/3, k.o. 330 – Trgovišče, proda solastniku Križniškemu redu po ceni 
2,00 EUR/m2 oz. po ocenjeni vrednosti zemljišča, če bo ta višja. 

 
            R 

 62/2019 

Svet Sklada KZG RS se strinja, da se del zemljišč s parc. št. 525/5 in 
567/2, obe k.o. Veličane odmeri na stroške stranke in se novonastale 
parcele skupaj s parc. št. 521/2, k.o. Veličane prodajo po ceni 14,00 
EUR/m2. 

 
            P 

 63/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se del zemljišča s parc. št. 313, k.o. 
Ivanjkovci odmeri na stroške stranke in se novonastala parcela proda 
po ceni 14,00 EUR/m2. 

 
            R 

 64/2019 
Člani Sveta Sklada KZG RS se seznanijo z odločitvijo Višjega sodišča 
v Ljubljani, opr.št. II Cp 1781/2018. 

 
            R 

 65/2019 
Svet Sklada KZG RS potrdi izhodišča za pripravo cenikov za leto 2020 
s predlaganimi spremembami. 

 
            R 

 66/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se denacionalizacijskim 
upravičencem posreduje poravnalna ponudba za izplačilo odškodnine v 
višini 2.761.312,55 EUR. 

 
            R 

1.izredna seja,12.11.2019 67/2019 

Sklep št. 67/2019 Svet Sklada KZG RS sprejme Rebalans programa 
dela in finančnega načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za leto  2019. 
1.PRIHODKI: 27.767.413 EUR 
2.ODHODKI: 24.035.750 EUR 
3.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 3.731.663 EUR 
4.PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA: 3.431.663 
EUR 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2019 znašajo 8.445.428 EUR, 
in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  7.118.528 EUR; 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 326.900 EUR; 

 
 
 
 
 
            R 
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SEJA 
(MANDAT 2019-2023) 

ŠT. 
SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

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

Sredstva za izplačilo odškodnin po 72.členu Z Den in 145.c členu ZIKs 
bo Sklad zagotavljal najprej iz presežka prihodkov iz preteklih let 
namenjenega pokrivanju izgube iz naslova odškodnin za nezmožnost 
uporabe zemljišč po zakonu o denacionalizaciji v višini 443.018,00 
EUR. Izplačila nad tem zneskom pa bo kril: 

 za odškodnine za kmetijska zemljišča iz tekočih prihodkov; 

za odškodnine za gozdna zemljišča iz proračunskih sredstev gozdnega  
sklada v višini  15.095.493 EUR. 

13.redna seja,3.12.2019 68/2019 

Svet Sklada KZG RS  potrdi cenike: 

Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2020, vključno s 
kmetijsko ogroženimi območji in območji ugodne prometne lege;  
Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2020;  
Cenik za pripravo soglasij, služnostnih pogodb in obračun odškodnin 
oziroma    nadomestil za leto 2020 

 
 
 
            R 

 69/2019 
Svet Sklada KZG RS se strinja, da se del zemljišča s parc. št. 24/2, 
k.o. Hribi, kjer stoji objekt odmeri na stroške stranke in se novonastala 
parcela proda po ceni 150,00 EUR/m2. 

 
            R 

14.redna seja, 
13.12.2019 

70/2019 

Svet Sklada KZG RS sprejme Rebalans programa dela in finančnega 
načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za 
leto 2019. 
1.PRIHODKI: 26.043.287 EUR 
2.ODHODKI:  22.311.624 EUR 
3.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI:3.731.663 EUR 
4.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  z upoštevanjem 
davka:3.431.663 EUR 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2019 znašajo 12.145.428 EUR, in 
sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  10.118.528 EUR; 

 
 
 
 
 
 
            R 



12 

 

SEJA 
(MANDAT 2019-2023) 
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VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 326.900 EUR; 

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

15.redna seja, 14.1.2020 71/2020 

Svet sklada KZG RS sprejem Program prodaje nepremičnin za leto 
2020. 
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 

 72/2020 
Svet Sklada sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč 

 
           R 

16.redna seja, 28.1.2020 73/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019   ter  89. in 90. člena Pravilnika o računovodstvu  Svet 
Sklada potrdi zapisnik inventurne komisije, ki se nanaša na predlagane 
odpise in ugotovljene primanjkljaje osnovnih sredstev, drobnega 
inventarja ter terjatev  na dan 31.12.2019. Svet pooblašča že 
imenovano komisijo za pripravo odprodaje osnovnih sredstev v skladu 
s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 
 
 
 
           R 

 74/2020 
V zvezi z odpisano terjatvijo TAXSUS & CO d.o.o iz priloge 5, 
pooblaščamo direktorico Sklada, da razišče dejansko stanje in ugotovi 
morebitno odgovornost javnih uslužbencev in poroča Svetu Sklada. 

 
           R 

 75/2020 Vodstvu Sklada nalagamo, da nas o sodnih postopkih tekoče seznanja.            P 

17. redna seja, 25.2.2020 
 

 76/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 40. člena Zakona o računovodstvu ter 89. in 90. člena 
Pravilnika o računovodstvu Svet Sklada na predlog direktorice potrdi 
zapisnik inventurne komisije, o stanju sredstev in virov sredstev na dan 
31.12.2019. 

 
 
 
            R 
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 77/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS se strinja, da se zemljišča s parc. 
št. 36/5, 47/2, 47/3 in 48/2, vse k.o. Veliki Vrh prodajo po ceni 3,00 
EUR/m2. 

 
 
 
            R 

 78/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS se strinja, da se del zemljišča s 
parc. št. 3029 in 3106, obe k.o. Slamna vas, ki so v upravljanju Sklada, 
prodata po ceni 5,00 EUR/m2 in se vključita v Program prodaje za leto 
2020-1.dopolnitev. 

 
 
 
            R 

 79/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje 
nepremičnin za leto 2020-1.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. 

 
 
 
 
            R 

 80/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in  gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019 Svet Sklada KZG RS  sprejme  Program dela in finančni 
načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 
2020: 
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SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

1.PRIHODKI: 20.607.271 EUR 
2.ODHODKI: 17.329,671 EUR 
3.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI:3.277.600 EUR 
4.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  z upoštevanjem 
davka:2.897.600 EUR 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2020 znašajo 12.120.000 EUR, 
in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  10.698.450,00 EUR; 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 421.550 EUR; 

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

Sredstva za izplačilo odškodnin po 72.členu Z Den in 145.c členu ZIKs 
bo Sklad zagotavljal:  

 za odškodnine za kmetijska zemljišča iz tekočih prihodkov; 

za odškodnine za gozdna zemljišča iz proračunskih sredstev gozdnega  
sklada v višini 6.875.951 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
             R 

    
     18. dopisna seja 
           16.3.2020 
 

81/2020 

Na podlagi 5. in 9.člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS, 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika o delu 
Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z dne 
5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme  Poročilo o delu in zaključni 
račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 
2019, h kateremu poda soglasje tudi Vlada Republike Slovenije. 

 
 
 
             R 

     19. dopisna seja 
            26.3.2020 

82/2020 

Na podlagi 5.in 9.člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS, 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika o delu 
Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z dne 
5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme   
 

 
 
            R 
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SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

Sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019, v 
skupni vrednosti 6.554.502 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v letu 
2019, v skladu s petim odstavkom 10. člena Zakona o Skladu KZG RS, 
(Ur. list RS, št. 19/2010, s spr.) razporedi: 
v višini  

 6.554.502 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; 

 
 
 
             R 

20.redna seja, 19.5.2020 83/2020 

Glede na razglašeno epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 
(COVID-19) na območju Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 19/2020) z 
dne 12.3.2020 je na seji Sveta Sklada dne 19.5.2020 mogoča udeležba 
in glasovanje posameznega člana Sveta Sklada na seji tudi na način 
izvedbe seje na daljavo, z uporabo varne informacijsko – 
komunikacijske tehnologije. 

 
 
 
              R 

 84/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje 
nepremičnin za leto 2020 - 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. 

 
 
 
 
              R 

 85/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS  strinja, da zemljišče s parc. 
št. 307/110, k.o. Podčetrtek proda po ceni 30,00 EUR/m2. 

 
 
 
             R 
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 86/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se del zemljišč s 
parc. št. 325 in 326, obe k.o. Police, odmeri na stroške stranke in se 
novonastali parceli prodata po ceni 15,00 EUR/m2. 

 
 
 
            P 

    21. dopisna seja,   
          1.6.2020 

87/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme Dopolnitev Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

 
 
            R 

 88/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme  popravek gradiva 
Poročilo o delu in Zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS za leto 2019, in sicer na strani 136. se višina prejetih sredstev iz 
Gozdnega sklada  v višini  13.371.367 EUR nadomesti s 13.335.070 
EUR ter se zadnji stavek poglavja VI. ZAKLJUČEK pravilno glasi: » 
Prejeta sredstva so znašala 13.335.070 EUR in so omogočila 
izkazovanje pozitivnega uspeha poslovanja. 

 
 
 
 
            R 

22. redna seja, 16.6.2020 89/2020 

Svet Sklada KZG RS na podlagi 11.člena Statuta Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije z dne 23. 8. 20216 in na podlagi 
28. člena Poslovnika o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije  z dne 5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme 
Rebalans programa dela in finančnega načrta Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020-I. 
 

 
 
 
            R 
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SEJA 
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SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

1.PRIHODKI: 19.070.991 EUR 
2.ODHODKI:  17.351.731 EUR 
3.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 1.719.260 EUR 
4.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  z upoštevanjem davka: 
1.439.260 EUR 
 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2020 znašajo 12.620.000 
EUR, in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  10.698.450 EUR; 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2019 v višini 421.550 EUR; 

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

 proračunska sredstva  za investicije v  državne namakalne sisteme v 
višini 500.000 EUR. 

 
Sredstva za izplačilo odškodnin po 72.členu Z Den in 145.c členu ZIKs 
bo Sklad zagotavljal:  

 za odškodnine za kmetijska zemljišča iz tekočih prihodkov; 

 za odškodnine za gozdna zemljišča iz proračunskih sredstev 
gozdnega  sklada 6.875.951 v višini  EUR. 

 90/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019  Sveta Sklada KZG RS potrjuje nakup poslovnih 
prostorov za potrebe OI  Celje, na naslovu Kidričeva 25, 3000 Celje v 
višini 36.979,20 EUR v izmeri 38,35m2. Cena je neto, brez DDV in drugih 
davščin ter stroškov prenosa lastništva. 

 
 
 
             P 

 91/2020 
Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

 
             R 
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SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

z dne 5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme in potrdi oslabitev 
knjigovodske vrednosti objekta št.48 v k. o. 1590-Kočevska Reka. 

 92/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme, da se v zvezi s 
pravdno zadevo opr. št. P 713/2018 tožeče stranke Republika Slovenija 
zoper toženo stranko CM Celje d.d. – v stečaju, ki se vodi pred 
Okrožnim sodiščem v Celju zaradi ugotovitve lastninske pravice na 
nepremičninah kamnoloma Velika Pirešica pristopi k rešitvi predmetne 
pravdne zadeve na način, da se sklene poravnava med Republiko 
Slovenijo, družbo VOC Ekologija d.o.o. in družbo CM Celje d.d. – v 
stečaju na podlagi katere pridobi Republika Slovenija v last ponujeno 
kmetijo, kot izhaja iz predloga poravnave z dne 12.02.2020, ob tem pa 
Republika Slovenija umakne tožbo zoper CM Celje d.d. – v stečaju in 
se s tem uredijo vsa razmerja med strankami glede nepremičnin 
kamnoloma Velika Pirešica.  Vsaka stranka nosi svoje stroške 
postopka.   

 
 
 
 
 
 
 
 
             R 

 93/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019 Svet sklada KZG RS sprejem 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 

 94/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 

 
 
             R 



19 

 

SEJA 
(MANDAT 2019-2023) 

ŠT. 
SKLEPA 

VSEBINA SKLEPA 
SKLEP -  R/P 

z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da zemljišči s parc. št. 
36/3 in 67/6, obe k.o. Veliki vrh prodata po ceni 2,00 EUR/m2. 

23. redna seja, 14.7.2020 95/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019, člani Sveta sklada KZG RS sprejmejo predlog 
»Sprememb poslovnika o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije.« 

 
 
            R 

 96/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje 
nepremičnin za leto 2020-4.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. 

 
 
 
 
            R 

 97/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se zemljišči s parc. 
št. 22/3, k.o. Trate in parc. št. 165/3, k.o. Presika, odmerita in se 
novonastali parceli prodata po ceni 16,00 EUR/m2. 

 
 
 
            R 

 98/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se zemljišči s parc. 
št. 192/2 in 228/4, k.o. Korenjak, prodata po ceni 4,00 EUR/m2. 

 
 
            R 
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 99/2020 

Na podlagi 11.člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26.člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019,  Svet  Sklada KZG RS nalaga Skladu KZG RS, da v 
pravdnem postopku tožeče stranke AS »Meščanska korporacija Kamnik 
a.s.«, vodenem pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. II P 
192/2020, na podlagi meseca septembra 2019 izdelanih Pojasnil in 
izračuna odškodnine za gozdove ter meseca aprila 2019 izračunane 
odškodnine za kmetijska zemljišča, v okviru razpoložljivih sredstev 
namenjenih v letu 2020 izplačilu odškodnin po členu 72/2 ZDen, izvede 
predhodna pogajanja in v nadaljevanju plačilo največ do višine 
nespornega zneska glavnice 1.724.126,00€ (gozdovi) in do 
1.037.186,55 € (kmetijska zemljišča), s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi. 

 
 
 
 
 
 
           P 

 100/2020 

Na podlagi 11.člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26.člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019,  Svet  Sklada KZG RS nalaga Skladu KZG RS, da v 
pravdnem postopku tožeče stranke Župnija Cerklje na Gorenjskem, 
vodenem pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. II P 123/2019, 
na podlagi v mesecu aprilu 2019 izdelanega izračuna odškodnine zaradi 
nezmožnosti gospodarjenja den upravičenca z gozdovi in meseca 
marca 2019 izračunane odškodnine za kmetijska zemljišča, v okviru 
razpoložljivih sredstev namenjenih v letu 2020 izplačilu odškodnin po 
členu 72/2 ZDen, izvede predhodna pogajanja in v nadaljevanju plačilo 
do višine nespornega zneska glavnice 7.617,00 € (gozdovi) in 
78.743,12€ (kmetijska zemljišča) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 

 
 
 
 
 
 
           P 

 101/2020 
Na podlagi 11.člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26.člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
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z dne 5.11.2019,  Svet  Sklada KZG RS nalaga Skladu KZG RS, da v 
pravdnem postopku tožeče stranke Nadškofija Ljubljana, vodenem pred 
Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr.št. II P 156/2020, na podlagi v 
mesecu maju 2020 izdelanega izračuna odškodnine zaradi 
nezmožnosti gospodarjenja den upravičenca NL, v okviru razpoložljivih 
sredstev namenjenih v letu 2020 izplačilu odškodnin po členu 72/2 
ZDen, izvede plačilo nespornega zneska glavnice 19.891,72€ s 
pripadajočimi zamudnimi obrestmi. 

 
 
 
          R 

2.izredna seja, 22.7.2020 102/2020 

Svet Sklada KZG RS nalaga direktorici Sklada, da skladno z 13. alinejo 
drugega odstavka 12. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS izvede naslednje ukrepe skladno z zahtevami in 
ugotovitvami porevizijskega poročila – Popravljani ukrepi pri reviziji 
pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in učinkovitosti ter 
uspešnosti delovanja informacijskega sistema: 
- predložiti analizo podatkov o pravilnosti površin parcel v ROS glede na 
podatke v   evidencah zemljiške knjige in zemljiškega katastra na 
določen dan to je 30.6.2020; 
- predložiti analizo pravilnosti vpisanih podatkov o površini v 
kupoprodajnih pogodbah v informacijskem sistemu od 1.1.2015 ter 
pripraviti načrt aktivnosti za odpravo teh napak v podatkovnih zbirkah 
(uskladitev med URBAR in ROS) 
- pripraviti načrt aktivnosti za izvedbo inventure kmetijskih zemljišč in jo 
v skladu s predlaganim načrtom izvesti v k.o. 1571, 1820 in 2219 
 
Poročilo o izvedenih ukrepih direktorica Sklada KZG RS posreduje 
članom Sveta Sklada v roku 75 dneh, Računskemu sodišču pa v 90 
dneh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          P 
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V kolikor direktorica Sklada KZG RS ne bo izvršila odrejenega ukrepa 
bo Svet Sklada KZG RS ustanovitelja obvestili, da ni izvršila sklepa 
organa zavoda. 

24. redna seja, 30.7.2020 103/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z 
dne 23.8.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika o delu Sveta Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS z dne 14.7.2020, se člani Sveta Sklada 
KZG RS seznanijo s predlogom projekta »Komasacije zemljišč v 
upravljanju Sklada KZG RS« in pooblaščajo direktorico Ireno Majcen, 
da prične in izvede aktivnosti za povečanje Zbirnega kadrovskega 
načrta Vlade RS (ZKN) za dodatne zaposlitve za ta projekt. 
Ko bo ZKN sprejet, bo svet Sklada KZG RS ponovno obravnaval ta 
projekt. Projekt naj se dopolni z naborom predvidenih območij lokacij 
komasacij z okvirnim obsegom in finančnim ovrednotenjem projekta v 
celoti. 

 
 
 
 
 
            P 

 104/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z 
dne 23.8.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika o delu Sveta Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS z dne 14.7.2020, se člani Sveta Sklada 
KZG RS seznanijo s predlogom projekta »Dokončanje prenosov 
kmetijskih zemljišč in  gozdov v last RS in v gospodarjenje Sklada KZG 
RS« in pooblaščajo direktorico Ireno Majcen, da prične in izvede 
aktivnosti za povečanje Zbirnega kadrovskega načrta Vlade RS (ZKN) 
za dodatne zaposlitve za ta projekt. 
Ko bo ZKN sprejet, bo svet Sklada KZG RS ponovno obravnaval ta 
projekt. Projekt naj se dopolni s pripombami iz razprave. 

 
 
 
 
            P 
 

 105/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami z 
dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se del zemljišča s 

 
 
 
           R 
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parc. št. 117, k.o. Cirknica, odmeri na stroške stranke in se novonastala 
parcela proda po ceni 25,00 EUR/m2. 

 106/2020 Svet Sklada naloži vodstvu sklada, da uskladi ZKN za leto 2019.             R 

 
25. redna seja, 8.9.2020 
 

107/2020 

Svet sklada KZG RS sprejem 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 

 108/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se odmeri del 
zemljišča s parc. št. 1192, k.o. Hribi, kjer stoji objekt skupaj s 
funkcionalnim zemljiščem in se novonastala parcela proda po ceni 
250,00 EUR/m2. 

 
 
 
 
            R 

26.dopisna seja,9.9.2020 109/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 14. 7. 2020,  se je  Svet Sklada KZGRS seznanil s polletnim  
poročilom o finančnem poslovanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za prvo polletje 2020. 

 
 
            R 

27. redna seja,6.10.2020 110/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov z dne 
23. 8. 2019, na podlagi 26. člena Poslovnika o delu Sveta Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS z dne 5. 11. 2019 ter na podlagi sklepa 
številka 102/2020, ki ga je na 2. izredni seji dne 22. 7. 2020 sprejel Svet 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, direktorica Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS seznanja Svet Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS s Poročilom o popravljalnih ukrepih, ugotovljenih pri reviziji 
pravilnosti poslovanja pri upravljanju z informacijskim sistemom Sklada 

 
 
 
 
            R 
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kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in učinkovitosti ter 
uspešnosti delovanja informacijskega 

 111/2020 

Svet sklada KZG RS sprejem Program prodaje nepremičnin za leto 
2020 – 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. 

 
 
            R 

 112/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami z 
dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS se strinja, da se izvede menjava 
zemljišč s parc. št. 996/3, k.o. Šikole in 927, k.o. Gorica za del parc. št. 
643/15, 638/1, 638/2 in parc. št. 642/6, 639/6, 635, vse k.o. Spodnja 
Polskava. 

 
 
 
             R 
 

  28.dopisna        
seja,2.11.2020 

113/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS sprejme Program prodaje 
nepremičnin za leto 2020-7.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. 

 
 
 
 
             R 

29.redna seja 1.12.2020 114/2020 

 Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 20216 in na podlagi 28. člen člena 
Poslovnika o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije  z dne 5. 11. 2019, Svet Sklada KZG RS sprejme 
Rebalans programa dela in finančnega načrta Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020. 
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1.PRIHODKI: 15.497.760 EUR 
2.ODHODKI:    9.189.730 EUR 
3.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 6.308.030 EUR 
4.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  z upoštevanjem davka: 
5.318.020 EUR 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2020  se ne spreminjajo in 
znašajo 12.620.000 EUR, in sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  10.698.450 EUR; 

 planirana sredstva amortizacije v letu 2020 v višini 421.550 EUR; 

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

 proračunska sredstva  za investicije v  državne namakalne sisteme v 
višini 500.000 EUR. 

 
 
 
 
 
 
          R 

 115/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 Svet Sklada sprejme  Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč. 

 
 
          R 

 116/2020 

Potrdi se izhodišča za pripravo cenikov za leto 2021:  
1. Ceniki v letu 2021 ostanejo nominalno enaki cenikom iz leta 2020. 
2. Doda se namen uporabe zemljišča »Varovane naravne vrednote«, pri 

čemer se za površino varovanega rastišča zaračuna letno zakupnino v 
višini 7,79 €/ha. 

3. Izjemoma se najemnina, ki se obračuna za stavbna zemljišča, dokler 
se ta uporabljajo izključno za kmetijsko pridelavo, obračuna po pogojih 
cenika zakupnin. 

Ob podelitvi stavbne pravice se ukine določilo o plačilu nadomestila za 
preteklih pet let uporabe. 

 
 
 
 
          R 

 117/2020 
Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
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o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018 člani Sveta nalagajo Skladu KZG RS, da v pravdnem 
postopku tožečih strank Tanay in Božič, vodenem pred Okrajnim 
sodiščem v Ljubljani pod opr.št. III P 883/2020, na podlagi v mesecu 
oktobru 2020 izdelanega izračuna odškodnine zaradi nezmožnosti 
gospodarjenja den upravičencev, v okviru razpoložljivih sredstev 
namenjenih v letu 2020 izplačilu odškodnin po členu 72/2 ZDen, izvede 
plačilo nespornega zneska glavnice 6.463,00 € s pripadajočimi 
zamudnimi obrestmi in stroški pravdnega postopka. 

 
 
 
 
            R 
 

 118/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se solastniški delež 
RS do 554/4373 na zemljišču s parc. št. 242/2, k.o. Cven proda po ceni 
1,40 EUR/m2. 

 
 
 
            R 

  30.dopisna 
seja,4.12.2020 

119/2020 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23.8.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 14.7.2020, člani Sveta sklada KZG RS sprejmejo predlog projekta 
»Dokončanje prenosov kmetijskih zemljišč in gozdov v last RS in v 
gospodarjenje SKZGRS«. Potrjuje se izvajanje projekta za leto 2020 in 
2021 v skladu s sklepom Vlade RS št. 10002-12/2020/4 z dne 
19.11.2020. 

 
 
 
 
            R 

 120/2020 

Na podlagi 4. in 17b. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije, 6. in 11. člena Statuta Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, na podlagi 22. člena Pravilnika 
o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije in v 
gospodarjenju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
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Slovenije in na podlagi 26. člena Poslovnika o delu Sveta Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z dne 14.7.2020, 
člani Sveta Sklada KZG RS potrdijo cenike: 

a. Cenik zakupnin za kmetijska zemljišča za leto 2021, vključno s 
kmetijsko ogroženimi območji in območji ugodne prometne lege;  

 
b. Cenik najemnin za nekmetijsko rabo zemljišč za leto 2021;  

 

c. Cenik za pripravo soglasij, služnostnih pogodb in obračun 
odškodnin oziroma    nadomestil za leto 2021. 

 
 
 
           R 

31.redna seja, 27.1.2021 121/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020 in 14.7.2020   ter  84. člena Pravilnika o 
računovodstvu  Svet Sklada potrdi zapisnik inventurne komisije, ki se 
nanaša na predlagane odpise in ugotovljene primanjkljaje osnovnih 
sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2020. Svet pooblašča že 
imenovano komisijo za pripravo odprodaje osnovnih sredstev v skladu 
s Pravilnikom o odtujitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 
 
 
 
           R 

 122/2021 
Svet Sklada KZG RS vodstvu sklada naloži k aktivnejši vlogi pri  izterjavi 
terjatev. 

           P 

 123/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020 in 14.7.2020  ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS 
sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2021.  
Program prodaje se objavi na internetni strani Sklada, brez podatkov o 
vrednostih iz cenitev. Pri objavi se navede, da gre za minimalne 
prodajne cene. 

 
 
 
 
           R 
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 124/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020, 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se zemljišča s parc. št. 327/2, 329/2 in 331/4, vse k.o. 
Kresnica prodajo po ceni 25,00 EUR/m2. 

 
 
 
           R 

 125/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020, 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se odmerijo 4 deli zemljišča s parc. št. 1620/2, k.o. Verd, kot 
funkcionalna zemljišča, in se novonastale 4 parcele prodajo po  ceni 
52,00 EUR/m2. 

 
 
 
 
           R 

 126/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020,014.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se zemljišče s parc. št. 1237/3, k.o. Hribi z objekti proda po 
ocenjeni vrednosti. 

 
 
 
 
           R 

 127/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020, 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se odmeri del zemljišča s parc. št. 123/1, k.o. 1578 – Željne, 
kot funkcionalno zemljišče, in se novonastala parcela proda po  ceni 
10,00 EUR/m2 oz. po ocenjeni vrednosti zemljišča, če bo le-ta višja. 

 
 
 
            R 
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 128/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019 ter 13. člena Pravilnika o prometu z nepremičninami 
z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS strinja, da se zemljišče s parc. 
št. 1108/2, k.o. 2628 – Malija, proda po  ceni 250,00 EUR/m2 in se vključi 
v Program prodaje za leto 2021. 

 
 
 
           R 

32.redna seja,17.2.2021 129/2021 

1. 1. Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena 
Poslovnika o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020, 14.7.2020, 40.člena 
Zakona o računovodstvu ter 84.člena Pravilnika o računovodstvu  Svet 
Sklada na predlog direktorice  potrdi zapisnik inventurne komisije, o 
stanju sredstev in virov sredstev na dan 31.12.2020. 

2. Svet Sklada se je seznanil z: 

 Analizo odstopanj površin kmetijskih zemljišč v ROS na dan 
31.12.2020 , glede na evidence v zemljiški knjigi in zemljiškem 
katastru ter analizo podatkov o vpisu Sklada kot upravljavca 
parcel na geodetski upravi in  

 Aktivnostmi za odpravo odstopanj ter terminskim planom. 

 
 
 
 
 
 
            R 

33.redna seja,10.3.2021 130/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, z dne 23.6.2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu  Sveta Sklada KZG RS z dne 5.11.2019, 2.6.2020, 14.7.2020 40. 
člena Zakona o računovodstvu in 99. člena Pravilnika o računovodstvu,   
Svet Sklada sprejme: 

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za leto 2020, h kateremu poda soglasje tudi Vlada 
Republike Slovenije, in sicer: 

- PRIHODKI: 14.833.812 EUR 
- ODHODKI:    6.864.221 EUR 
- PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 7.969.591 EUR 

 
 
 
 
 
            R 
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- PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI z upoštevanjem 
davka: 6.647.157 EUR 

2. Sklep, da se ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020, 
v skupni vrednosti 6.647.157 EUR, ki je rezultat poslovanja Sklada v 
letu 2020, v skladu s petim odstavkom 10.člena Zakona o Skladu KZG 
RS (Ur. L.RS, pt.19/2010 s spr.) razporedi: 

- 6.647.157 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; 

 131/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019, 2.6.2020 in z dne 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se zemljišča s parc. št. 437/1, 447/2, 448/1, 448/2, 449/4, 
451/2, vse k.o. 1092 – Paka I, ki so v upravljanju Sklada prodajo po ceni 
1,00 EUR/m2. 

 
 
 
             R 

 132/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11.2019, 2.6.2020 in z dne 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se zemljišče s parc. št. 4192/7, k.o. 2715 – Cetore, proda po 
ceni 150,00 EUR/m2 

 
 
 
             R 

 133/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5.11. 2019, z dne 2.6.2020 in z dne 14.7.2020 ter 13. člena 
Pravilnika o prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, se Svet Sklada 
KZG RS strinja, da se zemljišče s parc. št. 891/11, 891/12, 973/5, k.o. 

 
 
 
             R 
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1016 – Črni vrh, proda po ceni 30,00 EUR/m2 oz. po ocenjeni vrednosti 
zemljišča, če bo le-ta višja. 

 134/2021 

Na podlagi 11.člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, z dne 23.6.2016 in na podlagi 26.člena Poslovnika 
o delu  Sveta SKZG RS z dne 5.11.2019, 2.6.2020, 14.7.22020, 
40.člena Zakona o računovodstvu in 99. člen Pravilnika o 
računovodstvu, se Svet Sklada KZG RS seznani  z Letnim poročilom 
notranje revizije za leto 2020 ter Letnim  in dolgoročnim načrtom 
notranje revizije na Skladu KZG RS za obdobje 2021-2025. 

 

 135/2021 
Svet sklada KZG RS predlaga direktorici, da se v Načrt notranje revizije 
za leto 2021 vključi pregled postopkov  prometa z nepremičninami. 

 

34.redna seja, 31.3.2021 136/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020, 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS 
sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2021 - 1. 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. 

 
 
 
 
              R 

35.redna seja, 5.5.2021 137/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2.6.2020, 14.7.2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14.6.2018, Svet Sklada KZG RS 
sprejme Program prodaje nepremičnin za leto 2021 - 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. 

 
 
 
 
             R 
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 138/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019,  2. 6. 2020, 14. 7. 2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14. 6. 2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se del zemljišča s parc. št. 72, k.o. 878 – Tolsti vrh, v približni 
izmeri 400 m2 proda po skupni ceni 10.400,00 EUR oz. 26,00 EUR/m2 
oz. po ocenjeni vrednosti zemljišča, če bo le-ta višja. 

 
 
 
 
            R 

 139/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije z dne 23. 8. 2016 in na podlagi 26. člena Poslovnika 
o delu Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
z dne 5. 11. 2019, 2. 6. 2020, 14. 7. 2020 ter 13. člena Pravilnika o 
prometu z nepremičninami z dne 14. 6. 2018, se Svet Sklada KZG RS 
strinja, da se zemljišča s parc. št. 195/2, 195/3 in 195/5, vse k.o. Hribi 
prodajo po ceni 50,00 EUR/m2. 

 
 
 
            R 

  36.dopisna   
seja,11.5.2021 

140/2021 

Na podlagi 11. člena Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije z dne 23. 8. 20216 in na podlagi 28. člen člena Poslovnika o delu 
Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije  z dne 5. 11. 
2019, 2.6.2020 in 14.7.2020 Svet Sklada KZG RS sprejme  Program dela in 
finančnega načrta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
za leto 2021. 
 
1.PRIHODKI: 17.166.920 EUR 
2.ODHODKI: 15.436.900 EUR 
3.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI: 1.730.020 EUR 
4.PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  z upoštevanjem davka: 
1.470.020 EUR 

 
Viri Sklada za pokrivanje investicij v letu 2021 znašajo 12.503.351 EUR, in 
sicer: 

 neporabljeni presežek iz preteklih let namenjen za nove investicije v 
višini  10.450.150 EUR; 

 
 
 
 
 
 
 
           R 
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 planirana sredstva amortizacije v letu 2021 v višini 349.850 EUR; 

 proračunska sredstva – sredstva odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti v višini 1.703.351 EUR, od tega sredstva za: 
- odškodnine zaradi spremembe namembnosti (za nakupe 

kmetijskih zemljišč na HMS območjih, 10 km pasu ob meji ter na 
vodovarstvenih območjih) v višini 1.000.000 EUR; 

- posodobitev NR Vogršček v višini 685.705 EUR; 
- sanacijo jezu na Zonterjih v višini 17.646 EUR; 

Sredstva za izplačilo odškodnin po 72.členu Z Den in 145.c členu ZiKs bo 
Sklad zagotavljal:  

 za odškodnine za kmetijska zemljišča iz tekočih prihodkov; 

 za odškodnine za gozdna zemljišča iz proračunskih sredstev gozdnega  
sklada v višini  3.500.000 EUR. 

    

    

    

 
 
 
 
 




