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PRILOGA 1 (spremni dopis – 1. del):

Številka: 007-239/2019/24
Ljubljana, dne 12. 6. 2019
EVA 2019-1611-0037

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA:   Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka 
na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje
z gozdovi za obdobje 2020 – 2022 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
je Vlada Republike Slovenije na seji dne … pod točko … sprejela naslednji

S K L E P

»Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne 
ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z 
gozdovi za obdobje 2020 – 2022, ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

                                                                                                                 Stojan TRAMTE
                                                                            GENERALNI SEKRETAR
Priloga:

- predlog uredbe
- obrazložitev

Sklep prejmejo:
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Generalni sekretariat Vlade Republike 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:
- mag. Petra Brus, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih 

prihodkov, Ministrstvo za finance,
- mag. Petra Istenič, vodja Sektorja za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja, Ministrstvo za 

finance,
- mag. Neva Žibrik, Ministrstvo za finance,
- Urška Petrovčič, Ministrstvo za finance
- Meta Šinkovec, vodja Sektorja za analize in koordinacijo davčne politike, Ministrstvo za finance
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:
Uredba je operativni izvedbeni akt Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 
63/16; v nadaljnjem besedilu: ZUKD-2), s katerim se na podlagi pravil, ki jih ureja omenjeni zakon,
vsaka tri leta določi zneske katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča ter pavšalno 
oceno dohodka na čebelji panj. S predlogom uredbe se določa zneske za obdobje 2020 – 2022. Za 
isto obdobje se z uredbo določa tudi odstotke korekcije katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah 
dejanske rabe v območjih posebnih režimov. 

S predlogom uredbe se po metodi, ki je v celoti določena z ZUKD-2, določijo zneski katastrskega 
dohodka na hektar zemljišča in pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje 2020 – 2022. 
Predlog uredbe sam po sebi nima neposrednih finančnih učinkov. Se bodo pa ti odrazili v postopkih 
uporabe podatkov o katastrskem dohodku in pavšalni oceni dohodka na čebelji panj, ki se 
uporabljajo za določanje pravic in obveznosti oseb, za katere se šteje, da opravljajo osnovno 
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, v okviru dohodnine, drugih davčnih sistemom, sistemov 
zdravstvenega, pokojninskega in socialnega zavarovanja, za določitev obveznosti iz naslova 
vzdrževanja gozdnih cest, za določitev višine prispevka za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije 
itd.

Znesek pavšalno ocenjenega dohodka je v letu 2019, ko je prenehalo prehodno obdobje in se je 
začel ta izkazovati v polnem znesku, znašal okoli 99 mio. eurov. Za obdobje 2020 – 20122 se ta 
zvišuje na okoli 109 mio. eurov. V novem triletnem obdobju se torej skupna pavšalna ocena 
(katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč ter pavšalna ocena dohodka čebeljih panjev), za 
vsa kmetijska in gozdna zemljišča v zemljiškem katastru ter vse registrirane čebelje panje v registru 
čebelnjakov, zvišuje za okoli 11 % in to na račun višjega dohodka iz ekonomskega računa za 
gozdarstvo. Ta se je v povprečju let od 2013 – 2017 glede na obdobje 2010 – 2016 povečal za 
četrtino. Podatki ekonomskega računa za kmetijstvo pa za povprečje let 2013-2017 kažejo približno 
enak dohodek kot povprečje let 2010-2016 (indeks izračun 2019/izračun 2016=101,5). Znotraj 
kmetijstva ostaja katastrski dohodek za kmetijska zemljišča brez posebne rabe ter za trajne nasade  
približno enak kot v prejšnjem obdobju, za oljčnike se zniža za okoli tretjino, za vinograde in 
hmeljišča pa poveča, in sicer za vinograde za okoli 16 %, za hmeljišča pa, očitno zaradi nekaj 
poslovno zelo ugodnih zadnjih let, za skoraj 74 %. 
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:



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 

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:

Kratka obrazložitev

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,
 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
Gradivo je bilo pripravljeno na predhodno usklajenih izračunih katastrskega dohodka z zainteresirano 
javnostjo ob usklajevanju predloga Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka.
Datum objave: 15. 7. 2016
V razpravo so bili vključeni: 
 zainteresirana javnost

Mnenja, predlogi in pripombe v okviru javne razprave niso bili prejeti. 

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

                                                                                          

                                                  Natalija Kovač Jereb

                                                 državna sekretarka



PRILOGA 3         PREDLOG
(EVA 2019-1611-0037)

Na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni 
list RS, št. 63/16) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in 

območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020
– 2022

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in
odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in 
vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020
–  2022.

2. člen
(lestvice katastrskega dohodka)

(1) Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar kmetijskega zemljišča glede na 
vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na 
rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Katastrski dohodek gozdnega zemljišča se določi 
kot seštevek katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient in katastrskega dohodka 
glede na boniteto zemljišča.

(2) Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča je določena v Prilogi 1, ki je 
sestavni del te uredbe.

(3) Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni 
del te uredbe.

3. člen
(odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka na območjih posebnih režimov)

Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in 
vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so določeni v 
Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

4. člen
(pavšalna ocena dohodka na čebelji panj)

Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. 

KONČNA DOLOČBA



5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-239/2019/24
Ljubljana, dne 12. junij 2019
EVA 2019-1611-0037

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec
predsednik



PRILOGA 1

Lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2020 –  2022

v EUR/ha

Boniteta

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 

dejanske rabe, trajne rastline na 
njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja

Vinograd Hmeljišče
Intenzivni 
sadovnjak, 
ostali trajni 

nasadi
Oljčnik

0-10 17,26 213,61 460,19 846,79 129,22

 11-20 43,16 226,97 488,95 899,71 137,29

21-30 69,05 238,98 514,84 947,35 144,56

31-40 82,00 249,66 537,85 989,69 151,02

41-50 86,31 259,01 557,98 1.026,73 156,68

51-60 90,63 267,02 575,24 1.058,49 161,52

61-70 94,95 275,03 592,50 1.090,24 166,37

71-80 99,26 281,70 606,88 1.116,70 170,41

81-90 103,58 287,04 618,38 1.137,87 173,64

91-100 107,89 291,05 627,01 1.153,75 176,06

Pri določitvi lestvice katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdobje 2020 – 2022
se je  upoštevalo:

–- povprečni tržni prihodek iz ekonomskega računa za kmetijstva za leta 2013 - 2017,
zmanjšan za normirane stroške (90 % tržnega prihodka), porazdeljen po vrstah dejanske 
rabe kmetijskih zemljišč

v mio. EUR
Kmetijsko zemljišče brez evidentirane 

podrobnejše dejanske rabe, trajne 
rastline na njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja
Vinograd Hmeljišče

Intenzivni 
sadovnjak ostali 

trajni nasadi
Oljčnik

51,67 4,78 1,12 4,93 0,73

–- površine kmetijskih zemljišč, evidentirane v zemljiškem katastru na dan 15. marca 2019,
po vrstah dejanske rabe glede na boniteto zemljišča

v ha

Boniteta

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 

dejanske rabe, trajne rastline 
na njivskih površinah, 

matičnjak, plantaža gozdnega 
drevja

Vinograd Hmeljišče
Intenzivni 

sadovnjak, ostali 
trajni nasadi

Oljčnik

0-10 12.592,63 35,3 0,34 6,64 11,48
 11-20 49.941,96 342,9 3,02 91,21 38,90
21-30 104.022,16 1.393,1 22,18 306,03 190,32
31-40 124.505,33 2.322,5 25,81 665,83 203,80
41-50 155.763,58 4.339,2 81,04 1307,96 453,12



51-60 99.995,22 5.069,7 100,45 1156,68 1015,61
61-70 69.349,81 3.291,3 349,91 664,78 306,86
71-80 21.169,71 1.035,2 437,80 340,67 44,55
81-90 7.113,29 368,7 449,13 147,72 29,97
91-100 321,78 0,1 384,86 49,65 0,00
SKUPAJ 644.775,47 18.198,0 1854,55 4737,18 2294,61

–- faktorje korekcije katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe glede na boniteto 
zemljišča 

Boniteta

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 

dejanske rabe, trajne rastline na 
njivskih površinah, matičnjak, 

plantaža gozdnega drevja

Vinograd Hmeljišče
Intenzivni 

sadovnjak, 
ostali trajni 

nasadi
Oljčnik

1-10 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8

11-20 0,5 0,85 0,85 0,85 0,85

21-30 0,8 0,895 0,895 0,895 0,895

31-40 0,95 0,935 0,935 0,935 0,935

41-50 1 0,97 0,97 0,97 0,97

51-60 1,05 1 1 1 1

61-70 1,1 1,03 1,03 1,03 1,03

71-80 1,15 1,055 1,055 1,055 1,055

81-90 1,2 1,075 1,075 1,075 1,075

91-100 1,25 1,09 1,09 1,09 1,09



PRILOGA 2

Lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2020 – 2022

Lestvica katastrskega dohodka glede na rastiščni koeficient

Rastiščni 
koeficient KD EUR/ha

1 0,25

2-3 7,50

4-5 14,99

6-7 21,24

8-9 24,98

10-11 28,73

12-13 34,98

14-15 42,47

16-17 49,97

Lestvica katastrskega dohodka glede na boniteto
         

Boniteta KD EUR/ha
1-10                   6,29   
11-20                 15,10   
21-30                 21,39   
31-40                 25,17   
41-50                 28,94   
51-60                 35,24   
61-70                 50,34   
71-80                 62,92   
81-90                 75,50   
91-100               100,67   

Pri določitvi lestvic katastrskega dohodka za gozdna zemljišča za obdobje 2020 – 2022 se je  
upoštevalo:

– povprečni tržni prihodek iz ekonomskega računa za gozdarstvo za leta 2013 -
2017, zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini 45,83
milijonov eurov, in

– površine gozdnih zemljišč, evidentiranih v zemljiškem katastru na dan 15. marca 
2016 - 1.190.153,27 hektarov in faktorje korekcije katastrskega dohodka:

 glede na rastiščni koeficient 

Rastiščni 
koeficient Površina v ha Faktorji 

korekcije
1 187.133,29 0,01

2-3 38.357,42 0,3
4-5 187.348,51 0,6
6-7 236.419,44 0,85



8-9 273.146,55 1
10-11 254.881,42 1,15
12-13 466,96 1,4
14-15 3.913,87 1,7
16-17 8.410,12 2

 glede na boniteto
         

Boniteta Površina v ha Faktorji
korekcije

1-10               65.494   0,25
11-20            394.652   0,60
21-30            529.400   0,85
31-40            173.337   1,00
41-50               21.461   1,15
51-60                 4.262   1,40
61-70                 1.198   2,00
71-80                    296   2,50
81-90                      52   3,00
91-100                        0   4,00



PRILOGA 3

Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi ter odstotki 
zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij za obdobje 2020 - 2022

1. Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so:
 najožja vodovarstvena območja, razen na kraškem območju, namenjena za varstvo 

vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade 
Republike Slovenije, ki urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO,

 najožja vodovarstvena območja na kraškem območju, namenjena za varstvo vodnih 
virov za javno oskrbo s pitno vodo, ki so določena v skladu s predpisi Vlade 
Republike Slovenije, ki urejajo najožja vodovarstvena območja, VVO-K,

 gozdni rezervati oziroma gozdovi s posebnim namenom brez ukrepanja, G-
REZERVAT,

 varovalni gozdovi, za katere je v gozdnogospodarskih načrtih določen možni posek,
G-VAR-MP,

 varovalni gozdovi, za katere v gozdnogospodarskih načrtih ni možnega poseka, G-
VAR-NP,

 gozdovi, ki so zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
G-ZAPRT.

2. Upoštevanje odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj 
območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka se upoštevajo na delež parcele, ki ga pokriva 
posamezno območje posebnega režima. Za območje parcele, na katerem se prekriva več 
posebnih režimov, se upošteva odstotek zmanjšanja katastrskega dohodka režima z 
največjim odstotkom zmanjšanja.

3. Odstotki zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča znotraj območij posebnih 
režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi

v %
Območja posebnih režimov

VVO VVO
-K

G-
REZERVAT

G-VAR-
MP

G-VAR-
NP

G-
ZAPRT

Kmetijsko zemljišče brez 
evidentirane podrobnejše 
dejanske rabe 40 40 0 0 0 0
Hmeljišče 70 70 0 0 0 0
Trajne rastline na njivskih 
površinah 70 70 0 0 0 0
Vinograd 5 100 0 0 0 0
Matičnjak 40 40 0 0 0 0
Intenzivni sadovnjak 5 50 0 0 0 0
Oljčnik 5 50 0 0 0 0
Ostali trajni nasadi 5 100 0 0 0 0
Plantaža gozdnega drevja 0 0 0 0 0 0
Gozd 0 0 100 75 100 75



                                                  PRILOGA 4

Pavšalna ocena dohodka na čebelji panj za obdobje  2020 – 2022 znaša 16,64 eurov na 
čebelji panj.

Pri določitvi pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za obdobje 2020 - 2022 se je  
upoštevalo:

 povprečni tržni prihodek iz ekonomskega računa za kmetijstva za leta 2013 - 2017,
zmanjšan za normirane stroške (80 % tržnega prihodka), v višini 3,21 milijona eurov
in

 število čebeljih panjev, evidentiranih pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, ki na 
dan 15. aprila 2019 znaša 193.039 čebeljih panjev. 



OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga 

Pravna podlaga za sprejem Uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, 
pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje 
in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020 – 2022 sta prvi in drugi odstavek 12. 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljnjem 
besedilu: ZUKD-2), ki določata:

(1) Pristojni organ vsaka tri leta do 15. aprila tekočega leta ob upoštevanju podatkov 
iz ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo po zadnjih znanih podatkih za 
zadnjih pet let pred letom ugotavljanja katastrskega dohodka, podatkov iz 
zemljiškega katastra in podatkov iz registra čebelnjakov, v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, pripravi predlog lestvic 
katastrskega dohodka, predlog odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka po 
vrstah rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in 
gospodarjenje z gozdovi ter predlog pavšalne ocene dohodka na čebelji panj.

(2) Vlada na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka določi lestvice katastrskega 
dohodka, odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka po vrstah dejanske rabe 
zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z 
gozdovi in pavšalno oceno dohodka na čebelji panj in jih najpozneje do 30. junija 
leta v katerem prejme predlog iz prejšnjega odstavka, objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

2. Skrajni rok za sprejem uredbe na vladi 30. junij 2019. 

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe 

Uredba je operativni izvedbeni akt novega ZUKD-2, s katerim se na podlagi pravil, ki 
jih ureja Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, vsaka tri leta, na podlagi 
povprečnih podatkov iz ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo za zadnjih 
pet let pred novo določitvijo, določi lestvice katastrskega dohodka, pavšalno oceno 
dohodka na čebelji panj ter odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča 
po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje 
in gospodarjenje z gozdovi. S predlogom uredbe se določa vse navedene elemente
za obdobje 2020 – 2022. 

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Uredba določa nove zneske katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji 
panj, ki bodo veljali od leta 2020 do 2022. Katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na 
čebelji panj, ugotovljena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se bosta začela 
pripisovati kmetijskim in gozdnim zemljiščem oziroma čebeljim panjem s 1. januarjem leta 



2020. Geodetska uprava Republike Slovenije pa mora zagotoviti vpogled v nove zneske 
katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča najpozneje do 20. septembra 
letošnjega leta torej leta 2019. 

Obrazložitev posameznih členov:

1. člen
Člen določa vsebino uredbe, in sicer določitev lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene 
dohodka na čebelji panj in odstotkov zmanjšanja katastrskega dohodka za zemljišča po 
vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za kmetovanje in 
gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020 – 2022. 

2. člen
Člen podrobneje ureja način določitve lestvic katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna 
zemljišča. Lestvice katastrskega dohodka se določijo na hektar kmetijskega zemljišča glede 
na vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma na hektar gozdnega zemljišča glede na 
rastiščni koeficient in boniteto zemljišča. Člen ureja tudi posebnost določitve katastrskega 
dohodka za gozdna zemljišča, ki izhaja iz ureditve, da se polovica dohodka gozdnih zemljišč 
porazdeli na vsa gozdna zemljišča in korigira glede na rastiščni koeficient, polovica pa 
porazdeli na vsa gozdna zemljišča in korigira glede na bonitetne točke. Katastrski dohodek 
gozdnega zemljišča se torej določi kot seštevek katastrskega dohodka glede na rastiščni 
koeficient in katastrskega dohodka glede na boniteto zemljišča. 

V Prilogi 1 se določi lestvica katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča. V Prilogi 2 pa 
lestvici katastrskega dohodka za gozdna zemljišča. 

3. člen
Člen uvaja Prilogo 3 uredbe, ki določa odstotke zmanjšanja katastrskega dohodka za 
zemljišča po vrstah dejanske rabe zemljišč in vrstah območij posebnih režimov za 
kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi in način določanja odstotka zmanjšanja na 
posamezno parcelo. Kot območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z 
gozdovi se upoštevajo najožja vodovarstvena območja, namenjena za varstvo vodnih virov 
za javno oskrbo s pitno vodo, gozdni rezervati, varovalni gozdovi brez možnega poseka ali z 
omejenim posekom, in gozdovi, zaprti po predpisih, ki urejajo pristojbine za vzdrževanje 
gozdnih cest.

4. člen
Člen uvaja Prilogo 4 uredbe, ki določa pavšalno oceno dohodka na čebelji panj. 

5. člen
Člen določa rok uveljavitve uredbe, in sicer začne uredba veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.  
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