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Zakonske podlage delovanja
Splošni:
• Zakon
• Zakon
• Zakon
• Zakon
• Zakon
• Zakon

o
o
o
o
o
o

kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
zavodih
delovnih razmerjih
javnih uslužbencih
gozdovih
upravnem postopku

Na področju izvajanja javne službe:
• Zakon o kmetijstvu
• Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
• Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin
• Zakon o semenu in sadikah
• Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin
• Zakon o varstvu novih sort rastlin
• Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina
• Zakon o kmetijskih zemljiščih
• Zakon o živinoreji
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je nevladna stanovska organizacija, ki deluje na področju
kmetijstva, ribištva in gozdarstva na celotnem območju Republike Slovenije.
Ustanovljena na podlagi zakona, s temelji v obveznem članstvu predstavlja reprezentativnega
partnerja državnim institucijam, predvsem Vladi Republike Slovenije in ministrstvom v njeni sestavi.
Aktivno sodeluje tudi v delu Državnega zbora RS in Državnega sveta RS, predvsem v delovnih telesih,
ki se ukvarjajo s problematiko kmetijstva, ribištva, gozdarstva in razvoja podeželja. Najpomembnejši
partner Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v tem pogledu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, skupaj z njegovimi organi v sestavi.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z več kot 170.000 člani iz vrst fizičnih in pravnih oseb
najštevilčnejša nevladna organizacija na področju kmetijstva, ribištva in gozdarstva in ima tudi izredno
razvejano in obsežno strukturo voljenih predstavnikov in zaposlenih, kar zagotavlja kvalitetno
stanovsko zastopstvo in ustrezen strokovni servis.

Zaradi obsežne strukture delovanja je tudi organiziranost izredno razvejana:
•

•

voljeni predstavniki so organizirani v treh nivojih:
- Svet KGZS (nacionalna raven)
- Območne enote (OE) KGZS (regionalna raven)
- Odbori izpostav OE KGZS (lokalna raven)
strokovne službe:
- Zbornični urad (Ljubljana, Miklošičeva 4)
- Kmetijsko gozdarski zavodi (KGZ), organizirani po regionalnem principu: KGZ Celje,
KGZ Kranj, KGZ Ljubljana, KGZ Maribor, KGZ Murska Sobota, KGZ Nova Gorica, KGZ
Novo mesto in KGZ Ptuj.
- Zavod za certifikacijo gozdov (Ljubljana, Miklošičeva 4)

Regionalna raven stanovske organiziranosti deluje v obliki 13 območnih enot KGZS, lokalna v obliki 60
odborov izpostav OE KGZS.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ustanoviteljica vseh devetih zavodov v katerih delujejo
strokovne službe. Zaradi boljše dostopnosti uporabnikom so zaposleni nameščeni v številnih
izpostavah (izpostave kmetijske svetovalne službe, poskusni centri, osemenjevalni centri, …).
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije za doseganje zastavljenih ciljev zastopanja interesov kmetov
in kmetijstva sodeluje predvsem z:
• Državnimi organi: Državnim zborom RS, Državnim svetom RS, Vlado RS, agencijami in uradi
državne uprave, …
• Domačimi sorodnimi organizacijami: Zadružno zvezo Slovenije, Gospodarsko zbornico
Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije, …
• Organizacijami v tujini: krovnima organizacijami kmetov in zadrug v Evropski uniji COPA in
COGECA ter sorodnimi stanovskimi organizacijami v Evropi in drugod po svetu (zbornice,
zveze, združenja, sindikati, …).
Zaradi pridružitve Republike Slovenije Evropski uniji v mesecu maju, je tudi Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije usmerila svoje aktivnosti v Bruselj, saj poskuša zagotavljati vpliv članov na
institucije Evropske unije tudi z neposrednimi aktivnostmi in ne le preko uradnega slovenskega
zastopstva. Predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije (s katero
usklajeno lobiramo v Bruslju) so vključeni tudi v 11 Posvetovalnih odborov, ter 4 Napovedovalne
skupine pri DG Agri.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila pri svojem delovanju še posebno uspešna pri
usklajevanju zakonov, uredb, odredb, pravilnikov, navodil ter številnih drugih aktov predvsem
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (pa tudi nekaterih drugih ministrstev Vlade RS).
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ne jemlje kot neuspeh dejstva, da včasih s svojimi predlogi,
pobudami, mnenji, stališči ni bila uspešna, saj je najpomembnejše, da dialog med socialnimi partnerji
poteka, ter da je zbornica del tega partnerstva, saj je bila pot do tega dejanskega priznanja dolga.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije deluje tudi kot povezovalni element različnih stanovskih
organizacij (društev, združenj, zvez, konzorcijev ipd), ki delujejo v Sloveniji na področju kmetijstva,
ribištva in gozdarstva, sodeluje pa tudi z nevladnimi organizacijami iz drugih interesnih področij.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije temelji na stanovskem zastopstvu in strokovnem delu. Za
doseganje ciljev izboljšanja stanja v kmetijstvu, ribištvu in gozdarstvu, ter celotnem podeželju in
slovenski družbi pa uporablja vse legalne in legitimne metode dela.
V skladu z 10. alineo 17. člena Statuta KGZS (Ur.l.RS, št. 64/01, 05/03, 89/03, 29/04) mora Svet
zbornice obravnavati in sprejemati letno poročilo o delu in poročilo o finančnem poslovanju zbornice.
V poročilu so zajeti podatki za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2004.

ODDELEK NOTRANJE REVIZIJE
V okviru zbornice je bil v letu 2004 ustanovljen oddelek notranje revizije. Področje delovanja notranje
revizije je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja. Namenjena je
povečevanju koristi in izboljševanju delovanja proračunskega uporabnika. Proračunskemu uporabniku
pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in
izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja, obvladovanja in upravljanja tveganj, notranjih kontrol in
procesov.
Predmet revidiranja so v skladu z 11. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora financ (Uradni list RS, št.72/02) notranje organizacijske enote zbornice, kmetijsko
gozdarski zavodi in druge pravne osebe, katerih ustanoviteljica je zbornica.
Junija 2004 se je organizirala skupna notranje revizijska služba. Posledično je bil sprejet tudi novi plan
dela notranje revizije.
Letni plan dela notranje revizije za leto 2004 je bil uspešno izveden.
Vse revizijske naloge, ki so bile izvedene v letu 2004, so vključene v odobren in potrjen letni plan
oddelka notranje revizije oz. skupne notranje revizijske službe za leto 2004.
Tabela 1: Primerjava planiranega dela z uresničenim delom po revizijskih nalogah
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Redne in izredne revizije
Kmetijsko
Kmetijsko
Kmetijsko
Kmetijsko
Kmetijsko
Kmetijsko
SKUPAJ

gozdarska zbornica Slovenije
gozdarski zavod Nova Gorica
gozdarski zavod Celje
gozdarski zavod Murska Sobota
gozdarski zavod Novo mesto
gozdarski zavod Kranj

Ostala revizijska dela
Svetovanje
Ostala dela
Načrtovanje
Preveritev popravljalnih ukrepov
Letno poročilo
Izobraževanje
Priprava revizijskih aktov
Dopust
SKUPAJ

Plan
v št. dni
59
18
18
18
18
4
135

Uresničeno
v št. dni
55
17,2
16,6
16,1
14,4
5
124,3

Indeks
U/P
93
96
92
89
80
125
92

Plan
v št. dni
12
20
22
12
12
7
13
24
122

Uresničeno
v št. dni
15,5
22,3
29,5
8,4
6
12
13
28
134,7

Indeks
U/P
129
112
134
70
50
171
100
117
110

Tabela 2: Primerjava razdelitve dela notranjega revizorja med oddelkom notranje revizije in skupne
notranje revizijske službe
Zap.
Delitev dela notranje revizije
Plan
Uresničeno Indeks
št.
v št. dni
v št. dni
U/P
1.
Oddelek notranje revizije
153
166,5
109
2.
Skupna notranje revizijska služba
104
92,5
89
SKUPAJ
257
259
101
V oddelku notranje revizije oz. v skupni notranje revizijski službi je zaposlen 1 revizor. Zaradi obsega
dela in potrebe po dodatni zaposlitvi se je kadrovsko vprašanje rešilo na najbolj racionalen način in
sicer z najemom dodatnega revizorja za obdobje dveh mesecev na letni ravni. Pogodbeno razmerje je
sklenjeno za leti 2005 in 2006. Dodatni revizor je v letu 2004 - 2 dni izvajal storitev revidiranja
(načrtovanje letnega plana zavodov za leto 2005).

ODDELEK ZA MEDNARODNE ZADEVE, PROMOCIJO IN STIKE Z
JAVNOSTJO
Mednarodne zadeve
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizacija in izvedba sprejema ob vstopu Slovenije v EU na gradu Tuštanj z
dobrodelno dražbo otroških slik (izkupiček je bil namenjen počitnicam otrok iz socialno
šibkejših družin)
Aktivna udeležba v mednarodnem kongresu o zaščiti posebnih kmetijskih
proizvodov ORIGINE 2004 v Bordeauxu, s prispevkom o slovenskih posebnih proizvodih
in primerom prekmurske gibanice (referat pripravila in predstavila v francoščini in angleščini T.
Čop)
Priprava predloga derogacij za male sirarne na podlagi francoskega primera –
prevod in redakcija, posredovanje na MKGP ob pomoči francoske atašejke za kmetijstvo ge.
Héléne Wehrlin
Članstvo v evropskem plenarnem komiteju za tradicionalno sirarstvo, imenovanje s
strani francoskega kmetijskega ministrstva v komisijo za ocenjevanje sirov na sejmu SIA
v Parizu
Sprejem in spremstvo ambasadorjev, predstavnikov veleposlaništev ob posameznih
promocijskih prireditvah, prevajanje pogovorov
Prevajanje promocijskega gradiva
Obiski tujih ministrov, kmetijskih atašejev in skupin kmetov in strokovnjakov iz tujine
(prevajanje, spremstvo)
Spremljanje priprave modelov aplikacije reforme SKP v Sloveniji, obveščanje članov
Pisanje člankov v tujih jezikih o slovenskem kmetijstvu za evropske časnike
Spremljanje tuje literature, predvsem s področja zborničnega delovanja, kmetijske politike
ipd.
Prevajanje dvodnevnega seminarja o napakah pri izdelovanju sirov za Združenje
malih sirarjev v Bovcu
Posredovanje kontaktov iz tujine
Pomoč pri organiziranju strokovnih izletov v tujino za posamezna društva oz.
združenja

Promocija
•
•
•

•

Organizacija in vodenje nagradne akcije S kmetije za Vas s področja neposredne prodaje
kmetijskih pridelkov in zaključka s podelitvijo nagrad in okroglo mizo
Sodelovanje pri pripravi Pravilnika za kolektivno blagovno znamko za neposredno trženje
»Domača prodaja«, ki je bila oblikovana v sklopu Interreg projekta s KGZ avstrijske Koroške
Organizacija sejmov doma in v tujini.
Članom KGZS in združenjem, zvezam ter društvom omogočamo brezplačen
opremljen prostor na vseh sejmih za predstavitev svoje dejavnosti ter prodajo
svojih izdelkov:
¾ Agrarmesse v Celovcu (poudarek na sektorju za gozdarsko svetovanje)
¾ Sejem Počitnic v Ljubljani (predstavitev 6 zvez oz. združenj, Oddelka za kontrolo ekološke
in integrirane pridelave KGZ Maribor in 16 posameznih kmetij, PP prezentacija – vabilo na
razstavo Dobrote slovenskih kmetij)
¾ Pomladni kmetijski sejem v Komendi (predstavitev treh društev in 6 kmetij)
¾ Mednarodni Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni (predstavitev osmih zavodov, 7
združenj oz. zvez, 18 kmetij in koroške zbornice)
¾ Mednarodni obrtni sejem v Celju (Darila slovenskih kmetij – predstavitev 5 kmetij)
¾ Sejem Narava-Zdravje v Ljubljani (predstavitev 7 zvez oz. združenj in 15 posameznih
kmetij)
¾ Jesenski kmetijski sejem v Komendi (predstavitev treh društev in petih kmetij)
Organizacija in koordinacija Foruma KGZS na sejmu v Gornji Radgoni

•
•
•
•
•

Idejna zasnova in organizacija posveta Kmetijski pridelek kot osebno ali poslovno
darilo v času obrtnega sejma v Celju
Izdelava promocijskega koledarja KGZS
Organizacija vseslovenskega shoda kmetov in razglasitve Antona M. Slomška za zavetnika
kmetov
Priprava in izdelava različnih promocijskih gradiv
Poslovna darila KGZS temeljijo na domačih proizvodih, s tem pa posredno promoviramo
slovensko podeželje

Stiki z javnostjo, obveščanje članov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urejanje zborničnega glasila Zelena dežela, pisanje člankov
Urejanje strani KGZS v tedniku Kmečki glas
Urejanje strani KGZS v mesečniku Kmetovalec
Urejanje spletne strani KGZS
Intenzivno obveščanje v času pred volitvami v organe KGZS
Priprava odgovorov na novinarske vprašanja
Sodelovanje pri pripravi kmetijskih oddaj
Sodelovanje pri pripravi tedenskih zborničnih novic
Priprava in izvedba novinarskih konferenc
Priprava in razpošiljanje izjav in obvestil za javnost
Organizacija nastopov v notranje političnih,
gospodarskih in strokovnih oddajah v živih medijih
Organizacija okroglih miz Območnih enot, zadolžitev za medijsko odmevnost le-teh
V letu 2004 je Oddelek:
¾ Razposlal 34 vabil novinarjem na različne dogodke
¾ Organiziral 15 novinarskih konferenc in 14 okroglih miz
¾ Napisal oz. uredil 32 izjav oz. obvestil za javnost
¾ Organiziral številne pogovore z novinarji bodisi z namenom so-oblikovanja oddaj v živih
medijih ali pa kot zapisane pogovore ali izjave v tiskanih medijih

SEKTOR ZA SPLOŠNE ZADEVE
V poročilu je prikazano delo sektorja za splošnega zadeve, ki v okviru zborničnega urada usklajuje in
skrbi za nemoteno poslovanje celotnega zborničnega urada, voljenih organov in imenovanih odborov
ter komisij.
V letu 2004 so potekale tudi 2. redne volitve na vseh treh nivojih Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (nacionalni, območne enote in odbori izpostav).
STATISTIČNO POROČILO O DELU ORGANOV, ODBOROV IN KOMISIJ KGZS V LETU 2004
1. Osnovni podatki o sejah sveta:

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

Število sej

4

3

1

Število obravnavanih točk

19

17

2

Število sprejetih odločitev - sklepov

55

53

2

2. Osnovni podatki o sejah upravnega odbora:

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

Število sej

9

8

1

Število obravnavanih točk

73

72

1

Število sprejetih odločitev - sklepov

160

159

1

3. Osnovni podatki o sejah nadzornega odbora:

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

Število sej

7

4

3

Število obravnavanih točk

24

18

6

Število sprejetih odločitev - sklepov

29

23

6

4. Osnovni podatki o sejah stalne arbitraže:
Število sej

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

/

Število obravnavanih točk
Število sprejetih odločitev - sklepov
5. Osnovni podatki o sejah častnega razsodišča:
Število sej

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

/

Število obravnavanih točk
Število sprejetih odločitev - sklepov
6. Osnovni podatki o sejah strokovnih odborov
(15):
Število sej

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

50 (15. konstit)

50

/

Število obravnavanih točk

130

130

/

Število sprejetih odločitev - sklepov

117

117

/

7. Osnovni podatki o sejah komisij (14):
Število sej

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

20 (14. konstit)

20

/

Število obravnavanih točk

28

28

/

Število sprejetih odločitev - sklepov

25

25

/

8. Osnovni podatki o sejah območnih enot (13):
Število sej

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

47 (13. konstit)

46

1

Število obravnavanih točk

153

152

1

Število sprejetih odločitev - sklepov

60

59

1

9. Osnovni podatki o sejah odborov izpostav (60):
Število sej

SKUPAJ

Redne seje Koresponde
nčne seje

119 (60. konstit)

118

1

Število obravnavanih točk

247

246

1

Število sprejetih odločitev - sklepov

111

110

1

Izvoljeni organi so za pristojnosti svojih območij načrtovali, izvajali in usmerjali aktivnosti v razvoj
kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Obravnavali so normativne akte s področja kmetijstva, gozdarstva in
ribištva, predlagali spremembe obstoječe zakonodaje, obravnavali smernice razvoja in njihovo
prilagajanje novim ureditvam in približevanju z EU zakonodajo, predlagali ukrepe ob naravnih in
drugih nesrečah, ki so v leto 2004 močno prizadele kmetijstvo (suša, pozeba, hrušev ožig,…), izvedli
12 odmevnih okroglih miz.
V skladu s statutom so območne enote spremljale delo strokovnih služb kmetijsko gozdarskega zavoda
na svojem območju. Na sejah svetov območnih enot so pregledali delo kmetijsko svetovalne službe in
služebe za konrolo in selekcijo v živinoreji. Dajali so predloge in pripombe pristojnim organom ali
službam zbornice.
Na skupnih sestankih predsednikov območnih enot so predsedniki poročali o njihovi problematiki na
svojem območju, ter nato uskladili posamezna stališča za skupno delovanje vseh potrebnih organov
zbornice. Bila sta tudi dva delovna sestanka predsednikov, tajnikov in vodij območnih enot in odborov
izpostav, januarja meseca na Igu in novembra meseca na Lukovici.
Svet OE KGZS Nova Gorica
Obravnavali so aktualno problematiko s področja sadjarstva, živinoreja in vinogradništva, možnosti
vzpostavitve organizacije proizvajalcev in sprejeli Program dela za leto 2005. Organizirali so tudi
tiskovno konferenco glede problematike odkupa in prodaje breskev. Kot soorganizatorji so sodelovali
pri pripravi okrogle mize z naslovom »Novosti, ki jih prinaša spremenjena davčna zakonodaja«.
Svet OE KGZS Koper
Obravnavali so aktualno problematiko predvsem v zvezi z gradnjo golf igrišča, problematiko načrtov za
drugi tir železniške proge Koper – Divača in načrtovanje zasipanja ankaranske Bonifike ter sprejeli
Program dela za leto 2005. Kot soorganizatorji so sodelovali pri pripravi okrogle mize z naslovom
»Novosti, ki jih prinaša spremenjena davčna zakonodaja«.
Svet OE KGZS Kranj
Obravnavali so problematiko izplačevanja škode v kmetijstvu po suši za leto 2003, problematiko
prispevkov za nezazidana stavbna zemljišča na proizvodnih kmetijah, problematiko stroškov
veterinarskih pregledov, obravnavali so tudi aktualno problematiko oddaje mleka v mlekarne in sprejeli
informacijo o spremembi Uredbe o določitvi kvot za mleko in izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje
subvencijskih sredstev v letu 2004.

Svet OE KGZS Ljubljana
Obravnavali so aktualno problematiko (mleko, mlečne kvote, pšenica, elementarne nesreče) oblikovali
strokovne odbore OE KGZS Ljubljana in pripravili izhodišča za Program dela za leto 2005. Organizirali
so tudi okroglo mizo z naslovom »Uveljavitev reforme skupne kmetijske politike v Sloveniji«
Svet OE KGZS Kočevje
Obravnavali aktualno problematiko na svojem območju, analizirali delovanje KGZS in sveta OE KGZS
Kočevje v prvem mandatu in sprejeli Program dela za leto 2005.
Svet OE KGZS Postojna
Obravnavali so problematiko kmetijstva na območju Ilirske Bistrice s poudarkom na reji drobnice in
sprejeli Program dela za leto 2005. Kot soorganizatorji so sodelovali pri pripravi okrogle mize z
naslovom »Novosti, ki jih prinaša spremenjena davčna zakonodaja«.
Svet OE KGZS Novo mesto
Obravnavali so problematiko pri prireji in prodaji mleka, problematiko pri zavračanju subvencijskih
vlog, problematiko plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč, obravnavali so Pravilnik o pogojih
za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo in pravilnik o pogojih za proizvodnjo in
predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu potrošniku, sprejeli so
informacijo o poteku aktivnosti za izgradnjo prizidka KGZ Novo mesto in informacijo v zvezi z izjavo o
varnosti z oceno tveganja. Analizirali so tudi delo prvega mandata. Kot soorganizator so sodelovali pri
okrogli mizi z naslovom »Razvojne možnosti malih in srednjih kmetij po vstopu v EU«
Svet OE KGZS Brežice
Obravnavali so problematiko Bizeljsko-sremiškega vinorodnega okoliša, problematiko izvajanja odločb
za neposredna plačila in plačila programa razvoja podeželja. Oblikovali so strokovne odbore območne
enote in oblikovali smernice za Program dela za leto 2005. V mesecu novembru so organizirali tudi
strokovno ekskurzijo v Leibniz v Avstrijo.
Svet OE KGZS Celje
Svet OE KGZS Celje je imel v letu 2004 samo konstitutivno sejo. Kot soorganizatorji pa so sodelovali
tudi pri pripravi okrogle mize z naslovom »Registracija in identifikacija konj.
Svet OE KGZS Ptuj
Obravnavali so problematiko izvajanja določil Uredbe o gnojenju z gnojevko in oblikovali smernice za
Program dela za leto 2005.
Svet OE KGZS Maribor
Obravnavali so mlečne kvote, odkup mleka, škode v kmetijstvu po vremenskih ujmah, vino letnik
2003, hidromelioracijske sisteme v Podravju, Uredbo o plačilih za ukrepe programa razvoj podeželja
2004 – 2006, seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, sprejeli informacijo o
odkupu pšenice v letu 2004 in informacijo o Programu dela za leto 2004 KGZ Maribor in sprejeli
Program dela za leto 2005.
Svet OE KGZS Slovenj Gradec
Obravnavali so Pravilnik o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo, pravilnik o
pogojih za proizvodnjo in predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu
potrošniku, pogoje za izgradnjo vaških klavnic. Sprejeli so program dela za leto 2005.
Svet OE KGZS Murska Sobota
Obravnavali so melioracijske sisteme, Zakon o KGZS, delo prvega mandata, sanacijo suše 2003,
davčno reformo – sprejeti Zakon o dohodnini, poročilo o ujmah 2004, poročilo o izvajanju programa
SAPARD, izplačilo EKO- 2004, vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov, zemljiško politiko v Sloveniji.
Sprejeli so informacijo o poteku dogovora o ceni mleka in dogovoru cene pšenice in sprejeli Program
dela za leto 2005..Organizirali so tudi dve okrogli mizi in sicer »Davčna reforma in sanacija suše 2004«
in »Ukrepi kmetijske politike za leto 2004«

Vseh 13 območnih enot KGZS je imelo v letu 2004 konstitutivne seje na katerih so potrdili mandate na
novo izvoljenim članom ter izvolili predsednika in dva podpredsednika v vsaki območni enoti. Zaradi
volitev v drugi mandat KGZS, sredi maja 2004 so se območne enote do volitev veliko pripravljale na
izvedbo le teh, po maju 2004 pa je bil glavni poudarek na konstituiranju območnih enot, pripravljanju
planov dela za drugo polovico leta 2004 in leto 2005 ter oblikovanju strokovnih odborov pri območnih
enotah KGZS.
Odbori izpostav OE so pregledovali delo svetovalne službe, in obravnavali tekočo kmetijsko
problematiko.
Člani in tajniki vseh zborničnih organov so bili redno seznanjeni z delom organov zbornice prek
Zborničnih novic, članstvo zbornice pa s časopisom Zelena dežela.
Aktivnosti Območnih enot
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Število sej v letu 2004

OE Brežice
OE Celje
OE Kočevje
OE Koper
OE Kranj
OE Ljubljana
OE Maribor
OE Murska Sobota
OE Nova Gorica
OE Novo mesto
OE Postojna
OE Ptuj
OE Sl. Gradec

Strokovni odbori in komisije
Do zborničnih volitev 2004 je v okviru KGZS delovalo 28 strokovnih odborov in 1 komisija, po volitvah
pa se je formiralo 15 strokovnih odborov in 14 komisij. Veliko je bilo dela tudi z vzpostavitvijo novih
evidenc novo izvoljenih članov in z vzpostavitvijo delovanja novih strokovnih odborov in komisij.
Odbori in komisije so imeli v primeru skupnih tem združene seje, občasno tudi skupne seje z odbori
Zadružne zveze Slovenije.
Strokovni odbori so obravnavali številne zakone, pravilnike, uredbe, strategije in navodila,
ki so bili v postopku sprejemanja in nanje podajali predloge sprememb, pripomb in
dopolnitev.
Strokovne odbore in komisije je velikokrat tudi v tem letu spremljala časovna stiska, saj smo kljub
dogovorom z ministrstvom dobivali osnutke in predloge aktov v obravnavo le nekaj dni pred rokom za
dajanje pripomb. Zato je bilo veliko sej odborov sklicanih v kratkih rokih.
Strokovni odbor za čebelarstvo in Komisija za čebelarstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in enkrat v drugem mandatu, kjer je bil na novo konstituiran
kot Komisija. Obravnavali so Poročilo združenja COPA/COGECA in ukrepe na področju čebelarstva v
Evropski uniji v letu 2004, pobudo za vključitev čebelarstva v davčno obveznost, Zakon o kmetijstvu,
Uredbo o plačilih za ukrepe programa za razvoj podeželja 2004–2006 za leto 2004 in Uredbo o

spremembah in dopolnitvah uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja za leti 2003 in 2004.
Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti
Odbor se je sestal enkrat, kjer se je na novo konstituiral in sprejel usmeritve za nadaljnjo delo.
Strokovni odbor za ekološko kmetovanje
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in enkrat v drugem mandatu, kjer se je na novo konstituiral.
Obravnaval je odkup eko mleka, investicije na ekoloških kmetijah in možnosti za ustanovitev eko
organizacije proizvajalcev.
Komisija za gobarstvo
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejeli usmeritve za
nadaljnjo delo. Na ostalih dveh sejah so obravnavali integrirano pridelavo in pripravili predloge za
formiranje blagovne znamke za gobarstvo.
Strokovni odbor za gospodarski sistem in gospodarsko politiko
Odbor je bil v tem letu ukinjen.
Strokovni odbor za govedorejo - meso
Odbor se je sestal dvakrat pred volitvami in dvakrat v drugem mandatu, kjer se je na novo
konstituiral. Obravnaval je tržne razmere v govedoreji, kvote za mleko, predlog Veterinarske zbornice
za pripravo in izvedbo Programa eradikacije (izkoreninjenja) IPV/IBR v Sloveniji, Pravilnik o vzorčenju
surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe in Uredbo o spremembah in dopolnitvah
uredbe o ureditvi trga za goveje meso.
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat v drugem mandatu, kjer se je na novo konstituiral.
Med drugim je obravnaval Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev
proračuna RS, Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih
lesnih asortimentov, Pravilnik o gozdnih prometnicah, Uredbo o določitvi divjadi in določitvi lovnih dob,
Uredbo o varstvu zavarovanih živalskih vrst, certificiranje gozdov, predlog mej Lovsko upravljavskih
območij, in strategijo razvoja Zavoda za gozdove Slovenije. Obravnavali so studi lokalno problematiko
na Kočevskem in imeli terenski ogled strojne sečnje. Veliko aktivnosti pa so vršili po sprejemu Zakona
o divjadi in lovstvu.
Komisija za gnojila in gnojenje
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejeli usmeritve za
nadaljnjo delo. Na drugi seji so obravnavali strokovna navodila za gnojenje v kolobarju na podlagi
analize EUF v RS in pripravili predlog za izdajo smernic za strokovno utemeljeno gnojenje.
Strokovni odbor za hmeljarstvo oziroma Komisija za hmeljarstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat v drugem mandatu, kjer je bil na novo konstituiran
kot Komisija. Obravnavali so Program žlahtnenja 2004 in njegovo financiranje in Uredbo o ureditvi
trga s hmeljem.
Strokovni odbor za konjerejo oziroma Komisija za konjerejo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in enkrat v drugem mandatu, kjer je bil na novo konstituiran
kot Komisija. Obravnavali so problematiko kasaškega športa v Sloveniji.
Strokovni odbor za krompir oziroma Komisija za krompir
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in enkrat v drugem mandatu, kjer je bil na novo konstituiran
kot Komisija. Obravnavali so prodajo pridelka 2003 in oceno posajenih površin v letu 2004 ter preučili
možnosti za integrirano pridelavo krompirja v Sloveniji.

Strokovni odbor za kmetijstvo v hribovitih in gorskih predelih
Odbor je bil v tem letu ukinjen.
Strokovni odbor za kmetijsko šolstvo, izobraževanje, svetovanje in znanost
Odbor se je sestal dvakrat po volitvah, bil je na novo konstituiran. Obravnavali so razpis za vpis v
srednje šole za šolsko leto 2005/06 in začeli pripravljati program aktivnosti za približevanje podeželja
in kmetijstva otrokom – sodelovanje s šolami in vrtci.
Strokovni odbor za mednarodno sodelovanje in vključevanje v EU
Odbor je bil v tem letu ukinjen.
Strokovni odbor za mleko
Odbor se je sestal dvakrat pred volitvami in trikrat po volitvah. Obravnaval je aktualno problematiko v
govedoreji, Uredbo o uvedbi kvot za mleko in mlečne proizvode za kvotno leto 2004/2005, Uredbo o
uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode, Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje
količine mlečne maščobe predlog Veterinarske zbornice za pripravo in izvedbo Programa eradikacije
IPV/IBR v Sloveniji.
Strokovni odbor za oljkarstvo
Odbor se je sestal dvakrat pred volitvami in dvakrat po volitvah. Seje ponavadi potekajo v Kopru.
Obravnavali so Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004, Uredbo s področja oljkarstva
in Uredbo o ureditvi trga z oljčnim oljem.
Komisija za okrasne rastline
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejel usmeritve za
nadaljnjo delo.
Strokovni odbor za perutninarstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat po volitvah, kjer je bil na novo konstituiran.
Obravnaval je aktualno problematiko (nitratna direktiva, cene), Pravilnik o kakovosti jajc in preučil
možnosti pridobivanja investicijskih sredstev.
Strokovni odbor za poljedelstvo in travništvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in trikrat po volitvah.
Seje potekajo ponavadi v Prekmurju, odbor ima večkrat skupne seje z odborom za poljedelstvo pri
ZZS. Obravnavali so Pravilnik o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča,
Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga za sladkor, Uredbo o ureditvi trga s
semenom kmetijskih rastlin, Uredbo o ureditvi trga z žiti, sanacijo škode po suši in aktualno
problematiko.
Strokovni odbor za prašičerejo
Odbor se je sestal dvakrat pred volitvami in dvakrat po volitvah, kjer je bil na novo konstituiran, odbor
ima večkrat tudi skupne seje z odborom za prašičerejo pri ZZS. Obravnaval je tekočo tržno situacijo,
Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev, Pravilnik o
označevanju in klasiranju svinjskega mesa in vlogo za priznanje geografske označbe za Kraški pršut.
Pripravili so tudi predloge za sestavo Upravnega odbora priznane rejske organizacije. Predstavniki
MIP-a pa so odboru predstavili projekt izdelave kraškega pršuta iz stegen prašičev spitanih na višjo
težo.
Komisija za pridelavo zelišč
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejeli usmeritve za
nadaljnjo delo. Na drugi seji so oblikovali predlog navodil za pridelavo zelišč kot osnovno kmetijsko
dejavnost in navodil za predelavo zelišč, iz kmetijske dejavnosti, kot dopolnilne dejavnosti.
Strokovni odbor za promocijo in stike z javnostjo
Odbor je bil v tem letu ukinjen.
Strokovni odbor za rejo drobnice oziroma Komisija za rejo drobnice
Komisija se je sestala dvakrat po volitvah in sprejela usmeritve za nadaljnjo delo ter se seznanila z
uvedbo pravic do premij in problematiko velikih zveri.
Strokovni odbor za ribištvo in ribogojstvo oziroma Komisija za ribištvo in ribogojstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat po volitvah, kjer je bil na novo konstituiran kot
Komisija. Med drugim so obravnavali aktualno problematiko, problematiko meduz v S Jadranu, sušo v
ribogojstvu, Uredbo o ustanovitvi Fishery Fund-a, problematiko ločene plovbe v tržaškem zalivu,
problematiko škode povzročene zaradi klobukov in problematiko gojenja školjk v Piranskem zalivu.
Komisija za semenarstvo
Komisija se do volitev ni sestala, po volitvah pa se je na novo konstituirala na prvi seji, kjer so sprejeli
usmeritve za nadaljnjo delo.

Komisija za sladkorno peso
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejeli usmeritve za
nadaljnjo delo.
Komisija za travništvo in pašništvo
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejeli usmeritve za
nadaljnjo delo.
Komisija za trsničarstvo
Komisija je bila letos na novo ustanovljena in konstituirana na prvi seji, kjer so sprejeli usmeritve za
nadaljnjo delo.
Strokovni odbor za sadjarstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat po volitvah. Obravnaval je Uredbo o ureditvi trga s
svežim sadjem in zelenjavo in se seznanili s programom vzajemnega zavarovanja in problematiko suše
2003.
Strokovni odbor za socialno varnost in kmečko družino
Odbor se je sestal enkrat, kjer se je na novo konstituiral in sprejel usmeritve za nadaljnjo delo.
Strokovni odbor za sodelovanje z živilsko industrijo
Odbor je bil v tem letu ukinjen.
Strokovni odbor za urejanje kmetijskih zemljišč
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat po volitvah. Obravnaval je denacionalizacijo
kmetijskih zemljišč, Pravilnik o katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč, problematiko prispevkov za
nezazidana stavbna zemljišča na proizvodnih kmetijah in območja z omejenimi dejavniki.
Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat po volitvah, kjer je bil na novo konstituiran.
Obravnaval je Zakona o vinu - preimenovanje vinorodnih območij, poročilo o letošnjem pridelku
grozdja in pripravili predloge za okroglo mizo s kmetijskim ministrom.
Strokovni odbor za vrtnarstvo
Odbor se je sestal enkrat pred volitvami in dvakrat po volitvah, kjer je bil na novo konstituiran.
Obravnaval je Zakon o dohodnini, Uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo in obdavčenje v
vrtnarstvu.
Strokovni odbor za zadružništvo
Odbor je bil v tem letu ukinjen.
Strokovni odbor za zakonodajo in statutarne zadeve
Odbor je bil v tem letu ukinjen.

Kadrovske in socialne zadeve
Na področju zaposlovanja smo v okviru finančnih zmožnosti sledili smernicam, ki so pripomogle k
izboljšanju dela na zbornici. Tako smo v skladu s sprejeto sistemizacijo delovnih mest, na prosta
delovna mesta na novo zaposlili: vodjo oddelka notranje revizije, pomočnika direktorja - vodjo sektorja
za splošne zadeve, kot nadomestni zaposlitvi pa sta bili izvedeni zaposlitev svetovalke za tržne analize
in knjigovodje. Svet KGZS je zaradi pretečenega mandata imenoval novega direktorja zborničnega
urada,. V oddelku za pravno svetovanje smo pripravnici po opravljenem strokovnem izpitu podaljšali
delovno razmerje za določen čas za eno leto, zaradi bistveno povečanega obsega dela. V finančno
gospodarskem sektorju smo zaposlili eno delavko za določen čas enega leta na delovnem mestu
knjigovodja kmetijskega računovodstva. Zaposlili smo tudi dva pripravnika, enega s sedmo stopnjo in
enega s peto stopnjo strokovne izobrazbe. Na prosto delovno mesto svetovalec za stike z javnostjo
smo zaposlili delavko in sicer za določen čas šest mesecev, zaradi začasno povečanega obsega dela.
V letu 2004 sta se dva delavca upokojila, dve delavki sta bili na porodniškem dopustu. Ostali delavci
(41) so bili v letu 2004 skupno 230 dni na bolniškem staležu. Delavci zbornice imajo še veliko dni
neizkoriščenega letnega dopusta za leto 2004 – v povprečju 11 dni na delavca, katerega lahko
prenesejo v leto 2005 in ga morajo koristiti do 30.6.2004.
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju se je pričel uporabljati dne 1.7.2004, vendar samo delno, ker
še vedno ni sprejeta Kolektivna pogodba za negospodarstvo, zato se skoraj nobena od načrtovanih

aktivnosti na tem področju še ni izvajala, razen prevedba plač na stanje dne 30.6.2004, ki smo jih
posredovali Uradu za plače.
Po potrebi so se usklajevale kadrovske zadeve na Kmetijsko gozdarskih zavodih, nudila se je potrebna
pomoč s področja delovne zakonodaje.
Graf prikazuje primerjavo med zaposlenimi glede na stopnjo izobrazbe in glede na spol.
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Grafa prikazuje strukturo zaposlenih v zborničnem uradu.
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Informatika:
V letu 2004 je bilo v okviru službe za informatiko največ časa (50 %) namenjeno pripravi tiskovin in
informacijski podpori oddelkom in službam KGZS (50%).
Največji projekt, ki je zahteval polno angažiranost službe za informatiko je bila izvedba volitev v
organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Vzdrževanje računalniške in programske opreme, ki je nujno potrebna za nemoteno izvajanje dela se
je izvajalo dnevno. Na področju vzdrževanja računalniške opreme KGZS je bilo opravljeno zgolj
vzdrževanje sistemov (operacijski sistem Windows XP PRO) in različic uporabniške programske
opreme. Zamenjava mrežnega operacijskega sistema z razloga racionalizacije ni bila izvedena.
Služba za informatiko je v letu 2004 nudila tehnično pomoč pri pripravi gradiva za seminarje, sejme,
kongrese, izvedla grafično oblikovanje tiskovin(biltena KGZS – Zelena dežela -10 številk; tedenskega

internega glasila Zbornične novice; predstavitvenega gradiva -2 zbornika, zgibanke, brošure …);
redno vzdrževala podatkovne baze, sodelovala pri odmeri zborničnega prispevka…

Popravilo in vzdrževanje strojne računalniške opreme
V letu 2004 je bilo na obstoječi strojni računalniški opremi opravljenih več vzdrževalnih posegov z
namenom povečanja zmogljivosti delovnim postajam, ki so starejše od 3 let in jim zagotoviti zmožnost
še dvoletnega podaljšanja življenjskega cikla (zamenjava diskov z večjo kapaciteto, dograditev
delovnega pomnilnika vgradnja CD in DVD zapisovalnih enot).
Za potrebe občasnega arhiviranja pa je bila sestavljena posebna računalniška enota, kupljena po
komponentah, ki omogoča enostavno zamenjavo diskov namenjenih arhivu in snemanje arhiva na
plošče DVD s kapaciteto 8,5 GB.
Opravljena je bila tudi zamenjava iztrošene opreme (miške, tipkovnice …)

FINANČNO GOSPODARSKI SEKTOR
V finančno gospodarskem sektorju so v letu 2004 bile zaposlene štiri delavke in sicer:
• vodja finančno gospodarskega sektorja,
• računovodja,
• 2 knjigovodji.
Poleg osnovne dejavnosti Finančno gospodarskega sektorja, spremljanja in obravnavanja
knjigovodskih in računovodskih podatkov poslovanja KGZS, ki služijo tako za sprejemanje internih
odločitev kot tudi za potrebe zunanjih uporabnikov informacij, je sektor v letu 2004 opravil naslednje
naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravljal predloge členov pri spremembi zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
pripravil finančni načrt za KGZS in KGZ za leto 2004, in dal izhodišča za pripravo finančnega načrta
za leto 2005,
organiziral pripravo letnih poročil za KGZS in zavode in pripravil skupno letno poročilo za KGZS in
zavode za leto 2004,
sodeloval pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz drugih virov ,
izvajal naloge povezane s premoženjem KGZS in naloge na programih investicijskega vzdrževanja
objektov in opreme,
vzpostavil novo računalniško bazo podatkov izvoljenih novih članov organov zbornice,
izvajal izplačila sejnin in kilometrin vsem članom obveznih organov KGZS, območnim enotam in
izpostavam,
izvajal naloge odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
izvajal naloge v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo proračunskih sredstev,
izvajal je naloge v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
sodeloval v postopkih dajanja amandmajev pri spremembi Zakona o davčnem postopku in zakona
o davčni službi,
sodeloval pri pripravi dokumentacije in v postopkih v zvezi z oddajo javnih naročil,
sodeloval pri postopkih notranje revizije,
sodeloval pri vzdrževanju baze podatkov zborničnega prispevka z Gospodarsko zbornico Slovenije,
Obrtno zbornico Slovenije in Davčno upravo republike Slovenije,
sodeloval pri dajanju predlogov ob spremembah računalniških programov za sejnine, zbornični
prispevek in računovodske storitve,
organiziral financiranje volitev, ki so bile izvedene v letu 2004.

Sam sistem financiranja volitev je bil v letu 2004 izveden centralizirano. Sektor je oblikoval Navodila za
porabo sredstev za izvedbo volitev KGZS 2004.
Poraba sredstev se je vodila iz zborničnega urada s koordinacijo med volilnimi komisijami volilnih enot
in volilnimi odbori. Predpisani so bili upravičeni stroški, za izvedbo volitev v volilnih enotah.
Vsa izplačila nadomestil so bila izplačana iz KGZS, prav tako vsi računi, ki so nastali pri organizaciji
volitev. Z odločitvijo o centraliziranem financiranju volitev smo namenskost porabe sredstev za volitve
nadzorovali, zato smo porabili manj sredstev kot smo načrtovali.
Sektor je sodeloval pri delu komisije za vodenje in nadzor postopkov pri pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim in finančnim premoženjem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in pri
planiranju virov sredstev za vzdrževanje objektov in opreme. Nadaljeval je s sodelovanjem pri
postopkih vpisa nepremičnega premoženja v zemljiško knjigo na lastnika Kmetijsko gozdarsko
zbornico Slovenije.

SEKTOR ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Delo Kmetijske svetovalne službe Slovenije vodi Sektor za kmetijsko svetovanje, glavne naloge pa so:
• načrtovanje, vrednotenje in nadzor dela KSS,
• načrtovanje in usklajevanje letnih in srednjeročnih programov dela KSS,
• priprava meril, normativov in standardov za izvajanje svetovalnega dela,
• usmerjanje in usklajevanje prenosa znanja v prakso do kmetov in obratno,
• priprava meril za nagrajevanje in napredovanje kmetijskih svetovalcev,
• sodelovanje v kmetijskem sistemu znanja,
• priprava, izvajanje in vrednotenje izobraževanja in usposabljanja kmetijskih svetovalcev,
• načrtovanje in usklajevanje svetovalnega dela s strokovnimi službami v kmetijstvu,
• sodelovanje s svetovalnimi službami v drugih državah in zamejstvu,
• sodelovanje pri načrtovanju kmetijske politike.
Delo sektorja za kmetijsko svetovanje v letu 2004 je temeljilo na programu dela in je pomenilo
vsebinsko nadaljevanje dela iz preteklega obdobja.
Posebni poudarki dela Kmetijske svetovalne službe so bili dani ciljnemu izobraževanju kmetov in
članov njihovih družin ter kmetijskih svetovalcev, strokovni pomoči posameznim kmetijam pri
prestrukturiranju, sodelovanju pri izvajanju programov razvoja podeželja, strokovni pomoči oblikam
združevanja kmetov in kmetic ter mladih na podeželju, svetovanju in pomoči pri uveljavljanju ukrepov
kmetijske politike, sodelovanju z drugimi inštitucijami na področju kmetijstva in promociji slovenskega
kmetijstva.
Na podlagi teh poudarkov in nalog Sektorja za kmetijsko svetovanje je potekalo tudi delo v
posameznih oddelkih sektorja:
- Oddelek za rastlinsko pridelavo,
- Oddelek za živinorejo,
- Oddelek za razvoj podeželja,
- Oddelek za kmečko družino in razvoj dopolnilnih dejavnosti,
- Oddelek za izobraževanje,
- Oddelek za ekonomiko kmetijstva,
- Oddelek za izobraževanje,
- Oddelek za delo z društvi in podeželsko mladino,
- Oddelek za pravno svetovanje,
Najpomembnejše naloge, ki smo jih izvajali v letu 2004 so bile:
opis naloge
delež časa
zbiranje in analiziranje podatkov, organizacija posvetov in delavnic, sodelovanje s podobnimi
službami v tujini, službami, institucijami in organizacijami v RS in tujini, sodelovanje pri pripravi
predpisov, priprava ustreznih osnutkov dokumentov ipd., kot osnova za prilagajanje in
4,5
reorganizacijo Kmetijske svetovalne službe Slovenije
vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, specialistov in svetovalcev
7,4
sodelovanje z domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi, svetovalnimi institucijami in
organizacijami kmetovalcev
2,5
sledenje novostim, trendov, zbiranje informacij in tekoče informiranje kmetijskih svetovalcev
2,3
specialistov
spremljanje stanja, novosti, trendov, analize podatkov in prenos do svetovalcev in kmetov,
3,2
priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev, kmetov in drugih
4,2
priprava predlogov svetovalnih listov, brošur in publikacij
0,5
sodelovanje pri pripravi in priprava učnih pripomočkov, gradiv in svetovalnih orodij
2,1
sodelovanje na posvetih in seminarjih
3,9
spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za rešitve problemov,
2,6
priprava ocen in poročil o stanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja
0,7
reševanje tekočih strokovnih zadev s terena,
7,2

oblikovanje in obveščanje preko spletne strani kmetijske svetovalne službe
sodelovanje na sejmih in prireditvah
delo v odborih in komisijah
organizacija tradicionalnega posveta kmetijske svetovalne službe na Bledu.
priprava strokovnih podlag za tiskovne konference in ostale medijske aktivnosti…
priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije.
spremljanje zakonodaje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezane,
priprava, predlogov, pripomb k novo nastajajoči zakonodaji v kmetijstvu
izdelava predlogov, pobud in pripomb za sprejem novih predpisov s področja kmetijstva, za
spremembe in dopolnitve veljavnih predpisov,
sodelovanje pri izvajanju tržnih redov,
sodelovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja
priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv
sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS in Državnega zbora in Državnega sveta RS;
dnevno svetovanje glede pravnih in socialnih vprašanj;
skrb za stalno lastno izobraževanje in specializacijo za posamezna področja;
nudenje strokovne pomoči kmetijsko gozdarskim zavodom;
redno spremljanje domačih in mednarodnih razpisov
sodelovanje in koordinacija pri projektih, ki jih izvajajo oddelki za kmetijsko svetovanje (sistem
poskusov na kmetijah, vzorčne in mojstrske kmetije, OTS, pašništvo, integrirana pridelava,
ekološko kmetovanje, projekti na področju razvoja podeželja, urejanje blagovnih znamk,
knjigovodstvo na kmetijah, vpeljava mlečnih kvot, izvedba decentraliziranega zajema vlog,
LPIS)
sodelovanje pri programu posebnega nadzora bakterijskega hruševega ožiga in vzpostavitvi
uradnih evidenc
sodelovanje pri pripravi razvojnih programov
nabor in koordinacija projektnih idej po posameznih zavodih in pomoč pri kombiniranju
projektne ideje z aktualnim razpisom
sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja
sodelovanje pri pripravi strategije izobraževanja na področju kmetijstva, s predlogi pobud za
izobraževalne programe in poklicne kvalifikacije in pri pripravi programov izobraževanja in
katalogov standardov znanj za pridobitev poklicnih kvalifikacij.
priprava nove-četrte izdaje Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v
Sloveniji
pomoč pri organizaciji in delovanju stanovskih organizacij na podeželju
ostale naloge in ukrepi po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi
institucijami in organizacijami.
sodelovanje pri različnih projektih kot podizvajalci ali partnerji
organizacija strokovnih ekskurzij za kmetijske svetovalce

0,7
1,1
5,2
1,6
1,2
1,9
1,7
6,6
2,7
0,7
4,0
2,8
0,5
3,1
3,3
2,5
0,7

5,1
0,2
0,1
0,2
2,3
1,9
0,6
0,5
6,4
0,7
0,9

ODDELEK ZA PRAVNO SVETOVANJE
Oddelek za pravno svetovanje KGZS se je v letu 2004 ukvarjal s tremi glavnimi področji dela:
• Notranje pravne in sistemske zadeve KGZS.
• Pravno svetovanje članom KGZS in sodelovanje s svetovalno službo v zvezi s pravnimi
postopk.i
• Zbornični prispevek (odmera, izterjava, pritožbe).
1. Notranje pravne in sistemske zadeve KGZS
•
sprememba Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (predlog Alojza Soka),
•
sprememba Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici (uskladitev z odločbama Ustavnega sodišča
v zvezi z zastopanostjo članstva in pa merili za določitev višine zborničnega prispevka): pravna
služba je sodelovala z MKGP in v sodelovanju z drugimi službami KGZS (zlasti finančnim
sektorjem) pripravljala podrobna delovna gradiva in analize, sodelovala na koalicijskih
usklajevanjih,
•
volitve v organe KGZS 2004 (svet KGZS, sveti OE in odbori izpostav OE v prvi in drugi volilni
skupini): pravna služba je vodila vse pravno formalne postopke v zvezi z volitvami, seje volilne
komisije, objave v Uradnem listu, izdaja odločb,
•
naknadne volitve v organe KGZS – druga volilna skupina (vodenje celotnega postopka),
•
konstituiranje Sveta KGZS in svetov OE (sodelovanje na konstitutivnih sejah),
•
priprava in usklajevanje notranjih aktov KGZS, priprava potrebnih aktov za volitve,
spremembe Statuta in drugih aktov v zvezi s spremembami Zakona o kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (ZKGZ),
•
urejanje pogodbenih razmerij KGZS,
•
svetovanje ostalim službam KGZS v zvezi s pravnimi vprašanji.
2. Svetovanje članom zbornice in sodelovanje s svetovalno službo, službo selekcije in
službo za gozdarsko svetovanje
• usmerjanje glede na nastale probleme,
• priprava dopisov in raznih vlog za postopke pred državnimi organi in sodišči (ustavne presoje,
predlogi za izvršbo, predlogi tožb, dopisi za hitrejše reševanje postopkov….)
• najpogostejši primeri: škoda po divjadi, agrarna skupnost, sečnja na tujem, dohodnina,
subvencije (pritožbe), kmetijska zemljišča (nakup, zakup, prenos lastninske pravice,
dedovanje, prednostni vrstni red, sprememba namembnosti, služnosti, razlastitve pri gradnjah
avtocest, …), kloramfenikol,
tuberkulinizacija ovac, izterjava zavarovalne premije,
denacionalizacija, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gradnja gospodarskega poslopja,
dedovanje, škoda po plazu, reje perutnine, registracija dejavnosti, status kmeta, melioracije,
komasacije, odkup mleka,
• proti koncu leta 2004 so postala aktualna nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, odločbe
za vračilo preveč izplačane akontacije suše in zavrnilne odločbe za subvencije zaradi nitratne
direktive. V vseh primerih smo izdelali vzorce pritožb in ostale potrebne dopise.
3. Zbornični prispevek
KGZS vsako leto opravi redno odmero zborničnega prispevka za preteklo leto in ponavadi proti
koncu leta tudi ponovljeno odmero za neplačnike. Pravna služba sodeluje pri pripravi na
odmero (vzorci odločb) ter vodi reševanje pritožb na prvi stopnji ter odgovarja na večino
klicev pritožnikov in drugih, ki želijo informacije. V postopku reševanja pritožb poziva
pritožnike na dopolnitve pritožb, na plačilo upravne takse, ter odstopa pritožbe na MKGP. Prav
tako daje telefonska pojasnila na večino klicev v zvezi z izterjavo zborničnega prispevka

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO
V letu 2004 je bilo delo sektorja za živinorejo namenjeno doseganju naslednjih ciljev:
-

Zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za potrebe
naravnega pripusta in drugega plemenskega materiala.
Vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske programe.
Stalno povečevanje števila živali v kontroli proizvodnosti.
Zbiranje, obdelava in posredovanje rejcem podatke o proizvodnih lastnostih njihovih živali,
izboljšanje proizvodnih lastnosti živali.
Izboljšanje zdravstvene odpornosti živali.
Boljše zdravstveno stanje živali, ob ustreznih ostalih pogojih reje.
Izboljšanje kakovosti živalskih proizvodov.
Na osnovi opravljenih meritev odbira nadpovprečnih živali za na daljno rejo.
Svetovanje rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje in prehrani živali.
Sodelovanje z rejskimi organizacijami.

Za doseganje načrtovanih ciljev je delo sektorja za živinorejo obsegalo naslednje naloge:
- Koordinacija in vodenje dela služb sektorja za živinorejo na kmetijsko gozdarskih zavodih.
- Koordinacija dela strokovnih služb na kmetijsko gozdarskih zavodih z ostalimi institucijami,
izdelava letnega programa dela KGZS v živinoreji.
- Izdelava mesečnih in letnih poročil dela in posredovanje teh na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
- Koordinacija financiranja dela oddelkov za živinorejo pri območnih kmetijsko gozdarskih
zavodih.
- Nadzor nad izvajanjem programov dela.
- Sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
- Sodelovanje z Kmetijskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto in Veterinarsko fakulteto.
- Zastopanje interesov služb, ki delajo na področju kontrole in selekcije v živinoreji.
- Dajanje mnenj in pripomb na sprejem zakonov in podzakonskih aktov iz področja živinoreje.
- Sodelovanje pri izdelavi selekcijskih in rejskih ciljev v sodelovanju z rejskimi organizacijami in
združenji, s strokovnimi izvajalci in MKGP.
- Izdelava predstavitvenih publikacij ter poročil o delu živinorejske službe.
- Pisanje strokovnih člankov in prispevkov.
- Sodelovanje pri načrtovanju in nabavi potrebne opreme za izvedbo nalog ter skrb za
racionalno rabo naprav, prostorov in opreme.
Priprava predlogov za kadrovsko zasedbo delovnih mest, ki so potrebna za izvedbo nalog.
Sodelovanje z rejskimi organizacijami in pasemskimi zvezami.
Sodelovanje na mednarodnih posvetih iz področja zootehnike.
Sodelovanje v kolegiju govedorejske službe Slovenije.
Delo sektorja je bilo financirano iz proračunske postavke 2423 Kontrola proizvodnje v živinoreji in
1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji in zborničnega prispevka. Primerjava opravljenih
nalog financiranih iz zborničnega prispevka izkazuje tabela 1. Vse naloge, ki so bile financirane iz
sredstev Poračuna Republike Slovenije so bile opravljene v skladu s Programom dela za leto 2004.

Planirane
naloge
število vrednost
Naloge
Koordinacija in nadzor
dela
oddelkov
za
živinorejo pri območnih
zavodih
Redni mesečni sestanki z
vodji
oddelkov
za
živinorejo
in
kolegiji
republiške govedorejske
službe
Izdelava
mesečnih
poročil
o
delu
na
področju govedoreje in
drobnice
Strokovni članki in prispev
Skupaj

Dejansko opravljen
Izplačane
naloge
naloge
število vrednost število vrednost

12

2.340.000

12

12
6

Indeks 2004
realizacija / plan
(št. nalog)

Indeks 2004
realizacija / plan
(vrednost)

Indeks 2004
izplačilo / plan
(vrednost)

12 2.340.000

12 2.340.000

100

100

100

681.120

12

681.120

12

681.120

100

100

100

780.000
98.880
3.900.000

12
6

780.000
98.880
3.900.000

12
6

780.000
98.880
3.900.000

100
100

100
100
100

100
100
100

Proračunska postavka: 1456
Planirane
naloge
število vrednost

Dejansko opravljen
Izplačane
naloge
naloge
število vrednost število vrednost

Indeks 2004
realizacija / plan
(št. nalog)

Indeks 2004
realizacija / plan
(vrednost)

Indeks 2004
izplačilo / plan
(vrednost)

Naloge
Izdelava mesečnih
poročil o delu na
področju govedoreje,
drobnice in prašičereje
Sodelovanje z rejskimi
organizacijami
Skupaj

12

165.000

10

1.485.000
1.650.000

12

165.000

10 1.485.000
1.650.000

12

165.000

100

100

100

10 1.485.000
1.650.000

100

100
100

100
100

Naloge, ki so bile financirane iz zborničnega prispevka smo izvajali na naslednjih področjih:
- Priprava rejskih programov in vlog za pridobitev statusa rejske organizacije v govedoreji in
prašičereji.
- Strokovno tajništvo v strokovnih odborih za goveje meso, konjerejo in prašičerejo.
- Sodelovanje pri pripravi uredb na področju živinoreje (mlečne kvote, tržni redi,..)
- Obravnava osnutkov zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje in veterine.
- Pisanje strokovnih člankov in prispevkov.
- Izobraževanje rejcev na občnih zborih rejskih društev in zvez.
- Sodelovanje pri obravnavi in sprejemanju kmetijske politike.
- Sodelovanje in dajanje mnenj na stališča Slovenije do ureditve posameznih področji v
kmetijstvu.
- Promocija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

DELO STROKOVNIH SLUŽB V ŽIVINOREJI PRI KMETIJSKO GOZDARSKIH ZAVODIH
Vse naloge, ki jih izvajajo kmetijsko gozdarski zavodi se izvajajo, kot javna služba v živinoreji.
Strokovne naloge, ki jih opravljajo kmetijsko gozdarski zavodi so primarne naloge v rejskih programih.
To so naloge, ki se opravljajo neposredno pri rejcih. Poleg strokovnih nalog opravljajo območni zavodi
tudi storitve v živinoreji in prodajo blaga.
Naloge, storitve in prodajo blaga delimo v naslednje skupine:
-

Kontrola proizvodnje mleka in mesa pri govedu , vir financiranja p.p. 2423
Selekcija, rodovništvo in reprodukcija, vir financiranja p.p. 1456
Testiranje na klavne lastnost in vzreja plemenjakovi, vir financiranja p.p. 2070
Kontrola proizvodnje pri drobnici, vir financiranja p.p. 2423
Selekcija pri drobnici, vir financiranja p.p. 1456
Selekcija v prašičereji, vir financiranja p.p. 1456
Preizkus merjascev, vir financiranja p.p. 2070
Identifikacija in registracija govedi, vir financiranja p.p. 1328 in rejci

-

Identifikacija in registracija drobnice, vir financiranja rejci
Identifikacija in registracija prašičev, vir financiranja rejci
Analize mleka, vir financiranja rejci, zadruge
Vzreja mladih bikov za naravni pripust in umetno osemenjevanje, vir financiranja p.p. 2070,
rejci, osemenjevalni centri
Proizvodnja in distribucija bikovega semena, vir financiranja rejci, veterinarke ambulante
Proizvodnja in distribucija merjaščevega semena, vir financiranja rejci, veterinarke ambulante

Vsak kmetijsko gozdarski zavod ima v aktu o ustanovitvi določeno območje na katerem je pristojen za
izvajanje strokovnih nalog in ostalih storitev na področju živinoreje. Vse naloge in storitve se na vseh
zavodih izvajajo na enak način, razlika je samo med stroški posameznih nalog zaradi specifičnosti
območja delovanja.
Kontrola proizvodnje mleka in mesa pri govedu p.p. 2423
Naloga
Kontrola - mleko
št.kontrol v letu
št.kontrol pri nadkontroli
Kontrola - meso
št.kontrol v letu
Prestrukturiranje
povečanje št.kontrol - mleko
povečanje št. kontrol pri nadkontroli - mleko
povečanje št. kontrol - meso
izobraževanje za izvajane kontrole
izobraževanje za premestitev na drugo delo
odpravnine
nakup opreme
Skupaj

Izplačilo 2004
vrednost

Indeks 2004
Indeks 2004
Indeks 2004
realizacija / plan realizacija / plan izplačilo / plan
(št. nalog)
(vrednost)
(vrednost)

Planirane naloge 2004
število
vrednost

Dejansko opravljene naloge 2004
število
vrednost

število

833.690,0
136.422,0

664.856.500,0
130.553.640,0

920.019,0
136.661,0

731.246.410,0
130.755.102,0

833.690,0
133.734,0

664.856.500,0
130.553.640,0

110,4
100,2

110,0
100,2

100,0
100,0

2.294,0

9.343.462,0

2.520,0

10.263.960,0

2.294,0

9.343.462,0

109,9

109,9

100,0

86.740,0
9.410,0
396,0
99,0
12,0
13,8
7,0

73.425.740,0
9.365.100,0
1.612.908,0
13.333.376,0
7.018.217,0
27.510.722,0
49.207.072,0
986.226.737,0

87.918,0
9.504,0
398,0
119,0
12,0
13,8
7,2

74.246.301,0
9.453.276,0
1.621.054,0
16.383.376,0
7.045.164,3
27.510.967,6
50.397.816,0
1.058.923.426,9

86.740,0
9.410,0
396,0
99,0
12,0
13,8
6,8

73.425.740,0
9.365.100,0
1.612.908,0
13.333.376,0
7.018.217,0
27.510.722,0
47.796.949,0
984.816.614,0

101,4
101,0
100,5
120,2
100,3
100,0
102,6

101,1
100,9
100,5
122,9
100,4
100,0
102,4
107,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,1
99,9

Naloga Kontrola proizvodnje mleka in mesa je bila opravljena v večjem obsegu, kot je bila opredeljena
v programu dela za leto 2004. Povečan obseg nalog je zaradi povečevanja števila krav v rejah, kjer
izvajamo kontrolo proizvodnosti. Med posameznimi strokovnimi nalogami so razlike v številu
opravljenih nalog, kar je odvisno od narave izvajanje posamezne strokovne naloge.
Naloga nakup opreme ni bila v celoti realizirana, ker je bil nakup načrtovane opravljen po ugodnejših
cenah, kot je bilo načrtovano v programu dela.
Selekcija, rodovništvo in reprodukcija p.p. 1456
Naloga
Bikovske matere
Direktni test bikov
Biološki test
Ocena prvesnic - zunanjost
Test na molznost
Selekcija v čredah (št. karv v reg. GSS)
Strokovno tajništvo
Število prvih osemenitev in pripustov
Registracija porekla (št. živali)
Vodenje območnih GSS
Ocena in odbira bikov (št. ocenjenih bikov)
Skuapj

Planirane naloge 2004
število
vrednost
788,0
24,0
100700,0
16005,0
192,0
169000,0
36,0
191800,0
117800,0
84,0
242,0

3.861.200
8.779.200
11.781.900
18.725.850
1.209.600
38.591.000
5.904.000
10.357.200
38.756.200
13.776.000
926.860
152.669.010

Dejansko opravljene naloge 2004
število
vrednost
801,0
24,0
115628,0
17907,0
279,0
178827,6
36,0
198202,0
126508,0
84,0
261,0

število

3.924.900
8.779.200
13.528.476
20.951.190
1.757.700
40.751.457
5.904.000
10.702.908
41.621.132
13.776.000
999.630
162.696.593

788,0
24,0
100700,0
16005,0
192,0
169000,0
36,0
191800,0
117800,0
84,0
242,0

Izplačilo 2004
vrednost
3.861.200
8.779.200
11.781.900
18.725.850
1.209.600
38.591.000
5.904.000
10.357.200
38.756.200
13.776.000
926.860
152.669.010

Indeks 2004
realizacija / plan
(št. nalog)
101,6
100,0
114,8
111,9
145,3
105,8
100,0
103,3
107,4
100,0
107,9

Indeks 2004
realizacija / plan
(vrednost)
101,6
100,0
114,8
111,9
145,3
105,6
100,0
103,3
107,4
100,0
107,9
106,6

Indeks 2004
izplačilo / plan
(vrednost)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Naloga Selekcija, rodovništvo in reprodukcija je bila opravljena nad načrtovanim programom dela.
Program dela je presežen do 45 % pri posameznih nalogah. Vzrok presežka je enak, kot pri kontroli
proizvodnosti mleka in mesa, to je v povečanju števila živali v kontroli. Posamezne naloge, kot je
biološki test pa so se opravljale tudi v ostalih rejah, ki niso v kontroli proizvodnosti.
Testiranje na klavne lastnosti (vhlevljanje v progeni test) p.p. 2070

Naloga
Testiranje na klavne lastnosti

Planirane naloge 2004
število
vrednost
490,0

14.700.000

Dejansko opravljene naloge 2004
število
vrednost
506,0

15.180.000

število
490,0

Naloga je bila opravljena nekoliko nad načrtovanim programom.

Izplačilo 2004
vrednost
14.700.000

Indeks 2004
Indeks 2004
Indeks 2004
realizacija / plan realizacija / plan izplačilo / plan
(št. nalog)
(vrednost)
(vrednost)
103,3
103,3
100,0

Kontrola proizvodnje pri drobnici p.p. 2423 in
Selekcija pri drobnici p.p. 1456
Planirane naloge 2004
število
vrednost

Naloga
p.p.2423
št. označenih mladičev
št. jagnitev / jaritev
št. stehtanih mladičev
št. odbir
št. mlečnih kontrol
Skuapj
p.p.1456
št. odbranih živali
Skuapj

Dejansko opravljene naloge 2004
število
vrednost

število

Indeks 2004
realizacija / plan
(št. nalog)

Izplačilo 2004
vrednost

Indeks 2004
realizacija / plan
(vrednost)

Indeks 2004
izplačilo / plan
(vrednost)

17257,0
11920,0
11638,0
600,0
13818,0

11.734.760
7.152.000
10.462.550
528.025
22.813.518
52.690.853

18328,0
12923,0
13774,0
1391,0
15377,0

12.463.042
7.753.800
12.382.812
1.224.138
25.387.427
59.211.219

17257,0
11920,0
11638,0
600,0
13823,0

11.734.760
7.152.000
10.462.550
528.025
22.813.518
52.690.853

106,2
108,4
118,4
231,8
111,3

106,2
108,4
118,4
231,8
111,3
112,4

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

670,0

6.982.503
6.982.503

965,0

10.056.888
10.056.888

670,0

6.982.503
6.982.503

144,0

144,0
144,0

100,0
100,0

Opravljene naloge so precej presegle načrtovan obseg dela. Število živali v kontroliranih tropih se
povečuje in temu ustrezno je večje število opravljenih nalog. V letu 2004 se je tudi povečalo število
tropov v kontroli proizvodnje. Nalogo Selekcija pri drobnici opravljata zavoda Celje in Nova Gorica na
celotnem območji Republike Slovenije.
Selekcija v prašičereji p.p. 1456
Preizkus merjascev p.p. 2070
Naloga
p.p. 1456
Vodenje rodovniških knjig in registrov
Označevanje prašičev
Preizkušnja prašičev
Spremljanje proizvodnosti prašičev
Selekcija izhodiščnih pasem oziroma linij
Selekcije na terenu
Razvoj nacionalnega selekcijskega programa
Osemenjevanje
Skupaj
p.p. 2070
Dodatni preizkus merjascev
Vzreja hibridnih merjascev
Skupaj

Planirane naloge 2004
število
vrednost

Dejansko opravljene naloge 2004
število
vrednost

Izplačilo 2004
število
vrednost

Indeks 2004
Indeks 2004
realizacija / plan realizacija / plan
(št. nalog)
(vrednost)

Indeks 2004
izplačilo / plan
(vrednost)

156,0
1948,0
1960,0
204,0
96,0
684,0
768,0
104,0

5.946.338
7.027.820
4.589.120
8.533.599
2.718.627
2.508.236
2.733.276
873.894
34.930.910

158,0
2108,0
1980,0
211,8
98,0
712,0
777,0
106,0

6.063.138
7.403.966
4.633.330
8.875.059
2.756.303
2.610.903
2.764.314
890.559
35.997.572

156,0
1948,0
1960,0
204,0
96,0
684,0
768,0
104,0

5.946.338
7.027.820
4.589.120
8.533.599
2.718.627
2.508.236
2.733.276
873.894
34.930.910

101,3
108,2
101,0
103,8
102,1
104,1
101,2
101,9

102,0
105,4
101,0
104,0
101,4
104,1
101,1
101,9
103,1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

480,0
48,0

8.200.008
1.899.992
10.100.000

499,0
49,0

8.552.292
1.939.583
10.491.875

480,0
48,0

8.200.008
1.899.992
10.100.000

104,0
102,1

104,3
102,1
103,9

100,0
100,0
100,0

Naloge so opravljene v skladu z letnim programom dela.

SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE
Sektor za gozdarsko svetovanje in Gozdarska svetovalna služba delujejo na osnovi Zakona o kmetijsko
gozdarski zbornici (Uradni list RS št. 41/99, 25/04), v katerem je definirano, da izvajajo KGZS in KGZ
svoje aktivnosti tudi na področju gozdarstva.
Zaradi kadrovskih in finančnih težav povezanih z oblikovanjem gozdarske službe, ki so stalno prisotne
že od same ustanovitve naprej, sektor za gozdarstvo ni uspel postaviti temeljnih strateških usmeritev
za svoje delo oziroma s pripraviti večletnega programa dela. Delo s na področju gozdarstva temelji na
Zakonu o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, poleg tega pa na Programu razvoja gozdov v
Sloveniji (Uradni list RS št. 14/96), še zlasti poglavij št. 3 in 4.
V letu 2004 sta bili temeljni nalogi, v okviru katerih so bili zastavljeni vsi ukrepi, zastopanje,
svetovanje in izobraževanje lastnikov gozdov na vseh področjih gozdarstva in izvajanje
ukrepov za večjo ekonomsko učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
Za izvedbo teh dveh nalog smo si zastavili naslednje ukrepe:
1. vzpostavitev sistema certificiranja gozdov (PEFC),
2. individualno svetovanje gozdnim posestnikom,
3. svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev,
4. zastopanje pri sprejemanju gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z
gozdovi,
5. zastopanje članov pri drugih inštitucijah in organizacijah,
6. pomoč pri organizaciji in delovanju različnih združenj lastnikov gozdov,
7. pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije,
8. redno informiranje in organizacija izobraževanje lastnikov gozdov na področju trženja lesnih
sortimentov,
9. svetovanje in izobraževanje lastnikov gozdov v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi in poklicnim
izobraževanjem,
10. svetovanje pri uvajanju okolju prijaznih in varnih tehnologij,
11. izračun kalkulacij za delo v gozdu,
12. priprava podlag za pospeševanje rabe lesa v Sloveniji,
13. sodelovanje pri projektu NATURA 2000,
14. izobraževanje zaposlenih,
15. sodelovanje na sejemskih prireditvah in strokovno pospeševalnih prireditvah.
2. Izvedeni ukrepi v letu 2004

1. postavitev sistema certificiranja gozdov (PEFC)
-

-

pripravili smo uspešen seminar z namenom predstavitve certificiranja gozdov lastnikom
gozdov, predstavnikom gozdarskih podjetij, lesne industrije in zadrug,
pripravili smo delovni sestanek s predstavnikom PEFC,
oblikovali smo Forum 10 članov za določitev meril in indikatorjev za trajnostno gospodarjenje
z gozdovi,
izdelali smo osnutek meril in indikatorjev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki se bo
uskladil v okviru Foruma,
pripravili smo osnutek dela sistema certifikacijske sheme in meril za izvajanje sledljivosti lesa,
pripravili smo podlage za ustanovitev Zavoda za certifikacijo gozdov, Zavod je bil ustanovljen
dne 17.12.04,
sodelovali smo s Svetom programa za potrditev certifikacijskih shem (predstavitev prošnje za
članstvo Slovenije v svetu, udeležba na Generalni skupščini).

2. individualno svetovanje gozdnim posestnikom (tako na KGZ kot tudi na sektorju za gozdarsko
svetovanje) o
-

prednostih združevanja in skupni prodaji lesa preko združenj (na Koroškem ustanovljeno
društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, dogovori o ustanovitvah so potekali tudi

drugod),pravicah lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v primeru škod povzročenih zaradi
divjadi,
- izobraževanju na področju gozdarstva,subvencijah za opravljanje gojitvenih in varstvenih del
v gozdovih (EPD, sredstva RS),
- načinih saniranja žarišč lubadarja,
- cenah sortimentov na tržišču ter prodajnih cenah gozdov,postopkih sečnje ter spravila lesa in
gojitvenih delih,možnostih za pridobivanje in koriščenje biomase in ostalih temah.
3. svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev (z navedbo števila člankov oziroma
pripravljenih radijskih oddaj, tiskovnih konferenc)
- Kmečki glas (10),
- Zelena dežela (4),
- Zadružne novice (3)
- TV 3 (1),
- TV Primorka (1),
- lokalni časopisi (5),
- radio Ognjišče (1),
- lokalne radijske postaje (3),
- tiskovna konferenca (1).

4. zastopanje pri sprejemanju gozdarske in druge zakonodaje, povezane z gospodarjenjem z
gozdovi
-

-

sodelovanje pri oblikovanju Zakona o divjadi in lovstvu (oblikovali smo pripombe na 33
členov, preko Državnega sveta smo vložili amandmaje na 25 členov, skupaj z Državnim
svetom smo pripravili pobudo za presojo ustavnosti zakona, ki je v proceduri na Ustavnem
sodišču,
podane pripombe na:
o Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
o Pravilnik o gozdnih prometnicah,
o Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih
lesnih sortimentov,
o pripombe na predlog mej novih Lovsko upravljavskih območij,
o pripombe na predlog Uredbe o določitvi lovnih divjadi in določitvi lovnih dob,
o pripombe na osnutek strategije razvoja Zavoda za gozdove Slovenije in pripombe na
druge vsebine.

6. zastopanje članov pri drugih inštitucijah in organizacijah
-

Državni zbor, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Državni svet, Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Zavod za gozdove Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Gozdarski inštitut Slovenije (sodelovanje pri projektu Alpenergy wood - ogrevanje z lesno
biomaso, izobraževanje svetovalcev),
ARSKTRP (sodelovanje v komisiji za pregled vlog za sredstva EPD ukrep 4),
Ministrstvo za okolje in prostor,
Turistična Zveza Slovenije (sodelovanje v komisiji Turizem in gozdarstvo),
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire,
sodelovanje s COPO in COGECO v odboru za gozdarstvo in pluto (udeležba na odboru za
gozdarstvo in pluto v Bruslju),
sodelovanje v posvetovalnem odboru za gozd. in pluto oblikovanem pri Evropski komisiji,
sodelovanje z FAO (udeležba na seminarju na Madžarskem),
sodelovanje z CEPF (udeležba na seminarju v Bruslju).

7. pomoč pri organizaciji in delovanju različnih združenj lastnikov gozdov
-

pomoč pri delu Društva lastnikov gozdov Mirenske doline,
predstavitev pomena združevanja lastnikov gozdov (Bled, Zgornja savinjska dolina).

8. pospeševanje izrabe lesne biomase za pridobivanje energije,
- izvajanje individualnega svetovanja lastnikom gozdov,
- sodelovanje pri projektu Alpenergy wood - ogrevanje z lesno biomaso, izobraževanje
svetovalcev).

9. redno informiranje in organizacija izobraževanje lastnikov gozdov na področju trženja lesnih
sortimentov
- izvedba manjšega
Interreg projekta z naslovom Čezmejno sodelovanje na področju

gozdarstva, pripravljena dva dvodnevna seminarja – eden v Avstriji (udeležba 13 ljudi – 8
lastnikov gozdov), eden v Sloveniji (udeleženih 70 ljudi).

10. svetovanje in izobraževanje lastnikov gozdov v zvezi z dopolnilnimi dejavnostmi in poklicnim
izobraževanjem
- individualno svetovanje lastnikom gozdov,
- sodelovanje pri dokončanju poklicnih standardov za poklice gozdar sekač, gojitelj in traktorist.

11. svetovanje pri uvajanju okolju prijaznih in varnih tehnologij
-

individualno svetovanje lastnikom gozdov.

12. izračun kalkulacij za delo v gozdu
-

pomoč pri pripravi gozdarskih vsebin za Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na
kmetijah

13. priprava podlag za pospeševanje rabe lesa v Sloveniji
-

zaradi zmanjšanja števila zaposlenih aktivnost ni bila izvedena.

14. sodelovanje pri projektu NATURA 2000
-

sodelovanje na izobraževalnih delavnicah,
priprava pripomb na predlog območij Natura 2000.

15. izobraževanje zaposlenih
-

udeležba in uspešen zaključek seminarja Licenca za svetovalce za uporabo biomase,
tečaj tujega jezika.

16. sodelovanje na sejemskih prireditvah in strokovno pospeševalnih prireditvah
-

sejem Alpe Adria v Celovcu,
sejem v Gornji Radgoni.
sodelovanje pri kvizu Mladi in kmetijstvo pri pripravi vsebin s področja gozdarstva.

17. projektno delo
- skupaj s KGZ Maribor smo pripravili obsežen Interreg III A projekt z naslovom Razvoj in

krepitev gozdarstva in predelave lesa v Sloveniji in v južni Avstriji z oblikovanjem tržnih
struktur s pomočjo izobraževanja, svetovanja in prenosa znanja.

18. sodelovanje pri delu organov KGZS
- opravljanje strokovnega tajništva in koordinacije dela Strokovnega odbora za gozdarstvo in
lovstvo (3 seje), izvedba strokovnega ogleda izvajanja strojne sečnje,
- sodelovanje na mesečnih sestankih direktorjev KGZ,
- sodelovanje na sejah Sveta KGZS in UO.
Zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, kar lahko štejemo pod nepričakovan dogodek,
nismo uspeli izvesti ukrepov navedenih v točki 13, prav tako pa nismo v celoti izvedli
načrtovanih aktivnosti v okviru točke 8 (vzpostavitev bioenergijskega omrežje
jugovzhod) in aktivnosti navedenih v točki 9.
3. Ocena izvedbe programa
Kljub nepričakovanemu odhodu zaposlenega lahko zaključimo, da smo program izvedli skoraj v celoti.
Večina izvedenih aktivnosti pozitivno vpliva na dvigovanje dohodkov lastnikov gozdov in razvoj

podeželja, prav tako pa na večjo ekonomsko učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z
gozdovi, kar je bila tudi ena izmed temeljnih nalog programa v letu 2004. Z ukrepi navedenimi pod
točko št. 6 smo tudi zagotovili izvedbo temeljne projektne nalogo zastopanja, svetovanja in
izobraževanja lastnikov gozdov na vseh področjih gozdarstva. Zaradi neizvedbe nekaterih
predvidenih aktivnosti menimo, da ne bo nedopustnih posledic za člane KGZS, prav tako pa ne za širšo
družbo. Prav tako menimo, da smo uspeli z načinom notranje finančnega nadzora zagotoviti
gospodarno in učinkovito porabo sredstev.

VOLITVE V ORGANE KGZS 2004
V letu 2004 so bile izvedene volitve v Svet KGZS, svete območnih enot in odbore izpostav območnih
enot KGZS iz prve in druge volilne skupine (maj 2004) in zaradi nepopolnjenih mest v organih KGZS iz
druge volilne skupine še naknadne volitve v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete
območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz druge
volilne skupine (oktober 2004), ki so bile izvedene po pošti.
1. Pravne podlage volitev in akti v zvezi z volitvami
• Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04),
• Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, 64/01, 05/03, 89/03, 29/04)
• Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 14/96, 67/97-odločba US,
73/03 odločba US)
• Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02, 11/03 – Sklep US)
• Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete
območnih
enot in v odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Uradni list
RS, št. 29/04
• Sklep o razrešitvah in imenovanjih v volilnih komisijah volilnih enot, Uradni list RS, št. 47/04
• Poročilo o izidu volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Uradni list RS, št. 55/04
• Poročilo o izidu volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Uradni list RS, št.
62/04
• Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v svete
območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije iz
druge volilne skupine Uradni list RS, št. 90/04
• Poročilo o izidu naknadnih volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v 2. volilni
skupini – pravne osebe Uradni list RS, št. 114/04
2. Okoliščine izvedbe volitev
V letu 2004 je potekel mandat članom organov KGZS, ki so bili izvoljeni na volitvah leta 2000. Prve
volitve v Svet KGZS so bile izvedene aprila leta 2000, konstitutivna seja Sveta pa 12.05.2000. Volitve
v svete območnih enot in odbore izpostav so bile izvedene decembra 2000. S Statutom KGZS je bilo
določeno, da se druge volitve opravijo hkrati. Priprave na druge volitve v Svet KGZS, svete območnih
enot in odbore izpostav območnih enot KGZS so bile otežene zaradi sprememb Zakona o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ). Ustavno sodišče je marca 2003 izdalo dve ustavni odločbi. V prvi
je ugotovilo, da je ZKGZ v neskladju z Ustavo, ker ne določa meril za določitev višine zborničnega
prispevka. Ta odločba ni imela neposrednega vpliva na volitve. V drugi odločbi pa je Ustavno sodišče
odločilo, da so v neskladju z Ustavo tudi členi ZKGZ, ki določajo volitve v Svet zbornice iz prve volilne
skupine in razveljavilo prvi odstavek 13. člena, prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 35. člena
ZKGZ. Prvi odstavek 29. člena ZKGZ je določal načelo splošne in enake volilne pravice. V prvem
odstavku 13. in prvem odstavku 35. člena pa je bilo določeno, da se v vsaki volilni enoti izvolijo štirje
člani. Načelo enake volilne pravice pomeni, da ima vsak glas približno enako težo oziroma, da se na
približno enako število članov KGZS voli približno enako število članov Sveta. Tega načela, ki je bilo
izrecno določeno v prvem odstavku 29. člena pa ZKGZ v nadaljnjih členih ni upošteval, ampak je
izhajal iz načela, da ima vsaka volilna enota (območna enota) enako število članov Sveta, ne glede na
število članov v volilni enoti.
Prva ustavna odločba je bila ugotovitvena, medtem ko je bila druga razveljavitvena, kot datum
začetka veljave razveljavitve je bil določen 28.03.2004. Zaradi bližajočih volitev v organe KGZS je to
pomenilo, da če Državni zbor ne bi pravočasno sprejel sprememb ZKGZ, bi zaradi razveljavitve sporne
določbe prenehale veljati, kar bi pomenilo pravno praznino in neurejenost področja volitev v Svet
KGZS in bi lahko ogrozilo izvedbo volitev.
Kljub določenim zapletom je državni zbor 27.02.2004 sprejel spremembe ZKGZ, kar je omogočilo, da
so bile 9. in 10.05.2004 izvedene volitve v organe KGZS in 28.05.2004 konstituiran nov Svet KGZS.
Spremembe ZKGZ (Uradni list RS, št.25/04) so sledile odločbi Ustavnega sodišča in sicer je bilo
določeno, da se v Svet KGZS iz vsake območne enote voli po en član na začetih 3000 članov območne
enote, kar je zadostilo načelu splošne in enake volilne pravice. Hkrati pa je že z zakonom določen
obseg posameznih območnih enot, ki so hkrati tudi volilne enote.

Takoj po spremembi ZKGZ je Svet KGZS sprejel tudi spremembe Statuta KGZS, s katerim je bil Statut
usklajen z zakonom, hkrati pa je bilo glede na število članov v Statutu določeno, koliko članov Sveta
se bo volilo iz posamezne volilne (območne) enote in pa tudi, koliko članov bodo imeli posamezni sveti
območnih enot.
3. Izvedba volitev
Volitve so potekale v prvi in drugi volilni skupini v Svet KGZS, svete OE in odbore izpostav območnih
enot. Za razliko od prvih volitev, ki jih je izvedla republiška volilna komisija, je tokrat celotne volitve
izvedla KGZS sama, ob strokovni pomoči republiške volilne komisije, kar je bil izjemen kadrovski,
organizacijski in logistični napor.
Za volitve v organe KGZS je določeno, da v kolikor določeno področje ni urejeno z notranjimi akti, se
smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo volitve v Državni zbor.
3a. Organi volitev
Upravni odbor KGZS je imenoval Volilno komisijo KGZS, sestavljeno in članov KGZS, ki je bila
glavni organ volitev. Direktor KGZS je imenoval Komisijo za sestavo volilnega imenika KGZS, ki
je bila sestavljena iz uslužbencev KGZS. Volilna komisija KGZS je imenovala volilne komisije
območnih (volilnih) enot, ki so bile v glavnem enake kot tiste iz leta 2000, opravljene so bile
samo posamezne spremembe zaradi želja članov komisij. Gre za ustaljene komisije, ki
sodelujejo tudi na državnih in lokalnih volitvah in tudi referendumih. Vsaka volilna komisija je
imenovala svojega tajnika in pa volilne odbore za volišča na svojem območju.
3b. Volilni imenik
Volilni imenik je bil sestavljen ločeno za fizične in pravne osebe, v skladu z zakonsko
določenimi kriteriji za članstvo. Volilni imeniki so se za posamezne območne enote zbornice
razgrnili na sedežih izpostav območnih enot. Volilni imenik se je razgrnil tudi na sedežu
zbornice. V skladu z zakonom so imeli vsi možnost vpogleda v imenik in zahtevati vpis ali
izbris iz imenika. Komisija je po uradni dolžnosti v volilni imenik fizičnih oseb vpisala 93
volilnih upravičencev zaradi napake pri uradnih evidencah Sklada kmetijskih zemljišč, na
zahtevo upravičenca 12 volilnih upravičencev in na zahtevo izbrisala 3 volilne upravičence, ki
niso več izpolnjevali pogojev za članstvo v KGZS. Na podlagi odločb Volilne komisije KGZS je
bilo v volilni imenik naknadno vpisanih 7 volivcev. Zahteva za vpis v volilni imenik je bila
zavrnjena enemu upravičencu, ker ni izpolnjeval pogojev za vpis. Na dan glasovanja je
Komisija za sestavo volilnega imenika izdala 23 potrdil za glasovanje, za osebe, ki niso bile
vpisane v volilni imenik, so pa izpolnjevale zakonsko določene pogoje za članstvo.
V imenik pravnih oseb je bilo na zahtevo vpisanih 6 zadrug in zavrnjen vpis eni zadrugi.
3c. Volišča
Volilna komisija KGZS je Območnim volilnim komisijam izdala navodilo pri določanju števila
volišč. V vsaki občini se je zagotovilo najmanj eno volišče (zakonska določba), priporočilo pa
se je, da se na vsakih 1000 začetih volivcev v volilni enoti zagotovi dodatno še eno volišče. Po
oceni območne volilne komisije se je lahko število volišč povečalo, vendar za največ pet volišč
na posamezno območno enoto. Volitve v prvi volilni skupini so tako potekale na 319 voliščih
po vsej Sloveniji, za pravne osebe pa na 13 voliščih – sedežih območnih enot KGZS.
3d. Kandidature
Kandidature za vse organe so se zbirale pri Volilni komisiji KGZS. Vsako kandidaturo je bilo
potrebno vpisati v pošto, preveriti v skladu z zakonskimi določbami (članstvo kandidata,
zadostno število podpisnikov, članstvo podpisnikov, soglasje kandidata), pozvati predstavnika
liste k odpravi morebitnih pomanjkljivosti in če te niso bile odpravljene, izdati zavrnilno
odločbo in jo vročiti predstavniku liste. Po poteku roka za vlaganje kandidatur je Volilna
komisija potrdila kandidature, v navzočnosti predstavnikov list kandidatov se je opravil žreb
vrstnega reda list kandidatov na glasovnici in pripravili in objavili so se razglasi potrjenih in
vrstni red izžrebanih list kandidatov. Za glasovanje so se natisnile ustrezno zaščitene
glasovnice za različne nivoje volitev. Na volitvah je za skupaj 674 mest v organih KGZS (v
obeh volilnih skupinah na vseh nivojih) kandidiralo 1816 kandidatov.
3e. Logistika

Zaradi preglednosti, racionalnosti in nadzora nad stroški volitev se je vsa logistika izvajala s
sedeža KGZS. Območne volilne komisije so ves material za volitve dobile na KGZS, tako, da je
celoten logistični in finančni nadzor potekal iz zborničnega urada.
4. Glasovanje
V skladu s predpisi, ki urejajo volitve v državni zbor je bilo urejeno predčasno glasovanje in pa
glasovanje po pošti za člane, ki so izpolnjevali pogoje za predčasno oziroma glasovanje po pošti.
Volitve v prvi volilni skupini so potekale v nedeljo, 09.maja 2004 na voliščih po vsej Sloveniji od 7h do
19h. Vsak volilni upravičenec je po pošti prejel vabilo na volitve, na katerem je bilo tudi obvestilo, kje
se nahaja njegovo volišče. Na voliščih ni bilo nobenih kršitev ali nepredvidenih dogodkov. Od 172.959
volilnih upravičencev se je volitev udeležilo 21.971 ali 12,7% volilnih upravičencev.
V drugi volilni skupini so volitve potekale v ponedeljek, 10.maja 2004 in sicer tako, da je vsaka pravna
oseba pooblastila svojega predstavnika, ki je v njenem imenu opravil glasovanje.
5. Konstituiranje organov
Pritožb na ugotovljene izide volitev ni bilo, tako, da se je 28.05.2004 na konstitutivni seji sestal Svet
KGZS in izvolil predsednika in druge organe zbornice, kasneje pa so se konstituirali tudi sveti
območnih enot in odborov izpostav.
6. Naknadne volitve
Po ugotovitvi izidov volitev in konstituiranju organov je bilo ugotovljeno, da je v drugi volilni skupini
(pravne osebe) veliko mest ostalo nezasedenih, ker na volitvah ni bilo kandidatov. Zato je Upravni
odbor KGZS na predlog Volilne komisije sprejel Sklep o razpisu naknadnih volitev v Svet Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije iz druge volilne skupine. Odločitev je bila, da se volitve opravijo po pošti.
V skladu z rokovnikom volitev je glasovanje potekalo v času od 05. do 15. oktobra 2004. Na volitvah
je bilo v skupini zadrug in skupini drugih pravnih oseb razpisanih 60 prostih mest. Od tega eno mesto
v Svetu KGZS (območna enota Koper - druge pravne osebe), dve mesti v svetih območnih enot
Kočevje (zadruge) in Koper (druge pravne osebe) ter 57 mest v odborih izpostav v obeh skupinah
pravnih oseb. V obeh skupinah je bilo izvoljenih 21 kandidatov, nezasedenih pa je ostalo 9 mest v
odborih izpostav iz skupine zadrug in 30 mest v odborih izpostav v skupini drugih pravnih oseb.

SPREMEMBA ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI
SLOVENIJE
Februarja 2004 je bila sprejeta prva novela Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni
list RS, št. 41/99): v nadaljevanju: ZKGZ. Ustavno sodišče je v zvezi z ZKGZ v marcu 2003 izdalo dve
odločbi.
V prvi, U-I-283/99-28 (Uradni list RS, 33/03), je ugotovilo, da je ZKGZ v neskladju z Ustavo, ker ne
določa meril za določitev višine zborničnega prispevka. Ustavno sodišče je ugotovilo, da ima zbornični
prispevek značaj javne dajatve in po Ustavi RS se lahko javne dajatve določajo samo z zakonom
(147. člen). Iz zakona , ki dajatev uvaja mora biti jasno in predvidljivo, kaj država zahteva od
davkoplačevalca. Višina zborničnega prispevka mora biti torej v sorazmerju s tistim obsegom
dejavnosti KGZS, zaradi katerega je članstvo obvezno. Ker gre za javno dajatev, mora biti v zakonu
določeno vsaj, kakšen obseg dejavnosti KGZS se financira s članarino. Kot rok za odpravo tega
neskladja je določilo 31.12.2003, kar je pomenilo, da naj bi do tega datuma Državni zbor ustrezno
spremenil zakon.
V drugi odločbi, U-I-79/00-18 (Uradni list RS, 31/03), je Ustavno sodišče odločilo, da so v neskladju z
Ustavo tudi členi ZKGZ, ki določajo volitve v Svet zbornice iz prve volilne skupine (fizične osebe) in
razveljavilo prvi odstavek 13. člena, prvi odstavek 29. člena in prvi odstavek 35. člena ZKGZ. Ugotovilo
je, da je vsebina razveljavljenih členov v nasprotju z načelom pravne države iz 2. člena Ustave, zlasti
z načelom jasnosti in določnosti predpisa. Zakonske določbe so nejasne in v takšnem medsebojnem
neskladju, da ga ni mogoče odpraviti s pravili interpretacije predpisov. Iz razveljavljenih zakonskih
določb ni bilo mogoče ugotoviti katera območja spadajo v posamezno območno enoto. Zato tudi ni
bilo mogoče ugotoviti števila članov KGZS po posameznem območju in ker predstavljajo območne
enote tudi volilne enote, ni bilo mogoče ugotoviti števila volilnih upravičencev po posamezni volilni
skupini. Zakon je torej določal, da se v vsaki volilni enoti izvoli v svet enako število članov, pri tem pa
se ni upoštevalo števila volilnih upravičencev. Prvi odstavek 29. člena ZKGZ je določal načelo splošne
in enake volilne pravice. V prvem odstavku 13. in prvem odstavku 35. člena pa je bilo določeno, da se
v vsaki volilni enoti izvolijo štirje člani. Načelo enake volilne pravice pomeni, da ima vsak glas približno
enako težo oziroma, da se na približno enako število članov KGZS voli približno enako število članov
Sveta. Tega načela, ki je bilo izrecno določeno v prvem odstavku 29. člena pa Zakon v nadaljnjih
členih ni upošteval, ampak je izhajal iz načela, da ima vsaka volilna enota (območna enota) enako
število članov Sveta, ne glede na število članov v volilni enoti.
Ustavno sodišče je Državnemu zboru naročilo, da do naslednjih volitev v Svet KGZS uzakoni nove
določbe o sestavi in volitvah članov Sveta.
Medtem ko je bila prva ustavna odločba le ugotovitvena, pa je bila druga razveljavitvena. Rok za
odpravo neskladij iz prve odločbe je bil 31.12.2003, česar Državni zbor ni spoštoval. Nespoštovanje
tega roka neposrednih pravnih posledic sicer ni imelo, saj pravne posledice ob ugotovitveni odločbi ne
nastanejo ima pa Ustavno sodišče ob neupoštevanju njegovih odločb možnost stopnjevanja svojih
sankcij. Druga odločba je razveljavila tri člene ZKGZ (njihove prve odstavke) in razveljavitev je začela
veljati 28.03.2004. To je pomenilo, da če sprememba ZKGZ do tega datuma ne bi bila sprejeta, bi
nastala pravna praznina (neurejenost področja volitev) ravno pred drugimi volitvami v organe KGZS, ki
so bile izvedene spomladi 2004.
Zbornica se je takoj po objavi obeh ustavnih odločb povezala z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, ki je bil uradni predlagatelj sprememb zakona. Predlog sprememb in dopolnitev ZKGZ je
bil pripravljen samo v skladu z zahtevami Ustavnega sodišča, Vlada ga je sprejela in predlagala v
parlamentarni postopek po skrajšanem postopku.
Spremembe zakona so bile sprejete zadnji hip in takoj po sprejetju zakona je bilo potrebno uskladiti
tudi vse notranje akte KGZS (zlasti Statut) in začeti z vsemi potrebnimi opravili za izvedbo volitev v
Svet KGZS, svete območnih enot in odborov izpostav, ki so jim maja 2004 potekli mandati.
Z novelo zakona se je spremenil način volitev v Svet KGZS, kamor se po novi ureditvi iz vsake
območne enote voli po en član na začetih 3000 članov območne enote, hkrati pa je že z zakonom
določen obseg posameznih območnih enot, ki so hkrati tudi volilne enote. S spremembo zakona se
tudi natančno določa obseg dejavnosti KGZS, ki se financira iz zbranega zborničnega prispevka. Prav

tako so že v zakonu določene stopnje zborničnega prispevka, ki jih lahko svet zbornice v soglasju z
Vlado RS zviša ali zniža za 20%. Kljub temu, da je bil v postopku sprejemanja zakona na Odboru za
kmetijstvo, gozdarstvo iz predloga sprememb zakona črtana določba o plačevanju pavšalnega zneska,
pa so v Državnem zboru le prevladali argumenti o upravičenosti pavšalnega zneska, ki pa se je iz
3.000,00 SIT letno znižal na 2.000,00 SIT. Fizične osebe, ki so članice zbornice po spremembi ZKGZS
tako enkrat letno plačujejo članarino v višini 4% od katastrskega dohodka, vendar ne manj kot
2.000,00 SIT. Od ostalih manjših sprememb zakona je smiselno omeniti, da se z zakonom natančneje
določa pravico KGZS, da brezplačno dostopa do vseh podatkov, ki jih potrebuje za opravljanje svojih
nalog(zlasti za vodenje evidence članstva) in pa obveznost Davčne uprave RS, da odmerja, pobira in
izterjuje zbornični prispevek, s tem, da te naloge opravlja KGZS sama, dokler jih ne prevzame DURS.

RAČUNOVODSKO POROČILO
TABELA 1:

BILANCA STANJA
BILANCA STANJA NA DAN
31.12.2004
31.12.2004

v 000 SIT
31.12.2003

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe,
Dolgoročno dana posojila in depoziti
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročna sredstva
Denarna sredstva
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Kratkoročne terjatve do ZZZS
Kratkoročne terjatve do institucij EU
Kratkoročne finančne naložbe
Terjatve za vstopni DDV
Druge kratkoročne terjatve
Aktivne časovne razmejitve
Zaloge

2.594.569
1.876.952
3.344
18.173
4.502

2.462.256
1.980.430
5.792
22.841
1.002

1.850.932
717.617
43.570
445.320

1.950.795
481.826
13.249
281.658

19.873
118
707
203.432
2.762
893
942

17.420

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obv. za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti za dajatve
Obveznosti za DDV
Druge kratkoročne obveznosti iz
poslovanja
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN
Kratkoročno prejeti krediti
Pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne rezervacije
Druge dolgoročne obveznosti
Sklad namenskega premoženja
Presežek prihodkov nad odhodki sklada
Obveznosti za sredstva, prejeta v
upravljanje
Obveznosti za dolg.finančne naložbe
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov na prihodki

2.594.569
550.159

2.462.256
378.240

30.343
55.307
5.846
818

25.355
30.740
7.518

158.845
682
9.972

1.138
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456.706
2.044.410

314.627
2.084.016

1.851.203
181.435

1.898.201
115.194

5.658
4.502
1.612

68.007
1.002
1.612

1. Pojasnila k Bilanci stanja 2004

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (programska oprema) znaša 16.860.375,44
SIT, od lani se je povečala za 1.468.400,60 SIT (letos nabavljeni programi), popravki vrednosti
znašajo 13.516.119,20 SIT.
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev - opreme se je v letu 2004 povečala za
6.879.981,31 SIT in znaša na dan 31.12.2004 122.682.552,16 SIT. Nove nabave predstavljajo:
• pohištvo v vrednosti 1.244.026,00 SIT;
• računalniška oprema v vrednosti 3.454.284,83 SIT;
• tiskalniki v vrednosti 416.963,51 SIT
• fotokopirni stroj v vrednosti 468.472,06 SIT;
• aparat za zgibanje papirja v višini 261.800,00 SIT;
• sistem za evidentiranje delovnega časa v vrednosti 804.083,00 SIT;
• digitalni fotoaparat v znesku 81.951,84 SIT ;
• mobilni telefoni v višini 197.440,84 SIT;
• kolo v vrednosti 39.656,75 SIT.
Vir za nove nabave predstavljajo tekoči prihodki zborničnega urada.
Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno iz
priložene Tabele 2.
Popisna komisija je predlagala, da se iz evidence drobnega inventarja izloči neuporabna in zastarela
oprema v skupni višini 554.348,22 SIT, od tega 11 mobilnih telefonov Nokia, 1 tiskalnik, 1 pokvarjen
digitalni fotoaparat ter dva kosa neuporabnega pohištva.
Naložbe v deleže predstavlja:
• dokapitalizacija družbe Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. v višini 1.002.250,00 SIT in
• ustanovitveni delež za Zavod za certifikacijo gozdov v višini 3.500.000,00 SIT.
Terjatev za sredstva, dana v upravljanje - v letu 2002 je bilo na podlagi sklepa Vlade RS vknjiženo
premoženje kmetijsko gozdarskih zavodov v naše poslovne knjige. V letu 2004 smo stanje uskladili na
podlagi potrjenih IOP za leto 2004.
Kapitalske naložbe in premoženje v naši lasti, prenešeno kmetijsko gozdarskim zavodom v upravljanje
je razvidno iz Tabele 3.
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TABELA 2:
STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV

Naziv
Neopr.dolg.sr.in
opred.osn.sred.v upravljanju
Dolgoročno odloženi stroški
Dolgoročne premoženjske pravice
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
Neopr.dolg.sr.in opred.osn.sred.v lasti
Dolgoročno odloženi stroški
Dolgoročne premoženjske pravice
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva
Neopr.dolg.sr.in op.osn.sred.v fin.najemu
Dolgoročno odloženi stroški
Dolgoročne premoženjske pravice
Druga neopredmetena dolgoročna sredstva
Zemljišča
Zgradbe
Oprema
Druga opredmetena osnovna sredstva

Neodpis.
vred.

Prevred.
zaradi
okrepitve

Prevred.
zaradi
oslabitve

4.834

3.635

0

0

45

4.834

600

4.432

3.635
0
17.882

0

0

3.916

3.344

600

516

14.538

0

0

0

0

0

Nabavna
vrednost
1.1.

Popravek
vrednosti
1.1.

Poveč.
nabavna
vred.

Poveč.
popravek
vred.

Zmanj.
nab.vred.

Zmanj.
pop.vred.

39.916

31.447

0

0

45

45

39.916

31.447

45

91.878

71.714

8.348

600

15.392

9.600

1.468

76.486

62.114

6.880

1.554

600

0

0

0

0

0

1.554
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Amorti
zacija

TABELA 3:
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN
POSOJIL
znesek naložb
in

Vrsta naložb oziroma posojil
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
Naložbe v delnice
Naložbe v delnice v javna podjetja
Naložbe v delnice v finančne institucije
Naložbe v delnice v privatna podjetja
Naložbe v delnice v tujini
Naložbe v deleže
Naložbe v deleže v javna podjetja
Naložbe v deleže v finančne institucije
Naložbe v deleže v privatna podjetja
Naložbe v deleže v tujini
Naložbene nepremičnine
Naložbe v plemenite kovine,…
Druge dolgoročne kapitalske naložbe
Namensko premoženje, preneseno JS
Premoženje, preneseno v last drugim…
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI
Dolgoročno dana posojila
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam
Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem
Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev
Domačih vrenostnih papirjev
Tujih vrednostnih papirjev
Dolgoročno dani depoziti
Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam
Drugi dolgoročno dani depoziti
Druga dolgoročna posojila
SKUPAJ

danih posojil

popr.naložb
in danih
posojil

1.1.

1.1.

povečanja

povečanja
popravkov
naložb

naložb in
danih
posojil

in danih posojil

zmanjšanja

zmanjšanja

naložb
in danih
posojil

pop.naložb
in danih
posojil

1.951.797
0

0
0

72.113
0

0
0

168.476
0

1.002
1.002

0

3.500
3.500

0

0

0
0
1.950.795

0
0
0

0
0
68.613

0
0
0

0
0
168.476

1.950.795
0

0
0

68.613
0

0

168.476
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

1.951.797

0

znesek
naložb
in danih
posojil

popravki
naložb in
danih

31.12.

posojil 31.12

knjig.vrednost znesek
naložb in
danih
odpis. naložb
in danih
posojil 31.12
posojil

0 1.855.434
0
0

0
0

1.855.434
0

0
0

0

4.502
4.502

0

4.502
4.502

0

0
0
0
0
0 1.850.932

0
0
0

0
0
1.850.932

0
0
0

0

1.850.932
0

0

1.850.932
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72.113

0

168.476

0 1.855.434

0

1.855.434

0
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Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve
Denarnih sredstev v blagajni je za 36.899,09 SIT, od tega je 9.457,00 SIT gotovine in žetonov v
vrednosti 27.442,09 SIT.
Denarna sredstva na računu, odprtem pri Upravi RS za javna plačila, izkazujejo stanje 43.533.161,11
SIT.
Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo stanje 3.939.154,97 SIT – gre za račune, izdane različnim
kupcem za storitev oglaševanja v glasilu Zelena dežela na dan 31.12.2004, kratkoročne terjatve do
kupcev v tujini pa izkazujejo terjatev v višini 139.686,00 SIT.
Drugi del stanja kratkoročnih terjatev do kupcev pa predstavljajo neplačane terjatve do zavezancev za
zbornični prispevek A – fizične osebe za leta 2000, 2001, 2002 in 2003 v višini 391.133.709,12 SIT in
za zbornični prispevek – pravne osebe za leta 2000, 2001, 2002 in 2003 v višini 50.107.319,00 SIT.
Kratkoročne terjatve do MKGP predstavljajo neplačane terjatve do MKGP za december 2004
iz naslova PP 2560 v višini 19.356.803,95 SIT, iz naslova PP 1456, 1328 v višini 516.114,00 SIT.
Kratkoročne terjatve do ZZZS predstavlja boleznina za nego, obračunana v plači za december 2004 in
bo poravnana v januarju 2005.
Kratkoročno dana posojila izkazujejo saldo 105.000.000,00 SIT na dan 31.12.2004 in predstavlja
kratkoročni depozit pri DBS d.d.Ljubljana z zapadlostjo 24.1., 4.2. in 1.3.2005.
Druge kratkoročne finančne naložbe izkazujejo stanje 98.432.000,00 SIT in predstavlja vrednost
nakupa zakladnih menic Ministrstva za finance, z zapadlostjo 27.1.2005. Gre za naložbe prostih
likvidnostnih denarnih sredstev.
Kratkoročne terjatve do državnih institucij izkazujejo stanje terjatev do sredstev Evropske unije za
potne stroške udeležbe na sestankih EU.
Terjatve za vstopni DDV izkazujejo stanje 2.739.309,48 SIT.
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do bank in hranilnic za plačane položnice
zborničnega prispevka.
Kratkoročno odloženi odhodki (v bilanci stanja navedeno pod aktivne časovne razmejitve) zajemajo
stroške, ki bodo dejansko nastali šele v letu 2005 – naročnine za telefon, revije. Računi oziroma
plačila za te stroške so datirani v letu 2004, zato so tudi knjiženi v letu 2004. Drugi del aktivnih
časovnih razmejitev pa predstavljajo prehodno nezaračunani prihodki iz naslova izkazane terjatve do
Zadružne zveze Slovenije. Prihodki se nanašajo na leto 2004, račun bo izstavljen v letu 2005.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Kratkoročne obveznosti za čiste plače in nadomestila, obveznosti za prispevke in davke iz plač, ter
obveznosti do zaposlenih izkazujejo stanje iz naslova decembrskih plač, ki so bile izplačane dne
5.1.2005.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi izkazujejo saldo 52.496.215,42 SIT, do dobaviteljev v
tujini pa 135.899,51 SIT in bodo poravnane v skladu z roki zapadlosti.
Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti izkazujemo obveznost za davek od dobička v višini
870.756,72 SIT, na kontu obveznosti za DDV pa obveznost za plačilo DDV za leto 2004 znesek
818.391,44 SIT.
Druge kratkoročne obveznosti obsegajo obveznosti za obračunane in v letu 2005 izplačane sejnine in
druge pogodbene obveznosti v znesku 4.975.252,70 SIT, znesek 1.138.385,00 SIT pa predstavljajo
obračunane obveznosti do zaposlenih – odtegljaji od plače december 2004.
Pasivne časovne razmejitve:
- vnaprej vračunani odhodki predstavljajo predvidene, še ne izplačane sejnine za člane KGZS za
udeležbo na sejah območnih enot, izpostav in strokovnih odborov ter nadomestila za
podpredsednika KGZS za leto 2004 v predvidenem znesku 3.188.88,60 SIT ter vračunani
odhodki iz naslova izvedbe izobraževanj v okviru pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije
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-

del kratkoročno odloženih prihodkov v znesku 1.172.572,05 SIT predstavljajo prihodke za
pokrivanje predvidenih še ne realiziranih stroškov projekta Leonardo da Vinci,
del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 2.083.333,33 SIT je namenjen pokrivanju
stroškov izvajanja projekta FADN,
delo kratkoročno odloženih prihodkov v višini 891.045,12 SIT izvira iz PP 2552 za pokrivanje
storitev certificiranja gozdov za mesec december 2004,
del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 445.350.944,12 SIT predstavlja razliko v
obračunanih in neplačanih prihodkih iz naslova zborničnega prispevka.

Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava za osnovna sredstva predstavlja saldo
270.986,60 SIT, ki je tudi stanje leta 2001 in zajema revalorizacijo osnovnih sredstev, ki so bila
nabavljena iz sredstev ZP v letu 2001.
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava – zavodi pa predstavlja premoženje
kmetijsko gozdarskih zavodov, katerega mora imeti KGZS kot lastnica evidentiranega v svojih
poslovnih knjigah. Stanje vknjižbe je usklajeno z zavodi na podlagi potrjenih IOP za leto 2004.
Na kontu 9412 – Presežek prihodkov nad odhodki v skladu premoženja v naši lasti izkazujemo letošnji
presežek prihodkov v višini 66.241.391,15 SIT. Razporeditev presežka je opisana v nadaljevanju
poročila. Konto 941.011 izkazuje namenska sredstva, prejeta iz proračuna za investicije v kmetijsko
gozdarskih zavodih za svetovalno službo in sadjarske ter trsničarske centre v višini 93.869.815,59.
Stanje je na podlagi prejetih potrjenih izpisov odprtih postavk na dan 31.12.2004 vsklajeno z zavodi.
Konto 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
predstavlja 4.360.467,48 SIT - obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje iz sredstev proračuna iz
naslova volitev iz leta 2000 ter obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje za kmetijsko svetovalni
sektor 1.297.362,50 SIT. Začetni saldo obveznosti je znašal 12.096.086,65 SIT na STM 1, kjer vodimo
poslovanje zborničnega urada in iz tega vira je bila v letu 2004 nadomeščena amortizacija
4.649.981,10 SIT. Na kontu obveznosti za sredstva kmetijsko svetovalne službe (STM 2) je bilo v
otvoritvi 8.468.693,09 SIT, te obveznosti so bile med letom zmanjšane za nadomeščeno amortizacijo v
breme tega vira v višini 4.833.962,27 SIT.
Konto 985 – ugotovljeni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.215.778,24 SIT iz
leta 2001, zmanjšan za prenos na obveznosti za dolgoročne finančne naložbe; iz leta 2002 pa
1.397.876,91 SIT, tako da konto presežka prihodkov izkazuje na dan 31.12.2004 stanje 1.611.405,15
SIT.
V poslovnih knjigah ne vodimo izvenbilančne evidence.
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2.Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov
TABELA 4:
IZKAZ PRIHODKOV IN
ODHODKOV 2004
v OOO SIT
Prihodki iz poslovanja
- iz proračuna
- tržni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
Prevrednotovalni prih.
PRIHODKI SKUPAJ

Plan 2004
1

Realizacija
2004
2

Realizacija
2003
3

Indeks
Real /
Plan
2/1

Indeks
04/03
2/3

Struktura
2004

677.716

824.829

710.504

121,71

116,09

98,45

219.375

219.321

193.714

99,98

113,22

26,18

458.341

605.508

516.790

132,11

117,17

72,27

3.328
0
0
681.044

7.756
2.695
2.533
837.813

6.729
225
0
717.458

0,00
0,00
0,00
123,02

115,26
1.197,78
0,00
116,78

0,93
0,32
0,30

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Finančni odhodki
Izredni odhodki
Prevrednotovalni odh.
ODHODKI SKUPAJ

27.893
293.323
333.245
6.475
4.066
813
0
1.831
667.646

23.943
432.404
298.685
5.979
6.348
1.671
0
2.542
771.572

27.002
302.867
259.631
6.268
3.936
787
1.773
0
602.264

85,84
147,42
89,63
92,34
156,12
205,54
0,00
138,83
115,57

88,67
142,77
115,04
95,39
161,28
212,33
0,00
0,00
128,11

Presežek prihodkov

13.398

66.241

115.194

494,41

57,50

35
12

100,00
100,00

111,43
100,00

Presežek prih.iz prejšnjih
let
Skupaj
prihodkov

3,10
56,04
38,71
0,77
0,82
0,22
0,00
0,33
100,00

115.194

presežek

Povp.štev.zaposl.
Štev.mes. poslov.

100,00

39
12

181.435
39
12

ANALIZA PRIHODKOV
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2004 so znašali 837.813.533,58 SIT in so bili za 16,8% višji od
doseženih v letu 2003 in 23% višji od načrtovanih.
Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,5% vseh prihodkov, finančni prihodki 0,9%, izredni prihodki in
prevrednotovalni prihodki pa po 0,3% vseh prihodkov. Izredni prihodki se nanašajo na refundacije
potnih stroškov za udeležbo na sestankih institucij Evropske unije, prevrednotovalni prihodki pa
izkazujejo stanje poračuna vstopnega DDV, ki smo si ga med letom poračunavali v odbitnem deležu
5%, dokončni odbitni delež pa znaša 13%.
Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja:
 Javna služba 26,2%,
 Tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 72,3%.
1. Javna služba
Prihodki za opravljanje javne službe oz. naloge po javnem pooblastilu sestavljajo proračunska sredstva
za opravljanje dejavnosti kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 2560, za opravljanje javne
službe v živinoreji iz proračunske postavke 1456 in 2423 ter za opravljanje dejavnosti certificiranja
gozdov iz proračunske postavke 2552. Skupaj znašajo ti prihodki 219.321.282,96 SIT.
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2. Tržna dejavnost
V celotnih prihodkih je delež tržne dejavnosti 72,3%. Tržni prihodki so v primerjavi z načrtovanimi
realizirani v višini 132,1%, na račun višje odmere zborničnega prispevka za leto 2003. Izplen
predstavlja skoraj 80% odmere in je višji kot leto prej.
V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost se prihodki iz zborničnega prispevka delijo na
neobdavčen in obdavčljivi del, slednji zaradi izdaje zborničnega glasila »Zelena dežela«. V skladu z
ZDDV in Pravilnikom o DDV smo na podlagi določene lastne cene glasila obdavčili prihodke iz naslova
zborničnega prispevka in za ta del zmanjšali prihodke iz naslova zborničnega prispevka v višini
14.857.650,00 SIT.
Tržne prihodke predstavljajo še prihodki iz oglaševanje v zborničnem glasilu, organizacija in izvedba
preverjanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, storitve revizijske službe ter prihodki iz
sredstev EU za izvedbo raznih projektov.
3.Finančni prihodki
Finančni prihodki so znašali 7.755.972,64 SIT in predstavljajo 0,9% delež v celotnih prihodkih, prejeli
smo jih iz naslova prejetih obresti za vezavo prostih denarnih sredstev.
TABELA 5:

PRIHODKI OD ZBORNIČNEGA PRISPEVKA V LETU 2004 (PLAČANO V LETU 2004)

SKUPAJ PRIHODKI 2004

P
416.414.555

REALIZACIJA PRIHODKI
R
594.154.958

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - FIZIČNE OSEBE, s.p.-ji

303.335.390

563.362.033

PLAN

-

odmera
odmera
odmera
odmera

ZP
ZP
ZP
ZP

2003
2002
2001
2000

odmera
odmera
odmera
odmera

ZP
ZP
ZP
ZP

6.216.150

2003
2002
2001
2000

1.036.706

- odmera ZP 2003 (do 31.12. zapadel 1.obrok)
- odmera ZP 2002
- odmera ZP 2001

ZP
ZP
ZP
ZP

105,17

395.429

38,14

395.429
0
0

ZBORNIČNI PRISPEVEK C - PRAVNE OSEBE
odmera
odmera
odmera
odmera

6.537.279
4.136.699
2.367.695
19.692
13.193

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - PRAVNE OSEBE

-

185,72

536.662.478
19.746.727
4.260.028
2.692.800

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - VERSKE SKUPNOSTI
-

Indeks
Real/Plan
R/P
142,68

20.826.309

2003 (do 31.12. zapadel 1.obrok)
2002
2001
2000

4.914.635

23,60

4.648.161
119.064
147.410
0

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - FIZIČNE OSEBE
izterjava
- izterjava preko DURS-a ZP 2001
- izterjava preko DURS-a ZP 2000

85.000.000

18.945.582
11.790.021
7.155.561
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22,29

ANALIZA ODHODKOV
ANALITIKA STROŠKOV KGZS
TABELA 6:

V SIT
INDEX
REALIZA
CIJA
/
PLAN
R/P

STRUK
TURA
2004

Konto

Naziv

PLAN 2004
P

REALIZACIJA
2004
R

460.100
460.200
460.300
460.500
460.600
460.800
460.900
460.901

STROŠKI POMOŽNEGA MATERIALA
STROŠKI ENERGIJE
NADOMESTNI DELI ZA OS
STR.STROKOVNE LITERATURE
PISARNIŠKI MATERIAL
STR.MATERIALA IZ PREJ.OBD.
DRUGI STROŠKI MATERIALA
STROŠKI MATERIALA ZA SEJME
STROŠKI MATERIALA
STR.STOR.OPRAVLJ. DEJAVNOSTI
STROŠKI TELEFONA, INTERNET
STROŠKI POŠTNINE
TISKARSKE , ZALOŽNIŠKE STORITVE
OGLAŠEVALSKE STORITVE
STORITVE ORG.SEJMOV IN REKLAME
STR.TEKOČEGA VZDRŽEVANJA
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN
STROŠKI VAROVANJA (zgradbe)
STROŠKI ZAVAROVANJA
STROŠKI PLAČ.IN BAN. PROMETA
STROŠKI INTELEKT. STORITEV
STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV
STROŠKI PREVOZNIH STORITEV
STROŠKI V ZVEZI Z DELOM
STORITVE - SEJNINE, AVT.HONOR.
REPREZENTANCA
STR.STORITEV IZ PREJ.OBD.
STROŠKI DRUGIH STORITEV
STR.DRUGIH STOR. ZA OE IN IZP.
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA
PLAČE S PRISPEVKI IN DAVKI
REGRES ZA LD
POVRAČILA STR.DELAVCEM
STROŠKI DOPOL.POKOJ.ZAVAR.
STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI
ODHODKI ZA OBRESTI
IZREDNI ODHODKI
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

0
4.285.006,52
500.134,87
4373246,21
10.601.283,85
0,00
2.894.405,29
5.238.862,75
27.892.939,49
14.960.631,68
9.559.258,04
66.946.530,91
26.508.348,18
7.492.470,35
19.359.059,89
7.724.168,64
35.153.223,80
1.708.706,99
5.474.933,20
0,00
21.647.789,33
577.938,41
3.986.800,58
9.227.861,01
35.961.252,69
5.922.362,29
0,00
7.794.360,51
13.317.091,67
293.322.788,17
6.474.861,70
303.107.302,46
5.690.800,00
20.700.449,65
3.746.920,00
333.245.472,11
4.065.885,33
813.024,09
0,00
1.830.915,03

11.992,23
4.931.761,82
1.238.759,82
3.610.005,34
8.782.651,77
90.000,00
4.222.026,06
1.055.280,62
23.942.477,66
61.612.451,41
10.490.848,19
78.534.515,52
41.079.158,55
9.485.724,50
16.425.873,85
9.046.857,33
47.558.118,46
2.000.897,50
5.109.544,49
1.373.608,50
17.063.634,98
919.872,50
4.641.719,66
11.922.452,62
84.809.223,40
8.576.743,92
18.499,79
1.808.498,70
19.925.828,10
432.404.071,97
5.979.357,37
271.836.976,00
5.331.128,00
17.762.658,00
3.754.182,23
298.684.944,23
6.348.414,31
1.671.265,96
0,93
2.541.610,00

0,00
115,09
247,69
82,55
82,85
0,00
145,87
20,14
85,84
411,83
109,75
117,31
154,97
126,60
84,85
117,12
135,29
117,10
93,33
0,00
78,82
159,16
116,43
129,20
235,84
144,82
0,00
23,20
149,63
147,42
92,35
89,68
93,68
85,81
100,19
89,63
156,14
205,56
0,00
138,82

0,00
0,64
0,16
0,47
1,14
0,01
0,55
0,14
3,10
7,99
1,36
10,18
5,32
1,23
2,13
1,17
6,16
0,26
0,66
0,18
2,21
0,12
0,60
1,55
10,99
1,11
0,00
0,23
2,58
56,04
0,77
35,23
0,69
2,30
0,49
38,71
0,82
0,22
0,00
0,33

ODHODKI SKUPAJ

667.645.885,92

771.572.142,43

115,57

100,00

461.000
461.001
461.002
461.003
461.004
461.005
461.100
461.101
461.103
461.200
461.210
461.300
461.400
461.410
461.500
461.600
461.700
461.800
461.900
461.901

464.000
464.400
464.200
464.310
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CELOTNI ODHODKI znašajo 768.919.235,76 SIT, od tega so odhodki iz poslovanja 764.706.358,87
SIT, finančni odhodki 1.671.265,96 SIT, prevrednotovalni odhodki, ki se nanašajo na odpisane terjatve
iz naslova ZP, pa znašajo 2.541.610,00 SIT. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so se povečali
za 27,7%, v primerjavi z načrtovanimi pa so za 15,0% višji.
ODHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 599.704.128,70 SIT, nastali so pri izvajanju javne službe in
tržne dejavnosti in so po glavnih postavkah naslednji:
I.

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

V primerjavi s planiranimi so se stroški materiala zmanjšali za 10%, stroški storitev pa so presegli
planirane za 47,4%. Delež stroškov materiala in storitev v odhodkih znaša 59%. Poglavitne stroške iz
skupine stroškov materiala predstavljajo stroški pisarniškega materiala, med storitvami pa
prevladujejo stroški poštnine in tiskarske storitve, stroški najemnin in stroški sejnin za organe KGZS.
V skladu s planom smo pokrivali tudi stroške sektorja živinoreje v višini 8.051.854,39 SIT (razliko v
višini 5.550.000,00 SIT predstavlja financiranje proračuna iz PP 2423 in PP 1456).
V analitiki so v skupini stroški storitve zajeti posebej stroški telefona, najemnine in komunalnih storitev
za območne enote. Gre za stroške OE Slovenj Gradec, za katero smo v letu 2002 najeli pisarno,
medtem ko so stroški vseh ostalih OE zajeti na kontu drugi stroški storitev za OE in Izpostave OE v
okviru kmetijsko gozdarskih zavodov v višini 19.925.828,10 SIT.
Stroški storitev organizacije sejmov predstavljajo 2% delež v skupnih stroških in v skladu s sprejetim
programom dela za leto 2004 zajemajo predstavitve na razstavi Dobrote na Ptuju, sodelovali smo na
sejmu Počitnice spomladi v Ljubljani, na Celjskem obrtnem sejmu in sejmu Narava Zdravje ter
organizirali predstavitev na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni.
Visok strukturni delež predstavljajo poštne storitve, ki zajemajo poštnino pri odmeri zborničnega
prispevka in poštnino za zbornično glasilo »Zelena dežela«. Stroški navedenih storitev so prikazani v
tabeli 7 in 8.
TABELA 7:
STROŠKI ODMERE ZBORNIČNEGA PRISPEVKA ZA LETO 2003 - neposredni

Namen

Znesek

Geodetski podatki
Izpisi podatkovnih baz za odmero
Izvedba odmere
Poštnina
Tisk odločb

383.605,07
144.983,65
8.429.166,67
21.886.604,95
1.809.395,00

SKUPAJ

32.653.755,34

TABELA 8:
STROŠKI IZDAJE GLASILA KGZS "ZELENA DEŽELA" v letu 2004 – 10 številk
(št. 22 in 28 - dvojna številka)

Namen

Znesek

Tisk
Poštnina
Oblikovna prenova biltena
Fotografije
Pisarniški material

24.917.931,15
38.104.123,92
400.000,00
18.088,00
150.793,00
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Storitve lektoriranja, urejanja, pisanje člankov
Delo - neposredno
Ostali stroški - posredni

2.335.901,80
9.131.030,00
955.707,00

SKUPAJ

76.013.574,87

Stroški sejnin so presegli planirane stroške za leto 2004 za 136%, vendar pa so znotraj teh odstotkov
zajeta vsa izplačila sejnin in nadomestil za delo volilnih komisij in organov v času volitev v organe
KGZS maja 2004, ki znašajo skupaj 62.348.937,10 SIT. V deležu skupnih odhodkov tako predstavljajo
sejnine več kot 10%.
TABELA 9:
STROŠEK SEJNIN V LETU 2004

Organi KGZS / Odbori

Število izplačanih sej

Strošek

SVET ZBORNICE
UPRAVNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
PODPREDSEDNIKA KGZS

3
8
4
nadomestilo

7.026.803
4.287.932
365.061
1.496.750

STROKOVNI ODBORI
SVETI OBMOČNIH ENOT
SVETI IZPOSTAV
PREDSEDNIKI OBMOČNIH ENOT
IZPLAČILA PO NAPOTILU PREDS. KGZS

85
46
112
nadomestilo

6.616.259
5.436.386
3.649.417
8.083.586
388.013

SKUPAJ

258

37.350.208

Primerjava realizacije odhodkov leta 2004 z letom 2003 je nerealna, saj predvsem stroški materiala in
storitev zajemajo stroške organizacije in izvedbe volitev v organe KGZS maja 2004, zato v tabeli 10
prikazujemo analitiko stroškov izvedenih volitev.
TABELA 10:

POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA VOLITVE KGZS - MAJ 2004
Naziv konta
PISARNIŠKI MATERIAL

REALIZACIJA
Znesek

PLAN
Znesek

poraba
%

1.269.509,84

500.000,00

253,9

DRUGI STROŠKI MATERIALA

463.444,27

RAČUNALNIŠKA OPREMA
STROŠKI MATERIALA
STR.STOR.OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI

0,0

1.000.000,00

0,0

1.732.954,11

1.500.000,00

115,5

1.407.418,91

500.000,00

281,5

26.000.000,00

0,0

STORTIVE CVI
STROŠKI TELEFONA, INTERNET

27.058,33

0,0

STROŠKI POŠTNINE

5.901.852,24

0,0

POŠTNINA BILTEN

5.846.361,83

4.329.471,07

135,0

TISKARSKE , ZALOŽNIŠKE STORITVE

7.501.543,50

5.000.000,00

150,0

TISK BILTENA

3.024.000,00

2.196.720,00

137,7

0,00

4.000.000,00

0,0

5.397.505,17

2.000.000,00

269,9

OGLAŠEVALSKE STORITVE
STROŠKI NAJEMNIN IN GARAŽNIN
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STROŠKI VAROVANJA
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV

88.238,50

0,0

1.773.100,00

200.000,00

886,6

9.960,00

1.000.000,00

1,0

STORITVE - NADOMESTILA

58.663.909,00

60.000.000,00

97,8

STORITVE - AH, POG.DELO

3.684.028,10

6.967.777,97

52,9

VOLITVE V OBVEZNE ORGANE

7.980.164,64

12.000.000,00

66,5

377.716,30

2.000.000,00

18,9

101.682.856,52

126.193.969,04

80,6

STROŠKI PREVOZNIH STORITEV

REPREZENTANCA
STROŠKI STORITEV
DRUGI PREJEMKI - NADOMESTILA
NADURNO DELO ZAPOSLENIH
STROŠKI DELA
skupaj neposredni stroški volitev

971.981,00

0,0

1.087.100,00

0,0

2.059.081,00

0,00

0,0

105.474.891,63

127.693.969,04

82,6

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so potekale v prvi in drugi volilni skupini v
Svet KGZS, svete OE in odbore izpostav območnih enot. Za razliko od prvih volitev, ki jih je izvedla
republiška volilna komisija, je tokrat celotne volitve izvedla KGZS sama, ob strokovni pomoči
republiške volilne komisije, kar je bil izjemen kadrovski, organizacijski in logistični napor.
Upravni odbor KGZS je imenoval Volilno komisijo KGZS, sestavljeno in članov KGZS, ki je bila glavni
organ volitev. Direktor KGZS je imenoval Komisijo za sestavo volilnega imenika KGZS, ki je bila
sestavljena iz uslužbencev KGZS. Volilna komisija KGZS je imenovala volilne komisije 13 območnih
(volilnih) enot, vsaka volilna komisija je imenovala svojega tajnika in pa skupaj 319 volilnih odborov
za volišča na svojem območju.
Za volitve je bilo porabljeno 82,6% načrtovanih sredstev. Največji prihranek je nastal pri načrtovanih
sredstvih za storitve Centra Vlade RS za informiranje, katerih nismo koristili, pač pa smo opravili to
delo zaposleni v zbornici. Glede na dejstvo, da smo volitve v organe KGZS izpeljali prvič, je bilo
načrtovanje stroškov volitev precej zahtevno in odstopanja posameznih postavk glede na načrtovane
zneske izhajajo predvsem iz dejstva, da je bilo določene stroške nekaj mesecev pred izvedbo volitev
težko oceniti.
Zaradi preglednosti, racionalnosti in nadzora nad stroški volitev se je vsa logistika izvajala s sedeža
KGZS. Območne volilne komisije so ves material za volitve dobile na KGZS, tako, da je celoten
logistični in finančni nadzor potekal iz KGZS.
Pisarniški material, potreben za izvedbo volitev, je bil naročien pri dobavitelju centralno iz KGZS, ter bil
razdeljen po razdelilniku po volilnih enotah. Dobavo na volilne enote je organiziral dobavitelj.
Tajnikom volilnih komisij 13-tih volilnih enot smo v začetku aprila 2004 dostavili na sedeže volilnih
komisij:
1. Sklepe volilnih komisij o imenovanju volilnih odborov
2. Obrazce - Evidenčni list za člane volilnih organov - (V volilnih organih je sodelovalo cca 2200 ljudi
in od vseh je bilo potrebno pridobiti podatke potrebne za izplačilo nadomestil – ime in priimek,
naslov, davčno številko, funkcija opravljena na volitvah, transakcijski račun za nakazilo)
3. Naloge za potne stroške (stroški katere smo priznavali, so se nanašali na prevoz volilnega
materiala)
4. Obrazce najemnih pogodb (za najem volišč pri fizičnih osebah), podjemne pogodbe za
administrativno pomoč pri izvedbah volitev
5. Akontacijo za materialne stroške v višini =30.000,00 SIT
6. Navodila in sezname za porabo akontacije gotovine – (poštnina, fotokopiranje, drobni material,
pisarniški material, reprezentanca).
7. Žig Volilne komisije
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Za delo volilnih organov so bila določena nadomestila, ki jih je prejelo skupaj 2260 članov volilnih
komisij in odborov. Za izplačilo le-teh nadomestil je bilo potrebno od vsakega prejemnika nadomestila
pridobiti osnovne podatke – naslov, telefon, davčno številko, številko osebnega računa.
Račune za najem in čiščenje prostorov za 319 volišč po celi Sloveniji smo prejeli po končanih volitvah
na KGZS. KGZS je določil ceno za najem in čiščenje prostorov, ki je v povprečju znašala 13.000,00
SIT, ter za čiščenje prostorov v višini 2.500,00 SIT.
II.

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2004 znašali 298.684.944,23 SIT in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov
38,7%. Zajemajo plače, nadomestila plač, prispevke in davke na plače, regres za letni dopust,
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, povračila delavcem za prevoz na delo in prehrano med
delom ter premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Stroški dela so za 10% nižji od
načrtovanih, saj zaposlitve novih delavcev niso bile realizirane v celoti; vodjo splošnega sektorja smo
zaposlili s 1.novembrom 2004. V oktobru 2004 se je upokojila vodja oddelka za pravne zadeve, ki je
bila zaradi bolezni odsotna od sredine januarja 2003 dalje, s 15.decembrom 2004 pa se je upokojil
tudi dotedanji direktor zbornice.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega
primerjavi s preteklim letom za 2,9%.

je znašala 477.842,28 SIT in se je povečala v

Nadomestila plač za boleznine v breme KGZS so bila izplačana za 2000 delovnih ur in v breme ZZZS
2180,7 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5% obračunanih delovnih ur.
III.

AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,8% celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in
predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v upravljanju, če v cenah storitev le-ta ni v celoti
upoštevana. Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost
droben inventar (vrednost manjša od 500 EUR) in se odpiše takoj ob nabavi, znaša 1.575.018,33 SIT.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 13.909.546,90 SIT;
– del amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz sredstev zbranega
zborničnega prispevka znaša 4.404.339,04 SIT,
– del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje,
znaša 9.505.207,86 SIT.
IV.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 1.671.265,96 SIT in zajemajo plačila obresti za najete kredite za tekoče
poslovanje in predstavljajo 0,2% v skupnih odhodkih.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.
Dosežen poslovni izid tekočega leta presega planiranega za 514% in znaša 66.241.391,15 SIT.
Pozitivni poslovni izid izhaja iz naslova delovanja zborničnega urada, medtem ko delovanje javne
službe ne izkazuje niti presežka prihodkov niti presežka odhodkov, pač pa poraba ustreza prihodkom iz
tega vira. Skupaj s presežkom prihodkov iz prejšnjih let znaša presežek 181.435.360,19 SIT.

46

3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
V letu 2004 smo glede na denarni tok vezali za 270 mio SIT prostih denarnih sredstev in do
31.12.2004 prejeli vračilo le-teh v višini 65 mio SIT. V vezavi je ostalo skupaj 205 mio SIT, ki jih bomo
potrebovali za tekoče poslovanje v letu 2005.
TABELA 12:

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
NAZIV KONTA
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V 000 SIT
2004

2003

0

0

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

0

0

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

0

0

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti
države ali občin

0

0

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

0

0

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

529.803

412.150

Prejeta vračila danih posojil od občin

116.203

113.930

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine
Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu
Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij
Prejeta vračila plačanih poroštev
Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA

19.473

16.501

394.127

281.719

85.416

84.956

0

0

223.845

264.000

0

0

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

0

0

Dana posojila javnim skladom
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin
Dana posojila finančnim institucijam

0

0

223.845

264.000

0

0

Dana posojila privatnim podjetjem

0

0

Dana posojila občinam

0

0

Dana posojila v tujino

0

0

Dana posojila državnemu proračunu

0

0

Dana posojila javnim agencijam

0

0

Plačila zapadlih poroštev

0

0

268.432

265.000

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

4. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov
Kot pojasnilo k tem izkazom lahko navedemo gibanje prostih denarnih sredstev v letu 2004 in v
začetku leta tudi zadolževanje iz naslova tekoče likvidnosti.
Za tekoče poslovanje smo v letu 2004 morali najeti kratkoročne kredite v višini 142 mio SIT pri Deželni
banki Slovenije d.d. po letni obrestni meri 8%, katere smo sukcesivno črpali od začetka maja do konca
junija 2004. Najete kredite smo v celoti vrnili do 21. julija, ko smo izpeljali odmero ZP za leto 2003 in
so na naš račun začela prihajati prva plačila.
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TABELA 13:
IZKAZ
RAČUNA
FINANCIRANJA
DOLOČENIH
UPORABNIKOV
Od 01.01.2004 do 31.12.2004
naziv konta
leto 2004
ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
Najeti krediti pri državnem proračunu
Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti
Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja
Najeti krediti pri drugih javnih skladih
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
Zadolževanje v tujini
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
Odplačila dolga poslovnim bankam
Odplačila dolga drugim finančnim institucijam
Odplačila dolga državnemu proračunu
Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti
Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja
Odplačila dolga drugim javnim skladom
Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem
Odplačila dolga v tujino
NETO ZADOLŽEVANJE
NETO ODPLAČILO DOLGA
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH

v 000 SIT
leto 2003

142.000
142.000
142.000

59.000
59.000
59.000

0
142.000
142.000
142.000

0
59.000
59.000
59.000

0

0

40.829

83.956

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
V poslovnih knjigah vodimo poslovanje na naslednjih stroškovnih mestih, in sicer posebej za:
STM 1 Zbornični urad
STM 2 Sektor za kmetijsko svetovanje
STM 3 Sektor za živinorejo
STM 4 Sektor za gozdarstvo
STM 5 Certificiranje gozdov PP 2552
SRM 21 FADN - Knjigovodstvo na kmetijah
Ker je sektor za živinorejo le delno financiran iz PP 1456 in PP 2423, ob zaključku leta stroškovno
mesto združimo z zborničnim uradom, prav tako tudi sektor za gozdarstvo ob zaključnem računu
združimo z stroškovnim mestom zbornice, ker le-ta sektor nima svojega vira financiranja, pač pa vir
predstavljajo prihodki zborničnega urada.
Kmetijsko svetovalni sektor se v celoti financira iz PP 2560 in je zato stroškovno ločen od zborničnega
urada. V letu 2004 je v celoti porabil razpoložljiva sredstva na proračunski postavki. Proračunsko leto
ni enako poslovnemu letu, zato se poraba proračunskih sredstev vodi posebej. Poslovni izid na dan
31.12.2004 na STM 2 je v višini 0 SIT.
Razmejevanje stroškov, ki se tičejo vseh stroškovnih mest v zvezi z najemnino in tekočim
vzdrževanjem ter porabljeno energijo in varovanjem, je na podlagi zasedbe poslovnih prostorov, vse
ostalo pa je na podlagi stroškov po računih, ki se nanašajo na posamezni sektor.
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V okviru zborničnega urada pridobivamo prihodke iz naslova ZP ter na podlagi zaračunanih storitev
predvsem iz naslova oglaševanja v glasilu KGZS. Obe dejavnosti smatramo kot lastno dejavnost,
medtem, ko je dejavnost zborničnega prispevka neobdavčena, pa je oglaševanje in izdaja glasila
predmet obdavčevanja v sistemu DDV ter tudi predmet obdavčitve v skladu z Zakonom o davku od
dobička pravnih oseb.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti smo v stolpcu – izvajanje
javne službe vpisali prihodke in odhodke Sektorja za kmetijsko svetovanje, Sektorja za certificiranje
gozdov in delno Sektorja za živinorejo v višini, ki ga financira proračun, ostale dejavnosti so zajete v
stolpcu – prihodki in odhodki na trgu.
TABELA 14:
IZKAZ PRIHODKOV IN
VRSTAH DEJAVNOSTI

ODHODKOV

PO

v 000 SIT
Prihodki in
odhodki za
izvajanje javne
službe
221.603
221.603
0
0
0
0
0
0

Leto 2004
PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
FINANČNI PRIHODKI
IZREDNI PRIHODKI
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

Prihodki in
odhodki od
prodaje na trgu
603.226
603.226
0
7.756
2.695
2.533
0
0

CELOTNI PRIHODKI

221.603

616.210

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

OSTALI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI

71.164
5.988
65.176
150.287
110.479
17.120
22.688
0
0
0
152
0
0
0
0
0

385.183
17.955
367.228
148.398
102.271
18.101
28.026
5.979
0
2.930
3.266
1.671
0
2.542
0
2.542

CELOTNI ODHODKI

221.603

549.969

0
0

66.241
0

0

115.194

STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV
STROŠKI DELA
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
REZERVACIJE
DAVEK OD DOBIČKA
OSTALI DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
IZREDNI ODHODKI
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja
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6. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
NAČELU DENARNEGA TOKA
V skladu z 16.členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava, ki določa, da zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter
določenih prejemkov in izdatkov, ki se nanašajo na finančne naložbe in zadolževanje, vodimo tako
imenovano evidenčno knjigovodstvo, kjer se odhodki priznavajo po računovodskem načelu denarnega
toka. To pomeni, da se odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:
1. poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje odhodka, je dejansko nastal,
2. prišlo je do izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta.
TABELA 15:
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Od 01.01.2004 do 31.12.2004
Naziv konta
SKUPAJ PRIHODKI
PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Prihodki iz sredstev javnih financ
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije
Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo rabo
Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
Prejeta sr. Iz drž.proračuna iz sredstev proračuna EU
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE
Prih.od prodaje blaga in storitev iz naslova JS
Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij…
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe
Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prejete obresti
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leto 2004

v
000
SIT
leto 2003

842.511
226.028
223.334
223.334
223.334

739.730
203.124
203.124
203.124
203.124

0

0

0,00

0
0

0
0

0,00

0
0
0
0
0
0
0
0
2.694

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

2.694
616.483
21.678
13.603

536.606
46.968
5.851

Indeks
04/03
113,89
111,28
109,95
109,95

114,89
46,15

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prih.od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij…
Drugi tekoči prihodki, ki ne izvajajo iz javne službe
SKUPAJ ODHODKI
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plače za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki
Plačila domačih obresti
Plačila tujih obresti
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Investicijski odhodki
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,…
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in..
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in…
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581.202
757.095
227.292
128.005
113.548
2.582
8.824
1.259

483.787
654.774
242.624
104.559
92.340
2.326
7.968
1.643

1.792
19.756
9.793
7.845
66
111
1.941
71.452
11.255
3.797
5.861
3.003
7.301
1.246
23.518
0
7.071
8.400
1.640
0
0
0
0
0
6.439

282
15.247
8.381
6.679
93
94
0
114.188
18.438
29.611
5.121
3.031
3.842
705
26.603
0
6.085
20.752
778
0
0
0
0
0
7.852

635,46
129,57
116,85
117,46
70,97
118,09
0,00
62,57
61,04
12,82
114,45
99,08
190,03
176,74
88,40
0,00
116,20
40,48
210,80

5.918
521

7.782
70

76,05

529.803
116.203
19.473

412.150
113.930
16.501

128,55
102,00
118,01

115,63
93,68
122,42
122,97
111,01
110,74
76,63

82,00

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trhu
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA
PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2004

POSLOVNEGA

394.127
85.416

IZIDA

281.719
84.956

–

139,90

PRESEŽEK

Predlagamo razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v višini 66.241.391,15 za leto 2004 in
presežek prihodkov leta 2003 v višini 115.193.969,04 SIT, torej skupaj 181.435.360,19 SIT v skladu s
finančnim načrtom za leto 2005:
 146.265.760,19 SIT – nakup nepremičnine

19.500.000,00 SIT - nakup opreme in avtomobilov

13.670.600,00 SIT – sofinanciranje gradnje prizidka KGZ Novo mesto (finančni načrt 2004)

2.000.000,00 SIT – sofinanciranje gradnje prizidka KGZ Nova Gorica
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA
KGZS
Leto 2003 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 115.193.969,04 SIT, ki je bil v
skladu s sklepom sveta KGZS razporejen za stroške volitev in stroške investicij v osnovna sredstva. V
letu 2004 zaradi presežka prihodkov nad odhodki tekočega leta presežek prihodkov iz leta 2003 ni bil
porabljen, v celoti se skupaj s presežkom prihodkov leta 2004 razporedi za zgoraj omenjene
investicije.

Računovodja
Ogrin Milena

Vodja FGS
Nataša Belingar

Direktor
mag. Miran Naglič

Ljubljana, 25.02.2005
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