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EVA 2018-3330-0034

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

ZADEVA: Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni 
raziskovalni zavod – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 6. in 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 …… sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega 
inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

              Stojan Tramte
      GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
- Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana
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:
- dr. Jernej Štromajer, državni sekretar
- dr. Meta Dobnikar, v.d. generalne direktorice Direktorata za znanost
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:
S predlaganimi dopolnitvami Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni 
raziskovalni zavod se ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije
mestoma dopolnjuje, sledeč določbam Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 
(ZKme-1E, Uradni list RS, št. 22/18).



6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 evrov v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

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

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo,  z las t i mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna,
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij.

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 evrov:
(Samo če izberete DA v točki 6.a.)

Sredstva, potrebna za delovanje Slovenske čebelarske akademije se zagotavljajo:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili udeležencev izobraževanj za opravljeno storitev in 
– iz drugih virov (donacije, sponzorstvo…). 

Sredstva za financiranje Slovenske čebelarske akademije so predvidena v proračunu  Republike 
Slovenije na proračunski postavki 147410, ukrepu Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov, 
NRP 2330-17-0010. Sredstva, potrebna za delovanje Slovenske čebelarske akademije se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, s plačili udeležencev izobraževanj za opravljeno 
storitev in iz drugih virov (donacije, sponzorstvo…). 

Izobraževanja Slovenske čebelarske akademije plačajo udeleženci izobraževanj, razen v primeru, ko 
se za to zagotovijo namenska sredstva. Stroški dela in materialni stroški za učitelje oziroma izvajalce 
izobraževanj, se krijejo iz tržnega dela Slovenske čebelarske akademije. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano financira stroške dela predstojnika Slovenske čebelarske akademije in 
materialne stroške za izvedbo nalog Slovenske čebelarske akademije v skladu z letnim programom 
dela. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na podlagi Zakona o kmetijstvu v letu 2018 
zagotovilo namenska sredstva za začetek dela Slovenske čebelarske akademije in sredstva za 
stroške dela predstojnika akademije in materialne stroške za izvedbo nalog Slovenske čebelarske 
akademije v skladu z letnim programom dela do višine 80.000 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

MKGP

NRP: 2330-17-0010

Strokovne naloge s 
področja kmetijstva

147410

Sofinanciranje 
pomembnih 
nacionalnih 
projektov

77.000 3.000

SKUPAJ 80.000
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: 

Sredstva za financiranje Slovenske čebelarske akademije so predvidena v proračunu  Republike 
Slovenije na proračunski postavki 147410, ukrepu Sofinanciranje pomembnih nacionalnih projektov, 
NRP 2330-17-0010. Sredstva, potrebna za delovanje Slovenske čebelarske akademije se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, s plačili udeležencev izobraževanj za opravljeno 
storitev in iz drugih virov (donacije, sponzorstvo…). 

Izobraževanja Slovenske čebelarske akademije plačajo udeleženci izobraževanj, razen v primeru, ko 
se za to zagotovijo namenska sredstva. Stroški dela in materialni stroški za učitelje oziroma izvajalce 
izobraževanj, se krijejo iz tržnega dela Slovenske čebelarske akademije. Ministrstvo za kmetijstvo, 



gozdarstvo in prehrano financira stroške dela predstojnika Slovenske čebelarske akademije in 
materialne stroške za izvedbo nalog Slovenske čebelarske akademije v skladu z letnim programom 
dela. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na podlagi Zakona o kmetijstvu v letu 2018 
zagotovilo namenska sredstva za začetek dela Slovenske čebelarske akademije in sredstva za 
stroške dela predstojnika akademije in materialne stroške za izvedbo nalog Slovenske čebelarske 
akademije v skladu z letnim programom dela do višine 80.000 EUR. 

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 evrov:

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

Javni zavod je ustanovljen s strani Republike Slovenije, zato gradivo ni bilo 
usklajevano z združenji občin.

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: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
Javnost se ni povabila k sodelovanju v skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS 
(ne gre za predpis, temveč za ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda).
(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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                   dr. Jernej Pikalo
                                        MINISTER

Priloge:
- Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod
- Obrazložitev 



Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 
22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18-
ZNOrg) in v zvezi s prvim odstavkom 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela 

Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni 
raziskovalni zavod

1. člen

V Sklepu o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list 
RS, št. 47/11) se v 3. členu za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se 
glasita:

»Inštitut v okviru Slovenske čebelarske akademije izvaja tudi neformalna izobraževanja na 
področju čebelarstva, ki so namenjena izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostali 
zainteresirani javnosti. Slovenska čebelarska akademija sodeluje z izobraževalnimi 
ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na področju čebelarstva v 
Republiki Sloveniji in v tujini, ter skrbi za skupno promocijo izobraževalnih ustanov Republike 
Slovenije na področju čebelarstva in širjenje novih znanj v nacionalnem in mednarodnem 
okviru v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva. Po opravljenem 
neformalnem izobraževanju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki 
vsebuje naslednje podatke:
–       osebno ime in rojstne podatke udeleženca,
–       naslov stalnega ali začasnega bivališča,
–       datum in naslov izobraževanja,
–       vsebinske podatke o izobraževanju, zlasti vrsto izobraževanja in število ur,
–      izvajalca izobraževanja,
–       zaporedno številko potrdila.

Slovenska čebelarska akademija vodi evidenco o udeležencih neformalnega izobraževanja, ki 
vsebuje podatke iz 165.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18).«.

2. člen

Za IV. poglavjem se dodajo novo IV.a poglavje z naslovom »SLOVENSKA ČEBELARSKA 
AKADEMIJA« in novi 12.a, 12.b, 12.c člen, ki se glasijo: 

»12.a člen

Slovenska čebelarska akademija ima predstojnika in programski odbor.

12.b člen

Predstojnika Slovenske čebelarske akademije imenuje direktor inštituta po pridobitvi mnenja 
programskega odbora in s predhodnim soglasjem ministra, pristojnega za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Naloge predstojnika Slovenske čebelarske akademije so:



–      koordiniranje dela programskega odbora,
–      priprava vsebine letnega programa in finančnega načrta Slovenske čebelarske 

akademije, ki je sestavni del letnega programa dela inštituta,
–      odgovornost za izpolnjevanje letnega programa dela in finančnega načrta Slovenske 

čebelarske akademije,
–      skrb za pravočasno izvedbo letnega programa dela in finančnega načrta Slovenske 

čebelarske akademije in pripravo poročila,
–      skrb za promocijo Slovenske čebelarske akademije.

Predstojnik Slovenske čebelarske akademije je vodja organizacijske enote inštituta, v kateri se 
izvaja dejavnost Slovenske čebelarske akademije.

Način ter pogoji imenovanja in razrešitve, pravice, dolžnosti in odgovornosti predstojnika 
Slovenske čebelarske akademije se podrobneje opredelijo v statutu inštituta.

12.c člen

Programski odbor Slovenske čebelarske akademije:
–      pripravlja vsebine programov izobraževanja Slovenske čebelarske akademije,
–      daje mnenje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Slovenske čebelarske 

akademije,
–      obravnava strokovna vprašanja s področja izobraževanj v čebelarstvu,
– za upravni odbor pripravi predlog načina razpolaganja s presežkom prihodkov nad 

odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske akademije.

Programski odbor Slovenske čebelarske akademije sestavljajo:
–       en predstavnik inštituta,
–       trije predstavniki čebelarjev, ki jih predlaga Čebelarska zveza Slovenije,
–       en predstavnik javne svetovalne službe v čebelarstvu,
–       en predstavnik Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete,
–       en predstavnik Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede,
–      en predstavnik Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega 

inštituta,
–       en predstavnik srednjih šol, izvajalk izobraževalnih programov s področja kmetijstva,
–       en predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
–       en predstavnik ministrstva, pristojnega za izobraževanje,
–       en predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanjega zadeve.

Člani programskega odbora Slovenske čebelarske akademije niso upravičeni do povračila 
sejnin in potnih stroškov iz proračuna Republike Slovenije.

Člane programskega odbora Slovenske čebelarske akademije na predlog subjektov iz drugega 
odstavka tega člena imenuje upravni odbor inštituta s predhodnim soglasjem ministra, 
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Način dela programskega odbora Slovenske čebelarske akademije določa poslovnik, ki ga 
sprejme programski odbor Slovenske čebelarske akademije.

Način ter pogoji imenovanja in razrešitve, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov 
programskega odbora Slovenske čebelarske akademije se podrobneje opredelijo v statutu 
inštituta.«.

3. člen

V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Sredstva za delovanje Slovenske čebelarske akademije se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije, s plačili za storitve in iz drugih virov.«.



4. člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi: 

»16.a člen

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, financira delo predstojnika in 
materialne stroške za izvedbo nalog Slovenske čebelarske akademije v skladu z letnim 
programom dela in finančnim načrtom Slovenske čebelarske akademije.

Izobraževanja Slovenske čebelarske akademije plačajo udeleženci izobraževanj, razen v 
primeru, ko se za to zagotovijo namenska sredstva.

Financiranje Slovenske čebelarske akademije je v celoti ločeno od financiranja javne službe 
svetovanja v čebelarstvu, javne službe zdravstvenega varstva čebel, javne službe vzgoje in 
izobraževanja v čebelarstvu ter ukrepov Programa na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji, zato morajo izvajalci javnih služb na področju čebelarstva, ki sodelujejo v okviru 
Slovenske čebelarske akademije, zagotoviti ločeno evidentiranje dejavnosti.«.

5. člen

Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi: 

»17.a člen

Presežki prihodkov nad odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske akademije se lahko 
uporabijo za opravljanje in razvoj dejavnosti, štipendije za izobraževanja v okviru akademije, 
investicije in promocijo v okviru Slovenske čebelarske akademije.

Predlog razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske 
akademije za upravni odbor pripravi programski odbor in je sestavni del predloga iz drugega 
odstavka prejšnjega člena.«.

6. člen

V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Slovenska čebelarska akademija kot organizacijska enota inštituta nastopa v pravnem 
prometu v imenu in za račun inštituta, pri čemer v pravnem prometu obvezno uporablja tudi 
ime inštituta.«.

7. člen

Inštitut mora statut in druge interne akte uskladiti v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. 

Člani programskega odbora Slovenske čebelarske akademije se imenujejo v dveh mesecih po 
uskladitvi aktov iz prejšnjega odstavka.

Predstojnik Slovenske čebelarske akademije se imenuje v enem mesecu po imenovanju 
članov programskega sveta iz prejšnjega odstavka.

8. člen



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

Št. 

Ljubljana, dne ... oktobra 2018

EVA 2018-3330-0034

                                                                               Vlada Republike Slovenije

                                                                                        Marjan Šarec

                                 predsednik



Obrazložitev:

Sklepu o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list 
RS, št. 47/11) je ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut Slovenije
(v nadaljevanju: ustanovitveni akt KIS).

S predlaganimi dopolnitvami Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni 
raziskovalni zavod se ustanovitveni akt javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski inštitut 
Slovenije mestoma dopolnjuje, sledeč določbam Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E, Uradni list RS, št. 22/18). 

ZKme-1E je namreč uzakonil Slovensko čebelarsko akademijo kot organizacijsko enoto 
inštituta, ki v skladu z ustanovitvenim aktom KIS nastopa v pravnem prometu, ter na zakonski 
ravni opredelil njene naloge, organe in financiranje.

S predlaganim Sklepom o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije 
v javni raziskovalni zavod se zlasti:

- opredeljuje Slovensko čebelarsko akademijo kot organizacijsko enoto inštituta, ki nastopa v 
pravnem prometu v imenu in za račun zavoda, 

- opredeljujejo nekatere dodatne naloge predstojnika Slovenske čebelarske akademije, 

- opredeljujejo nekatere dodatne naloge programskega odbora Slovenske čebelarske 
akademije in

- opredeljuje nekatere druge namene, za katere se lahko uporabijo presežki prihodkov nad 
odhodki iz dejavnosti Slovenske čebelarske akademije.

V skladu z 32. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18-ZNOrg) 
in prvim odstavkom 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 
(ZKme-1E, Uradni list RS, št. 22/18) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport predlaga 
Vladi Republike Slovenije, da sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju 
Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod.
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