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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, 
načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za 
leto 2018 – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list 
RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 26/08 in 7/09 – odl. US) je Vlada 
Republike Slovenije na ...... seji dne ....... sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in 
rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2018, št. 426-
1/2015-18, ki ga je svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sprejel dne 22. 12. 2017.

                                                                                                Stojan Tramte
                                                                                      GENERALNI SEKRETAR 

Priloga:
- Sklep Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega 
prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2018 z dne 22. 12. 2017.

Prejmejo:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Marta Hrustel Majcen, vodja Službe za učinkovito delovanje javnih služb
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva:
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(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

DA/NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
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oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
Dvig stopnje za odmero zborničnega prispevka A za leto 2018 je potreben zaradi uveljavitve novega
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16).  Na novi pravni podlagi je 
višina katastrskega dohodka znižana, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje prihodkov iz naslova 
zborničnega prispevka A. 

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
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 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

                                        dr. Aleksandra Pivec
                                                ministrica
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Obrazložitev

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je bila ustanovljena 
kot oseba javnega prava v letu 2000 zaradi predstavljanja in zastopanja interesov svojih članov 
v kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu. Zbornico predstavljajo njeni voljeni organi, področni odbori 
in strokovne službe. Strokovne službe so organizirane na sami zbornici in tudi v osmih 
območnih kmetijsko-gozdarskih javnih zavodih. 

V skladu s petim odstavkom 22. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni 
list RS, št. 69/02 – uradno prečiščeno besedilo, 17/06–ZDavP-2, 26/08 in 7/09 – odl. US; v 
nadaljnjem besedilu: ZKGZ) svet zbornice vsako leto najpozneje do 31. decembra sprejme 
sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije za prihodnje leto. V skladu s šesto alinejo drugega odstavka 13. člena ZKGZ svet 
zbornice v soglasju z Vlado Republike Slovenije odloča o povišanju ali znižanju zborničnega 
prispevka. V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZKGZ se lahko  stopnja zborničnega 
prispevka A po sklepu sveta zbornice glede na letni obseg nalog iz letnega programa dela, ki se 
financirajo iz zborničnega prispevka, poviša ali zniža za največ 20 %.

Svet zbornice je dne 22. 12. 2017 sprejel Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja 
zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2018. V Sklepu o 
stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije za leto 2018 je svet zbornice glede na v ZKGZ določeno stopnjo za odmero 
zborničnega prispevka A 4 %, le-to zvišal na 4,8 % (tretji odstavek 3. člena Sklepa o stopnjah, 
načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 
2018).

Dvig stopnje za odmero zborničnega prispevka A za leto 2018 je potreben zaradi uveljavitve 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16), na podlagi katerega je  
višina zborničnega prispevka nižja kot v preteklih letih. V letu 2018 se katastrski dohodek in 
pavšalna ocena dohodka na čebelji panj pripišeta v vrednosti v vrednosti 55 % katastrskega 
dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj, ugotovljenega na podlagi Zakona o 
ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16)

Znižanje katastrskega dohodka zaradi izračuna v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega 
dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) za vsa kmetijska in gozdna zemljišča v Sloveniji posledično 
pomeni tudi zmanjšanje prihodkov iz naslova zborničnega prispevka A. Ker je osnova za 
izračun zborničnega prispevka A v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZKGZ katastrski 
dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto, zbornični prispevek A pa 
predstavlja pretežni del vseh odmerjenih zborničnih prispevkov, iz katerih zbornica financira 
opravljanje svojih nalog, je bilo treba zvišati stopnjo za odmero zborničnega prispevka A. 
Pavšalni znesek ostaja nespremenjen v višini 8,35 EUR. Zbornična prispevka B in C sta s  
Sklepom o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije za leto 2018 določena v zakonsko določeni stopnji ter glede na leto 2016 
ostajata v enaki višini, in sicer prispevek B v višini 1,53 % od osnove (dobiček iz opravljanja 
dejavnosti, ki ni zmanjšan za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o 
dohodnini), ter prispevek C v višini 0,20 % od osnove (znesek obračunane amortizacije in 
vkalkuliranih plač v preteklem letu). Ker sta zbornična prispevka B in C v zakonsko določeni 
stopnji, ni potrebno, da na višino podaja soglasje Vlada Republike Slovenije.

Glede na zgoraj navedeno in ker mora v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZKGZ svet 
zbornice k spremembi stopnje za odmero zborničnega prispevka A pridobiti soglasje Vlade 
Republike Slovenije, se predlaga, da Vlada Republike Slovenije da soglasje k tretjemu odstavku 
3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije za leto 2018.
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Tabela 1: Višina zborničnega prispevka v preteklih letih in plan za leto 2018

Stopnja 
ZP 

skupaj fizične pravne skupaj fizične pravne skupaj fizične pravne 

2015 skupaj 91.471 90.187 1.284 1.816.749 1.613.491 203.259 19,86 17,89 158,30

Zbornični 
prispevek A  
4,8% od KD

4,80% 85.694 84.689 1.005 1.567.955 1.505.872 62.083 18,30 17,78 61,77

Zavarovanci 
ZPIZ

4.703 4.703 25.114 25.114 5,34 5,34 0,00

Zbornični 
prispevek A 
prostovoljni 
člani fizične 
osebe

165 165 881 881 5,34 5,34

Zbornični 
prispevek B

1,53% 630 630 81.624 81.624 129,56 129,56

Zbornični 
prispevek C

0,20% 279 279 141.175 141.175 506,00 506,00

2016 skupaj 90.719 89.401 1.318 1.790.867 1.602.161 188.706 19,74 17,92 143,18

Zbornični 
prispevek A  
4,8% od KD

4,80% 84.981 83.955 1.026 1.564.462 1.503.573 60.889 18,41 17,91 59,35

Zavarovanci 
ZPIZ

4.699 4.699 25.093 25.093 5,34 5,34 0,00

Zbornični 
prispevek A 
prostovoljni 
člani fizične 
osebe

167 167 892 892 5,34 5,34

Zbornični 
prispevek B

1,53% 580 580 72.604 72.604 125,18 125,18

Zbornični 
prispevek C

0,20% 292 292 127.816 127.816 437,73 437,73

2017-plan, 
odločbe

skupaj 107.170 105.686 1.484 1.578.316 1.401.195 177.121 14,73 13,26 119,35

Zbornični 
prispevek A  
4,8% od KD

4,80% 101.958 100.769 1.189 1.361.203 1.314.984 46.219 13,35 13,05 38,87

Zavarovanci 
ZPIZ

4.215 4.215 14.078 14.078 3,34 3,34 0,00

Zbornični 
prispevek A 
prostovoljni 
člani fizične 
osebe

138 138 461 461 3,34 3,34 0,00

Zbornični 
prispevek B

1,53% 564 564 71.672 71.672 127,08 127,08

Zbornični 
prispevek C

0,20% 295 295 130.902 130.902 443,74 443,74

2018-plan skupaj 107.082 105.598 1.484 1.932.196 1.743.795 188.401 18,04 16,51 126,95

Zbornični 
prispevek A  
4,8% od KD

4,80% 101.889 100.700 1.189 1.712.285 1.653.884 58.401 16,81 16,42 49,12

Zavarovanci 
ZPIZ

4.200 4.200 19.278 19.278 4,59 4,59

Zbornični 
prispevek A 
prostovoljni 
člani fizične 
osebe

138 138 633 633 4,59 4,59
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Zbornični 
prispevek B

1,53% 560 560 70.000 70.000 125,00 125,00

Zbornični 
prispevek C

0,20% 295 295 130.000 130.000 440,68 440,68

V programu in finančnem načrtu Kmetijsko gozdarske zbornice za leto 2018 je zbornični 
prispevek predstavljal 60,71 sredstev za delovanje Zborničnega urada. Zaradi zmanjšanja 
sredstev iz naslova zborničnega prispevka je KGZS – Zbornični urad izvedel v letu 2013 
racionalizacijo glede stroškov dela. Kadrovski načrt zaposlenih v januarju 2014 se je v 
primerjavi z januarjem 2013 zmanjšal za 7 polnih delovnih moči in posledično tudi višina 
sredstev za maso plač. KGZS bo morala v pripravi programa dela in finančnem načrtu za leto 
2019 pridobiti več sredstev na trgu. Z dodatnimi tržnimi dejavnostmi Zborničnega urada bo
omogočeno nemoteno delovanje organov zbornice in javnih služb.
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