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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
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UVOD
Zbornica je pravna oseba javnega prava. Značilno zanjo je obvezno članstvo, ki je
določeno z zakonom. To omogoča zbornici, da kompetentno zastopa interese svojih
članov napram vladi RS in EU ter, da lahko izvaja javna pooblastila, izdaja javne listine ter
daje pripombe in predloge na zakone, podzakonske akte, proračun, izobraževalne
programe in druge javne dokumente, ki se dotikajo področij kmetijstva, gozdarstva in
ribištva. Pomembno vlogo ima pri promociji slovenskega kmetijstva doma in v tujini.
Delovno področje zbornice je določeno v 4. členu ZKGZ in se nanaša zlasti na problematiko
kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter predloge ukrepov za njihov skladen razvoj. Zbornica izvaja
strokovne naloge za svoje člane, usklajuje in zastopa interese članov in kmetijstva nasploh, predlaga
ukrepe za izboljšanje delovnih in socialnih razmer v panogi ter sodeluje z drugimi zbornicami.
Pomembna naloga je dajanje mnenj na zakone in podzakonske predpise s svojega področja dela in
spremlja posledice izvajanja zakonov in predpisov na kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Zbornica lahko
opravlja tudi druge dejavnosti, povezane s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom, iz katerih pridobiva
dohodek.
Člani KGZS so:
V prvi skupini so fizične osebe, ki so: lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe kmetijskih
zemljišč in gozdov na območju Republike Slovenije in imajo v letu 1998 najmanj 20.000 SIT
katastrskega dohodka, osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost in so se
priglasile kot samostojni podjetniki posamezniki, osebe, ki kot lastniki, zakupniki ali uporabniki
kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko oz. ribiško dejavnost
kot svoj edini ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci za davek od dejavnosti
in osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje.
V drugo skupino spadajo pravne osebe, ki so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov v RS, razen
oseb javnega prava ali se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnostjo ne glede
na pravno obliko.
Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, pa ne izpolnjujejo pogojev za obvezno
članstvo, so lahko na lastno zahtevo sprejeti v prostovoljno članstvo.
Zaradi zagotavljanja učinkovitosti dela je zbornica organizirana na treh ravneh: Na državni
ravni deluje KGZS s sedežem v Ljubljani. Po območjih, ki so določena z zakonom, ima zbornica 13
območnih enot s sedeži v Novi Gorici, Kopru, Kranju, Ljubljani, Ribnici, Postojni, Novem mestu,
Brežicah, Celju, Ptuju, Mariboru, Slovenj Gradcu in Murski Soboti. Na lokalni ravni deluje 60 izpostav
območnih enot, ki so na ravni upravnih enot.
Obvezni organi zbornice so (12. člen ZKGZ): Svet zbornice, upravni odbor zbornice, nadzorni
odbor zbornice, predsednik in dva podpredsednika zbornice, častno razsodišče in stalna arbitraža
zbornice, direktor zborničnega urada.
Območne enote zbornice pa imajo naslednje obvezne organe: svet območne enote, predsednik in dva
podpredsednika območne enote, vodja območne enote.
Poleg obveznih organov lahko zbornica imenuje pomožne organe in komisije, ki so ustanovljeni za
izvedbo konkretne naloge ali pa delujejo kot stalni posvetovalni organi – strokovni odbori.
Organizacijsko se zbornica deli na voljeni in profesionalni del. Po načinu dela na posameznih
nalogah delujejo predstavniki zbornice in zaposleni usklajeno. Profesionalni del zbornice je strokovna
podpora voljenemu delu in hkrati nosilec strokovnih nalog svetovanja, izobraževanja in usposabljanja
članov zbornice in njihovih družin.
Profesionalni del zbornice deluje – tako kot voljeni- na treh ravneh – državni, regijski in
lokalni. Na državni ravni je v KGZS organiziran Zbornični urad, ki ga sestavljajo skupne službe in
strokovne službe, vodi pa ga direktor zbornice. V zborničnem uradu delujejo: vodstvo zborničnega
urada, sektor za splošne zadeve, finančno računovodski sektor in notranja revizija na strokovnem
področju pa sektor za kmetijsko svetovanje, sektor za živinorejo in sektor za gozdarsko svetovanje.
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Zbornica je ustanoviteljica 8 Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki delujejo na regijski ravni. Ustanovljeni
so v Murski Soboti, Mariboru, na Ptuju, v Celju, Ljubljani, Kranju, Novem mestu in Novi Gorici. V okviru
zavodov delujejo, poleg vodstev zavodov, oddelki za kmetijsko svetovanje, oddelki za selekcijo in
kontrolo v živinoreji, organizira se gozdarska svetovalna služba, na posameznih zavodih pa delujejo še
oddelki in enote t.i. profitnega dela (drevesnice, osemenjevalni centri, laboratoriji) in sadjarski ter
trsničarski centri.
Na lokalni ravni (v večini na nivoju upravnih enot) imajo regijski zavodi organizirane Izpostave
območnih strokovnih služb, v katerih deluje za zdaj predvsem kmetijska svetovalna služba.
Pri izvajanju svojih nalog se zbornica povezuje s sorodnimi in partnerskimi inštitucijami
doma in v tujini. Pomembno je sodelovanje z interesnimi združenji (zveze društev, zadružno zvezo
in drugimi stanovskimi organizacijami doma in v tujini (COPA, COGECA). Na strokovnem področju je
vzpostavljeno sodelovanje s Fakulteto za kmetijstvo v Mariboru, Biotehniško in veterinarsko fakulteto
v Ljubljani, KIS, IHPS, GIS, Zavodom za gozdove in drugimi. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z
institucijami oblasti na ravni države (Državni zbor, Državni svet, Vlada RS, MKGP in druga ministrstva)
ter institucijami EU (komisija, direktorati). Zbornica ima v Državnem svetu dva predstavnika. Zbornica
ima vzpostavljeno dobro sodelovanje z organi in institucijami na regionalni in lokalni ravni (občine,
upravne enote, njihove institucije ter podjetja).
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DOLGOROČNI CILJI KGZS
-

zastopanje interesov svojih članov na vseh področjih do države in EU
nuditi svojim članom strokovno korekten in nepristranski servis strokovnih uslug,
izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev svojih članov,
skrb za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in ribištva
varovanje okolja,
čim boljši dohodkovni in socialni položaj kmečkih družin in zaposlenih v kmetijstvu, gozdarstvu in
ribištvu
ohranjanje in odpiranje delovnih mest v kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in drugih panogah na
podeželju,
razvoj novih možnosti za zaslužek ter izboljšanje kakovosti življenja na podeželju,
zaščita lastninske pravice kmetijskih, gozdnih in drugih zemljišč,
osveščanje potrošnikov o prednostih doma pridelane hrane in promocija kmetijskih pridelkov,
izvajanje javnih pooblastil in izdajanje javnih listin,
dajanje pripomb in predlogov na zakone, podzakonske akte in druge javne dokumente,
izboljšanje varnosti na kmetijah,
skrb za kmečke družine in mladino na podeželju,
promocija slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva doma in v tujini.

LETNI CILJI KGZS
Sektorja za kmetijsko svetovanje:
- ciljno izobraževanje kmetov in članov njihovih družin ter kmetijskih svetovalcev,
- strokovna pomoč posameznim kmetijam pri prestrukturiranju,
- svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
- spodbujanje in pomoč pri uvajanju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah
- sodelovanje pri izvajanju programov razvoja podeželja,
- strokovna pomoč različnim oblikam združevanja kmetov in kmetic ter mladih na podeželju.
Sektorja za živinorejo:
- kontinuirano opravljati strokovne naloge v rejskih programih
- opravljanje storitev označevanja in registracije blaga živali
- prodaja plemenskih živali in semena bikov in merjascev
- povečati število krav v kontroli proizvodnje mleka in mesa
- povečati število drobnice v kontroli proizvodnosti
- prehod na AT kontrolo mlečnosti
- omogočiti za zmanjšanje zaposlenih na kontroli proizvodnosti dodatno zaposlitev
- znižati stroške dela strokovnih služb (pošiljanje paketov po pošti, AT kontrola)
- tehnološka posodobitev službe, nakupi računalnikov, dlančnikov, tehtnice, merilci mleka
- povečati obseg umetnega osemenjevanja svinj
- dajanje mnenj in predlogov na sprejem zakonskih in podzakonskih aktov iz področja kmetijstva.
Sektorja za gozdarsko svetovanje:
- zastopanje, svetovanje in izobraževanje lastnikov gozdov na vseh področjih gozdarstva,
- večja ekonomska učinkovitost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
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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.
STATISTIČNO POROČILO O DELU ORGANOV, ODBOROV IN KOMISIJ KGZS V LETU 2005

-

-

-

-

• svet KGZS je ime dve redni in eno korespondenčno sejo. Obravnavali so:
Letno poročilo KGZS, KGZ in Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2004,
Poročilo predsednika NO KGZS za leto 2004,
Programa dela in Finančni načrt KGZS in KGZ za leto 2005,
spremembe in dopolnitve Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka KGZS
za leto 2005 in Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije za leto 2006,
izvolitev nadomestnega člana upravnega odbora,
imenovanje vodij območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
aktualno problematiko (nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, aktiviranje dela melioracijskih
skupnosti, neposredna plačila za leto 2003, obdavčitev v vinogradništvu, vrtnarstvu in oljkartvu,
status čebelarjev, Reformo skupne kmetijske politike, Priznane rejske organizacije, problematiko
kontaminacija koruze v okolici Kidričevega, problematiko mleka, Informacijo o izplačilih povračil
škode po naravnih nesrečah, Informacijo o izplačilih za ukrepe kmetijske politike za leto 2005).
• upravni odbor KGZS je imel šest rednih in eno izredno sejo. Obravnavali so:
Letno poročilo KGZS, KGZ in Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2004,
Program dela in Finančni načrt KGZS in KGZ zavodov za leto 2006,
Poročilo predsednika nadzornega odbora KGZS o poslovanju zbornice za leto 2004,
Poročilo Komisije za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem KGZS,
predlog poravnave v denacionalizacijskem postopku na Miklošičevi 4,
soglasje k Statutu Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu,
stopnje, načine in roke zbiranja zborničnega prispevka KGZS za leto 2005 in 2006 in odločanje o
predlogih za znižanje, obročno plačevanje ali odpis zborničnega prispevka,
sprejem v prostovoljno članstvo KGZS,
kadrovske zadeve in imenovanja,
ustanavljanje, preoblikovanje ali razpuščanje strokovnih odborov in drugih stalnih ali občasnih
delovnih teles zbornice in imenovanje oziroma razreševanje njihovih članov,
predloge priznanj KGZS ob 5. obletnici delovanja zbornice,
pogoje in osnove za izplačilo nadomestil predsednikom OE,
cenik storitev oglaševanja v Zeleni deželi,
soglasja k statutu kmetijsko gozdarskih zavodov, katerih ustanovitelj je zbornica,
aktualno problematiko (pospešitev postopkov reševanja pritožb na negativne odločbe zaradi
neizpolnjevanja nitratne direktive na KMG, problematiko plačevanja nadomestil za uporabo
stavbnih zemljišč, problematiko vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, problematiko ogrcev
poljskega majskega hrošča na območju Črnega vrha, Program razvoja podeželja 2007 – 2013 in
Reformo skupne kmetijske politike, problematiko vinogradništva in vinarstva, Priznane rejske
organizacije, problematiko kontaminacija koruze v oklici Kidričevega, problematiko mleka,
informacijo o izplačilih povračil škode po naravnih nesrečah, informacijo o izplačilih za ukrepe
kmetijske politike za leto 2005, obnovo trajnih nasadov, Gozdarsko svetovalno službo KGZS, ukrep
zgodnjega upokojevanja in ukrep mladih prevzemnikov kmetij, elektronsko izpolnjevanje vlog,
Zakon o kmetijstvu, Zakon o veterini, Zakon o dohodnini, Zakon o promociji kmetijskih izdelkov,
Zakon o zadrugah, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, predlog Uredbe o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi
količnikov katastrskega dohodka za leto 2005 ter o spremembi lestvice katastrskega dohodka).
• nadzorni odbor KGZS je imel pet rednih in eno izredno sejo. Obravnavali so:
Letno poročilo KGZS, KGZ in Zavoda za certifikacijo gozdov za leto 2004
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Letno poročilo dela notranjega revizorja za leto 2004
Informacijo o rebalansu Proračuna 2005
Program dela in Finančni načrt KGZS in KGZ za leto 2006
Informacijo o letnem načrtu nalog notranjega revidiranja v oddelku notranje revizije KGZS za leto
2006
Informacijo o predlagani višini sredstev na proračunskih postavkah KGZS in KGZ za leti 2006 in
2007
Informacijo o nakupu poslovnih prostorov
Poročilo Komisije za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem KGZS
spremembo kriterijev za odpis zborničnega prispevka
zvišanje stopnje zborničnega prispevka
aktualno problematiko (nakup poslovnih prostorov, odzivi kmetov na delovanje KGZS in zahteva
Sindikata kmetov Slovenije po odstopu predsednika KGZS, pravno mnenje o statusu predsednika
KGZS)
•

častno razsodišče KGZS se v letu 2005 ni sestalo.

•

stalna arbitraža KGZS se v letu 2005 ni sestala.

• območne enote KGZS
Območne enote so na sejah svetov območnih enot in na sejah svojih strokovnih odborov načrtovala,
pripravljala mnenja in druge podlage za razvoj kmetijstva na področju območne enote. Obravnavali so
nove zakonske podlage v kmetijstvu, predlagali spremembe obstoječe zakonodaje, pregledovali in
obravnavali smernice in podlage v kmetijstvu in njihovo prilagajanje novim ureditvam EU ter predlagali
ukrepe naravnih in drugih nesreč, ki so v leto 2005 prizadele kmetijstvo (toča, neurja, koruzni hrošč,
majski hrošč,…). Nekatere so organizirale ali soorganizirale odmevne okrogle mize (6). 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, selekcijske
službe in službe kontrolorjev. Dajali so predloge ali sklepe drugim organom ali službam zbornice za
želene spremembe na področju kmetijstva, gozdarstva ali živilsko predelovalne industrije. Na seje so
po potrebi vabili strokovnjake iz različnih državnih organov in institucij ter predstavnike medijev.
Seje svetov območnih enot in njihovih strokovnih odborov so se odvijale v prostorih Kmetijsko
gozdarskih zavodov. Zapisniki njihovih sej so se po dospelosti pregledali, sklepi so se posredovali
naprej na posamezne organe zbornice, njihove službe in po potrebi na druge državne organe.
Določeno zaprošeno gradivo jim je bilo posredovano v pomoč na sejah. Izveden je bil tudi delovni
sestanek predsednikov, tajnikov in vodij območnih enot in odborov izpostav, meseca julija na Lukovici,
kjer se je predstavilo delo vseh zborničnih organov in služb. Občasno so potekale tudi druge oblike
informiranja o delu območnih enot oziroma obratno o delu zborničnih organov. Vsi člani območnih
enot so pisno obveščani o delo organov zbornice v glasilu Zbornične novice. Prav tako so bili vsi
vabljeni na Kmetijsko–živilski sejem v Gornjo Radgono, kjer smo jim preskrbeli brezplačno vstopnino.
13 območnih enot je skupaj imelo 44 sej, v povprečju 3,4 seje na območno enoto. Nekatere območne
enote so delovale zelo dobro, kontinuirano in učinkovito medtem ko so nekatere bile manj dejavne in
si manj prizadevale za reševanje nastalih problemov. Območne enote so realizirale veliko od
načrtovanega vendar zaradi same tematike vsega ni bilo moč realizirati in se bo sama aktivnost
prenesla na naslednje leto oziroma leta.
Svet OE KGZS Brežice (3 seje)
Med drugim so obravnavali problematiko zavrnjenih odločb za subvencije 2004, škodo po toči, davčno
zakonodajo, program razvoja podeželja 2007 – 2013. Bili so tudi na ekskurziji v Vojvodini, organizirali
okroglo mizo o zakonu o dohodnini in pripravili novinarsko konferenco.
Svet OE KGZS Celje (2 seji)
Med drugim so obravnavali subvencije in odločbe za leto 2004, dajatve na nezazidana stavbna
zemljišča, plačevanje prispevka za vzdrževanje melioracijskih sistemov, davčno zakonodajo,
subvencije, EPD razpise. Soorganizirali so tudi okroglo mizo na temo hmeljarstva.
Svet OE KGZS Kočevje (5 sej)
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Med drugim so obravnavali subvencijske vloge v kmetijstvu 2005, GERK-e, programa razvoja
podeželja 2007 – 2013, poročilo o stanju klavnice v Kočevju, delo veterinarske postaje Ribnica.
Organizirali so tudi okroglo mizo na temi Natura 2000 in Izvajanje strategije upravljanja s populacijo
rjavega medveda v Sloveniji ter problematika škode v kmetijstvu zaradi divjadi.
Svet OE KGZS Koper (2 seji)
Med drugim so obravnavali pobudo glede ustanovitve novega KGZ Koper, Zakon o dohodnini, Pravilnik
o zaščiti vina teran PTP, problematiko uveljavljanja neposrednih plačil na kraških pašnikih,
problematiko lokacije izgradnje avtoceste v Izoli, denacionalizacijski postopek za optante.
Svet OE KGZS Kranj (4 seje)
Med drugim so obravnavali Pravilnik o katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč, Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči, problematiko odkupa in prodaja mleka na Gorenjskem, izvajanje
ukrepov kmetijske politike, dopolnjevanje vlog za neposredna plačila v letu 2005, problematiko
zahtevkov za mlečno premijo iz leta 2004, sheme neposrednih plačil 2007-2013, reformo razvoja
podeželja 2007-2013.
Svet OE KGZS Ljubljana (4 seje)
Med drugim so obravnavali problematiko območja z omejenimi dejavniki, Nitratno direktivo, zamude
pri izplačilu subvencij in zamude pri obravnavi pritožb za uveljavljanje neposrednih plačil, trošarine,
davčno reformo, vodovarstvena območja, problematiko odkupa mleka, odkup pšenice 2005, vračilo
kmetijskih zemljišč denacionalizacijskem upravičencem na OC Preska, sheme neposrednih plačil 2007
– 2013 za slovensko kmetijstvo, strategijo razvoja kmetijstva v občini Vrhnika za obdobje 2006 –
2015, programom dela KGZ Ljubljana 2006. Bili so tudi na ekskurziji na avstrijskem Koroškem.
Svet OE KGZS Maribor (3 seje)
Med drugim so obravnavali problematiko OMD, problematiko plačila nadomestil za nezazidana stavbna
zemljišča, sheme neposrednih plačil za leto 2007-2013, spremembe zakona o zadrugah in sprejeli
informacijo o uvedbi slovenske živilske blagovne znamke.
Svet OE KGZS Murska Sobota (4 seje)
Med drugim so obravnavali problematiko zatiranja koruznega hrošča, subvencije 2004, Zakon o
dohodnini, novo finančno perspektivo EU, reformo tržnega reda za sladkor, EPD, razpise razvoja
podeželja, reformo neposrednih plačil. Na eni izmed sej so gostili kmetijsko ministrico in ministra za
okolje in prostor. Organizirali so tudi okroglo mizo na temo dohodnine.
Svet OE KGZS Nova Gorica (8 sej)
Med drugim so obravnavali problematiko v sadjarstvu, problematiko v živinoreji, problematiko
majskega hrošča, davčno zakonodajo, posledice po naravnih nesrečah. Na eni izmed sej so gostilni
ministrico za kmetijstvo. Pripravili so tudi dve novinarski konferenci.
Svet OE KGZS Novo mesto (2 seji)
Med drugim so obravnavali problematiko OMD, trženje in pridelava mleka ter problematiko glede
zahtevkov za dopolnitev vlog za neposredna plačila, reformo skupne kmetijske politike 2007-2013.
Organizirali so tudi dve okrogli mizi na temi davčne zakonodaje v kmetijstvu in ekološkega kmetijstva.
Svet OE KGZS Postojna (1 seja)
Med drugim so obravnavali uveljavljanje ukrepov kmetijske politike v letu 2005 in delovanje strokovnih
služb v KGZS.
Svet OE KGZS Ptuj (3 seji)
Med drugim so obravnavali problematiko zatiranja koruznega hrošča, problematiko urejanja in
vzdrževanja melioracijskih sistemov in občinske odloke, ki urejajo javni red v posameznih občinah.
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Svet OE KGZS Slovenj Gradec (3 seje)
Med drugim so obravnavali delovanje veterinarske službe na območju enote, subvencije v letu 2005,
lovsko problematiko, davčno zakonodajo, problematiko gozdnih cest, GERK-e in EU standarde.
• odbori izpostav KGZS
Odbori izpostav so večinoma redno pošiljali zapisnike sej, kateri so bili pregledani in njihovi sklepi in
stališča upoštevani pri delovanju drugih zborničnih organov.
Posredovali smo jim informacije o delu zborničnih organov za njihovo lažjo usmeritev pri delu. Vsi
voljeni člani odborov izpostav so pisno obveščani o delo organov zbornice v glasilu Zbornične novice.
Prav tako so bili vsi vabljeni na Kmetijsko–živilski sejem v Gornjo Radgono, kjer smo jim preskrbeli
brezplačno vstopnino.
Odbori izpostav so delovali na svojih območjih, kjer so pregledovali delo svetovalne službe, pridobivali
občinska proračunska sredstva za kmetijstvo na svojem področju in obravnavali tekočo kmetijsko
problematiko. Nekatere so organizirale ali soorganizirale odmevne okrogle mize (6).
60 odborov izpostav je skupaj imelo 92 sej, povprečno 1,5 seje na odbor. 17 odborov izpostav v tem
letu ni imelo nobene seje Večina odborov izpostav je delovala dobro, dajali so pobude in si prizadevali
za reševanje problemov na svojih območjih. Veliko so pripomogli k reševanju kmetijskih problemov na
svojih območjih. Odbori izpostav so realizirali veliko od načrtovanega vendar zaradi same tematike
vsega ni bilo moč realizirati in se bo sama aktivnost prenesla na naslednje leto oziroma leta.
OI KGZS Brežice (2 seji)
Obravnavali so reformo neposrednih plačil 2007-2013.
OI KGZS Krško se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Sevnica (1 seja)
Obravnavali so problematiko majskega hrošča in davčno zakonodajo. Soorganizirali so okroglo mizo na
temo davčne zakonodaje.
OI KGZS Žalec (4 seje)
Obravnavali so Uredbo za poljščine, Uredbo za hmelj, Uredbo o uvedbi dajatev za mleko, Uredbo o
mlečni premiji in dodatnem plačilu, Uredbo za ovce in koze, Uredbo za goveje in telečje meso,
problematiko OMD, problematiko sezonske delovne sila v hmeljarstvo, subvencije, EPD razpise,
davčno reformo v kmetijstvu, neposredna plačila 2007 - 2013. Organizirali so tudi dve okrogli mizi na
temo hmeljarstva in škod po divjadi.
OI KGZS Šentjur pri Celju se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Laško se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Celje (2 seji)
Obravnavali so subvencije 2005 in njihovo dopolnjevanje, problematiko osemenjevanja krav in
distribucija semen, predlog za subvencioniranje kmetijstva in kmetijske dejavnosti občin.
OI KGZS Šmarje pri Jelšah (1 seja)
Obravnavali so mlečne kvote, subvencije.
OI KGZS Slovenske Konjice se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Kočevje (3 seje)
Obravnavali so izvajanje strategije upravljanja s populacijo rjavega medveda v Sloveniji, problematiko
škode v kmetijstvu zaradi divjadi, Naturo 2000, razvojni program podeželja 2007-2013.
OI KGZS Ribnica (2 seji)
Obravnavali so izvajanje strategije upravljanja s populacijo rjavega medveda v Sloveniji, problematiko
škode v kmetijstvu zaradi divjadi, razvojni program podeželja 2007-2013.
OI KGZS Sežana (2 seji)
Obravnavali so problematiko škod zaradi divjadi na kmetijskih površinah, Program dela 2006.
OI KGZS Koper (1 seja)
Obravnavali so Program dela 2006.
OI KGZS Piran (2 seji)
Obravnavali so problematiko prodaje svežega sadja in zelenjave, obdavčitev neposrednih plačil,
državnih pomoči in občinskih regresov, plačila za vzdrževanje agromelioracij, Program dela 2006.
OI KGZS Izola (1 seja)
Obravnavali so Program dela 2006.
OI KGZS Škofja Loka (2 seji)
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Obravnavali so problematiko turističnih kolesarskih poti, dopolnitev subvencijskih vlog, gozdarsko
problematiko, zgodnje upokojevanje, reformo neposrednih plačil v Sloveniji.
OI KGZS Radovljica (1 seja)
Obravnavali so aktualno kmetijsko problematiko.
OI KGZS Jesenice (4 seje)
Obravnavali so Program razvoja kmetijstva v občinah, Nitratno direktivo, problematiko zasilnih zakolov
na domu, predlog odloka občine Žirovnica, problematika Klavnica Jesenice, socialno problematiko,
mlečne kvote, problematiko dopolnitve subvencijskih vlog, informacijo o pripravah na Srečanje
zamejskih kmetov, Naturo 2000. Organizirali so protestni shod proti zaprtju Klavnice Jesenice.
OI KGZS Tržič (3 seja)
Obravnavali so davčno zakonodajo, subvencije 2005, sredstva občine Tržič za kmetijstvo,
problematiko mleka, Zakon o zadrugah, reformo neposrednih plačil v Sloveniji, razpise (EPD, mlečne
kvote).
OI KGZS Kranj se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Vrhnika se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Grosuplje (2 seji)
Obravnavali so problematiko OMD, sheme neposrednih plačil 2007-2013 za slovensko kmetijstvo,
programske usmeritve za delo v letu 2006.
OI KGZS Vič-Rudnik se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Moste Polje se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Šiška-Bežigrad (2 seji)
Obravnavali so problematiko odkupa mleka, Reformo neposrednih plačil 2007-2013.
OI KGZS Kamnik (2 seja)
Obravnavali so Naturo 2000, sheme neposrednih plačil 2007-2013 in organizirali okroglo mizo na to
temo.
OI KGZS Domžale (1 seja)
Obravnavali so davčno reformo.
OI KGZS Zagorje ob Savi (1 seja)
Obravnavali so sheme neposrednih plačil 2007-2013.
OI KGZS Litija se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Trbovlje (1 seja)
Obravnavali so sheme neposrednih plačil 2007-2013.
OI KGZS Logatec (2 seji)
Obravnavali so neposredna plačila za leto 2005, javne razpise za dodeljevanje proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec.
OI KGZS Hrastnik (2 seja)
Obravnavali so sheme neposrednih plačil 2007-2013, problematiko obratovanja pisarne v Trbovljah.
OI KGZS Maribor (2 seji)
Obravnavali so problematiko OMD, problematiko zelene nafte, ukinitev davka za državne pomoči,
sheme neposrednih plačil 2007-2013, spremembe zakona o zadrugah.
OI KGZS Pesnica (4 seje)
Obravnavali so problematiko OMD, poročilo o delovanju klimatskih postaj, sheme neposrednih plačil
2007-2013, spremembe zakona o zadrugah.
OI KGZS Ruše (2 seji)
Obravnavali so problematiko OMD, problematiko zelene nafte, ukinitev davka za državne pomoči,
sheme neposrednih plačil 2007-2013, spremembe zakona o zadrugah.
OI KGZS Murska Sobota se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Gornja Radgona se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Lendava se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Ljutomer (1 seja)
Obravnavali so razpise EPD, subvencije, melioracije, reformo neposrednih plačil v Sloveniji s pričetkom
v letu 2007.
OI KGZS Idrija se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Tolmin (1 seja)
Obravnavali so aktualno problematiko.
OI KGZS Ajdovščina (2 seji)
Obravnavali so melioracijsko problematiko, sheme neposrednih plačil 2007-2013 in pripravili teme za
obisk ministrice.
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OI KGZS Nova Gorica (2 seji)
Obravnavali so odkup breskev in problematiko tržnih viškov, obdavčitev v vinarstvu, predlog
sprememb davčne zakonodaje, spremembe pri kontroli integrirane pridelave v letu 2006, kontrolo
setve koruze s strani fitosanitarne inšpekcije zaradi ukrepov prosti širitvi koruznega hrošča,
vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
OI KGZS Metlika (1 seja)
Obravnavali so proračun občine Metlika za 2006 in poročilo o posvetu z Bleda.
OI KGZS Trebnje (3 seje)
Obravnavali so problematiko OMD, trženje in pridelavo mleka. Organizirali so okroglo mizo na temo
mleka.
OI KGZS Črnomelj (4 seje)
Obravnavali so problematiko vzdrževanja hidromelioracijskega sistema Podturnišnica, posledice toče v
Črnomlju, komasacije v Črnomlju, občinski proračun občine Črnomelj in Semič za namene kmetijstva,
subvencije 2005, izvajanje kmetijske politike v letu 2006 in reforme SKP za obdobje 2007 – 2013.
OI KGZS Novo mesto se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Postojna se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Ilirska Bistrica se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Cerknica se v letu 2005 ni sestal.
OI KGZS Ptuj (3 seje)
Obravnavali so program osemenjevanja govedi, problematiko sejmišča Ptuj, informacijo o sušenju
koruze v oklici Kidričevega, predlog reform SKP.
OI KGZS Lenart (1 seja)
Obravnavali so sheme neposrednih plačil 2007-2013.
OI KGZS Ormož (2 seji)
Obravnavali so Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina, Pravilnik o dodeljevanju
proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Ormož, reformo neposrednih plačil
OI KGZS Slovenska Bistrica (5 sej)
Obravnavali so problematiko koruznega hrošča, problematiko vzdrževanja melioracijskih sistemov,
mlade prevzemnike kmetij, problematiko koruznega hrošča, problematiko cene pri odkupu mleka in
podpis pogodbe z Ljubljansko mlekarno Organizirali so okroglo mizo na temo davčne zakonodaje.
OI KGZS Dravograd (3 seje)
Obravnavali so problematiko dopolnitev zbirnih vlog za leto 2005, problematiko sofinanciranja
osemenjevanja krav.
OI KGZS Velenje (2 seji)
Obravnavali so odlok o javnem redu in miru občine Šoštanj, vzdrževanje melioracijskih sistemov,
reformo neposrednih plačil v Sloveniji.
OI KGZS Slovenj Gradec (3 seje)
Obravnavali so problematiko dopolnitev zbirnih vlog za leto 2005, Reformo neposrednih plačil,
proračun za kmetijstvo Slovenj Gradec in Mislinja.
OI KGZS Mozirje (1 sej)
Obravnavali so problematiko odkupa mleka in mesa.
OI KGZS Radlje ob Dravi (2 seji)
Obravnavali so regionalni razvojni projekt Koroške, davčno zakonodajo, reforme skupne kmetijske
politike.
OI KGZS Ravne na Koroškem (4 seje)
Obravnavali so občinska sredstva za kmetijstvo, problematiko klavnice na Koroškem, subvencije 2005,
investicije v kmetijstvu – program EPD, reformo skupne kmetijske politike, problematiko dopolnitev
zbirnih vlog za leto 2005, razvoj kmetijstva v občinah.
Koordinacija območnih enot (13) in odborov izpostav (60) je zajemala spremljanje njihovega dela,
pripravo evidenc o njihovem delu, obdelavo podatkov za izplačilo sejnin in kilometrin, pridobivanje in
priprava gradiva potrebnega za seje, pregled zapisnikov, sprejetih sklepov in posredovanje ter
spremljanje izvajanja sprejetih sklepov pri posameznih organih zbornice in pri drugih institucijah. Pri
pripravi okroglih miz in ekskurzijah doma in v tujini se je prevzela celotna ali delna priprava in izvedba
le teh. Nudila se jim je pomoč pri organizaciji ali sodelovanju na regijskih in lokalnih prireditvah.
Pomoč pri njihovem delu se jim je nudila tudi z rednim informiranjem v Zeleni deželi, Zborničnih
novicah, Kmečkem glasu in Kmetovalcu ter na internet straneh KSSS in KGZS, kar je zajemalo redno
ažuriranje podatkov in spremljanje novosti na področju kmetijstva. Mesečno so se spremljajo poročila
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in obrazci za obračun nadomestil predsednikov svetov območnih enot ter se po pregledu predložijo v
izplačilo v računovodstvo. V letu 2005 je izšlo 38 številk Zborničnih novic, v povprečju so izhajale na
vsakih 9 dni.
• strokovni odbori in komisije pri KGZS
Koordinacija strokovnih odborov (15) in komisij (18) je zajemala organizacijo vseh sej, spremljanje
njihovega dela, pripravo evidenc o njihovem delu, obdelavo podatkov za izplačilo sejnin in kilometrin,
pridobivanje in pripravo gradiva potrebnega za seje, pripravo in pregled zapisnikov, sprejetih sklepov
in posredovanje ter spremljanje izvajanja sprejetih sklepov pri drugih institucijah. Organizirale so se
ekskurzije in nudila pomoč pri sodelovanje na sejmih doma in v tujini in organizaciji ali sodelovanju na
regijskih in lokalnih prireditvah. Pomoč pri njihovem delu se jim je nudila tudi z rednim informiranjem
v Zeleni deželi, Zborničnih novicah, Kmečkem glasu in Kmetovalcu ter na internet straneh KSSS in
KGZS, kar je zajemalo redno ažuriranje podatkov in spremljanje novosti na področju kmetijstva. Prav
tako so bili vsi vabljeni na Kmetijsko–živilski sejem v Gornjo Radgono, kjer smo jim preskrbeli
brezplačno vstopnino.
Odbori in komisije so imeli v primeru skupnih tem združene seje. Nekateri odbori so imeli večkrat tudi
skupne seje z odbori Zadružne zveze Slovenije.
V povprečju sestavlja strokovni odbor 9 članov, komisijo pa 6 članov. Strokovni odbori so imeli skupno
40 sej, povprečno 2,6 seje na odbor. Komisije so imele skupno 39 sej, povprečno 2,2 seje na komisijo.
Strokovni odbori so obravnavali številne zakone, pravilnike, uredbe, strategije in navodila. Poleg te
obravnavane nove zakonodaje so dajali predloge sprememb tudi na sprejeto zakonodajo ter
obravnavali še številna druga področja, kot so npr.; aktualna problematika, predlogi, pobude, okrogle
mize. Z vsemi temi oblikami delovanja so pripomogli in poskušali pripomoči k razvoju kmetijstva.
Strokovne odbore in komisije je velikokrat tudi v tem letu spremljala časovna stiska, saj smo kljub
dogovorom z ministrstvom dobivali osnutke in predloge zakonodaje v obravnavo le nekaj dni pred
rokom za dajanje pripomb. Zato je bilo veliko sej odborov sklicanih v kratkih rokih ali pa so jim bili
osnutki in predlogi zakonodaje poslani v pregled in pripombe po pošti ter so se le-te zbirale telefonsko
ali prek elektronske pošte.
Strokovni odbori so bili aktivno vključeni na vseh kmetijskih področjih oziroma so pripomogli k
reševanju nastale problematik.
Komisija za čebelarstvo (3 seje)
Med drugim so obravnavali Pravilnik o postopku ugotavljanja škod, ki so jih povzročile zavarovane
vrste divjadi, predlog obdavčitve v čebelarstvu, Uredbo 2005–2007 za leto 2005 in priprava uredbe
2006. Seznanili so se s predlogom Strategije slovenskega čebelarstva 2005 – 2010.
Strokovni odbor za dopolnilne dejavnosti (4 seje)
Med drugim so obravnavali Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji in Pravilnik o pogojih za proizvodnjo in pridelavo živil živilskega izvora na kmetiji za neposredno
prodajo končnemu potrošniku.
Strokovni odbor za ekološko kmetovanje (2 seji)
Med drugim so obravnavali možnosti odkupa mleka iz ekološke pridelave, spremembe dokupa
konvencionalne krme, stanje trženja ekološko pridelanega mesa in določitev ciljev za spodbujanje
trženja ter aktualno problematiko (prijavni obrazec za ekološko pridelavo, katalog dovoljenih sredstev,
novosti s področja akreditacije kontrolnih služb).
Komisija za gobarstvo (4 seje)
Med drugim so obravnavali izhodišča za izdelavo tehnoloških navodil za integrirano pridelavo, predloge
iz razpisov sredstev strukturnih skladov, stališče MKGP glede integrirane pridelave gob. V okviru seje
so imeli tudi predavanje z naslovom »Vtisi, novosti iz svetovnega kongresa gobje biologije in gobjih
produktov ter gojenja gob v JV Aziji in v svetu«, začeli pa so tudi priprave na občni zbor društva
gobarjev.
Strokovni odbor za govedorejo – meso (3 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o veterinarstvu, Uredbo o neposrednih plačilih za goveje in telečje
meso, problematiko odkupa goveje živine in odkupa mleka, problematiko mlečnih kvot, reformo
kmetijske politike 2007 – 2013, rejske organizacije, EPD.
Strokovni odbor za gozdarstvo in lovstvo (3 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o kmetijstvu, Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v loviščih v RS, spremembe in dopolnitve Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, spremembe in dopolnitve
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Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih, Pravilnik o pogojih za opravljanje in
obliki dokazila o opravljenem lovskem izpitu, Pravilnik o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini
in pogojih za opravljanje izpita lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka, Pravilnik o
merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij, Pravilnik o vrstah in moči lovskega orožja,
načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali ter višini odškodnine na divjadi, ki je pridobljena s
protipravnim lovom, Pravilnik o vsebini načrtov upravljanja z divjadjo, Pravilnik o vsebini načrtov
upravljanja z divjadjo, osnutek Pravilnika o primernih načinih varovanja in o vrstah ukrepov za
preprečitev škode na premoženju, Uredbo o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v
loviščih v RS, Strategijo razvoja Zavoda za gozdove Slovenije, Program razvoja podeželja 2007 – 2013,
Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti – gozdar sekač, gozdar traktorist in gozdar gojitelj
in problematiko medveda.
Komisija za gnojila in gnojenje (4 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o mineralnih gnojilih, Uredbo o standardih kakovosti podzemne
vode, Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla,
navodila za gnojenje, vodovarstvena območja, apnjenje, problematiko časovne omejitve pri gnojenju z
gnojevko, hitre teste kot pomoč pri dognojevanju z dušikom, problematiko tretjega dognojevanja
pšenice, začasno skladiščenje hlevskega gnoja in komposta ob robovih njiv ali travnikov, obstoječe
analitske metode, ki jih uporabljajo slovenski laboratoriji za določitve rastlinam dostopnega fosforja in
kalija, za pH, humus ter potrebe po apnjenju, predlog uvedbe izračuna humusne bilance v gnojilni
načrt.
Komisija za hmeljarstvo (4 seje)
Med drugim so obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
tujcev, Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi trga s hmeljem, Pravilnik o postopku
vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, Pravilnik o količinah semenskega materiala
kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega
dovoljenja, Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenja in testiranj semenskega
materiala pod uradnim nadzorom, davčno zakonodajo, organiziranost hmeljarjev v novih razmerah,
neposredna plačila 2007-2013, ocena letnika 2005.
Komisija za konjerejo (1 seja)
Med drugim so obravnavali rejske organizacije v konjereji in aktualno problematiko v konjereji.
Komisija za krompir (2 seji)
Med drugim so obravnavali Pravilnik o trženju semenskega krompirja, prodajo pridelka krompirja
2004, pridelavo in prodaja krompirja na skupnem evropskem trgu. Ocenili so pridelavo krompirja v
Sloveniji in v EU in oblikovali priporočene cene za leto 2005/2006.
Strokovni odbor za kmetijsko šolstvo, izobraževanje, svetovanje in znanost (3 seje)
Med drugim so obravnavali Strategijo razvoja izobraževanja in usposabljanja, varstvo pri delu na
kmetijah, predlog novih študijskih programih Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru in status
mojstrske kmetije ter strategija aktivnosti na tem področju, predstavitev prenovljenih visokošolskih
strokovnih in univerzitetnih programov Biotehniške fakultete za področje agronomije, živinoreje,
živilske tehnologije, gozdarstva, lesarstva in prenove programov biotehniških šol, predlog razpisa za
vpis v srednje šole za šolsko leto 2006/07.
Strokovni odbor za mleko (4 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o veterinarstvu, Uredbo o neposrednih plačilih za goveje in telečje
meso, problematiko odkupa mleka v Sloveniji in odkupa goveje živine, problematiko v mlekarstvu,
problematiko mlečnih kvot ter zahteve glede nove zakonodaje zaradi higiene krme in reforme
kmetijske politike.
Strokovni odbor za oljkarstvo (1 seja)
Med drugim so obravnavali Zakon o dohodnini.
Komisija za okrasne rastline se v letu 2005 ni sestala.
Strokovni odbor za perutninarstvo (2 seji)
Med drugim so obravnavali Zakon o veterinarstvu, Nitratno direktivo in koeficienti na B obrazcu ter
cene v perutninarstvu.
Strokovni odbor za poljedelstvo in travništvo (2 seji)
Med drugim so obravnavali Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih za
pridelovalce določenih poljščin, Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste,
Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja
oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja, Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih
pregledov, vzorčenja in testiranj semenskega materiala pod uradnim nadzorom, poročilo o sestanku
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Delovne skupine COPA-COGEC-e za žita ter sestanka Posvetovalnega odbora za žita pri Evropski
komisiji, informacijo o Spremembi direktive 2002/32 - nezaželene snovi v živalski krmi, pridelovanje
sladkorne pese v Sloveniji in odkup pšenice letine 2005.
Strokovni odbor za prašičerejo (4 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o veterinarstvu, Zakon o financiranju in izvajanju skupne promocije
kmetijskih in živilskih proizvodov, tržno situacijo s prašiči in svinjskim mesom, problematiko
upoštevanja pogodb o razvozu gnojevke pri različnih ukrepih razvoja podeželja, kalkulacijo izračuna
polne lastne cene za pitane prašiče. Sprejeli so informacije o poteku sestanka s predstavniki GIZ –
kraški pršut in informacijo o poteku registracije rejske organizacije in sodelovali pri izvolitvi članov
Upravnega odbora priznane rejske organizacije. Bili so tudi na ekskurziji na Kmetijskem sejmu v
Hannovru.
Komisija za pridelavo zelišč (4 seje)
Med drugim so obravnavali predlog navodil za tradicionalne pripravke iz zelišč, Pravilnik o osebnem
dopolnilnem delu, predlog za svetovalca s področja pridelave zelišč, spremembe nomenklature
kmetijskih panog, pobudo društva Arnika, poročilo s sestanka CPI o poklicnih standardih, seznam
tradicionalnih pripravkov. Pripravili so izobraževalne vsebine za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije – pridelovalec zelišč.
Komisija za rejo drobnice (1 seja)
Med drugim so obravnavali Zakon o veterinarstvu in osnutek Pravilnika o primernih načinih varovanja
in o vrstah ukrepov za preprečitev škode na premoženja.
Komisija za ribištvo in ribogojstvo (3 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon morskem ribištvu, Zakon o sladkovodnem ribištvu, Zakon o
veterinarstvu, Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o financiranju in sofinanciranju razvoja
morskega in sladkovodnega ribištva za leti 2004-2006, Pravilnik o primernih načinih varovanja in o
vrstah ukrepov za preprečitev škode na premoženju, problematiko plačevanja koncesij ribogojcev za
leto 2003, pobudo za ureditev statusa ribičev. Določili so člane v delovno skupino za pripravo
strateških dokumentov ter podali pobudo za ureditvi članstva ribičev in ribogojcev v okviru KGZS.
Komisija za semenarstvo (2 seji)
Med drugim so obravnavali Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste,
Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja
oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja, Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih
pregledov, vzorčenja in testiranj semenskega materiala pod uradnim nadzorom in problematiko
koruznega hrošča, pridelavo semenskega blaga in ozimnih žit. Ocenili so prodaje semen ozimnih žit v
letu 2005 in imeli skupni sestanek s GIZ Semenarstvo zaradi dogovora o skupnem nastopu pri
pogajanju z mlinarji ob setvi pšenice 2005.
Komisija za sladkorno peso (1 seja)
Med drugim so obravnavali subvencioniranje neprezimnih prekrivnih dosevkov za področje v ukrepu
SKOP programa in načine sofinanciranja strokovnega dela na področju sladkorne pese s strani države.
Komisija za travništvo in pašništvo se letos ni sestala.
Komisija za trsničarstvo (2 seji)
Med drugim so obravnavali Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte,
problematiko matičnih nasadov in problematiko izvoza trsnih cepljenk na Hrvaško.
Strokovni odbor za sadjarstvo (1 seja)
Med drugim so obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
tujcev, Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja fitoplazme ESFY, Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in
vina ter o njihovi embalaži in se seznanili s Strategijo sadjarstva.
Strokovni odbor za socialno varnost in kmečka družina (4 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o dohodnini, pokojninsko invalidskega zavarovanja kmetov, ukrep
zgodnjega upokojevanja in ukrep mladi prevzemnik, poročilo s srečanja KGZS z Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve.
Strokovni odbor za urejanje kmetijskih zemljišč (1 seja)
Med drugim so obravnavali vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov in nadomestilo za uporabo
stavbnih zemljišč.
Strokovni odbor za vinogradništvo in vinarstvo (4 seje)
Med drugim so obravnavali Zakon o dohodnini, Zakon o vinu, moštu in drugih proizvodih iz grozdja in
vina, predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju tujcev, Pravilnik o
vrednostih, potrebnih za pripravo programa prestrukturiranja v vinskem letu 2005/2006, Pravilnik o
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trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte, obnove vinogradov, prestrukturiranje vinogradov
in trgatev po vinorodnih rajonih.
Strokovni odbor za vrtnarstvo (2 seji)
Med drugim so obravnavali predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju
tujcev, Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste, Pravilnik o količinah
semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo
posebnega uvoznega dovoljenja, Pravilnik o pogojih za opravljanje poljskih pregledov, vzorčenja in
testiranj semenskega materiala pod uradnim nadzorom, predlog priprave Strategije razvoja vrtnarstva
v Sloveniji, pobudo KGZS in OZS za znižanje davka za okrasne rastline, obdavčevanju v vrtnarstvu in
poročilo iz sestanka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Komisija za črno belo pasmo (2 seji)
Obravnavali so spremembe rejskih programov, informacijo o problematiki odkupa mleka in mlečnih
kvotah, aktualno problematiko na področju govedoreje in potrdili program dela KGZS na področju
govedoreje za leto 2006.
Komisija za lisasto pasmo (2 seji)
Obravnavali so spremembe rejskih programov, informacijo o problematiki odkupa mleka in mlečnih
kvotah, aktualno problematiko na področju govedoreje in potrdili program dela KGZS na področju
govedoreje za leto 2006.
Komisija za mesno pasmo (2 seji)
Obravnavali so spremembe rejskih programov, informacijo o problematiki odkupa mleka in mlečnih
kvotah, aktualno problematiko na področju govedoreje in potrdili program dela KGZS na področju
govedoreje za leto 2006.
Komisija za rjavo pasmo (2 seji)
Obravnavali so Poslovnik o delu pasemske komisije za rjavo pasmo pri priznani rejski organizaciji
KGZS, aktualno problematiko na področju govedoreje in potrdili program dela KGZS na področju
govedoreje za leto 2006.
ODDELEK ZA STIKE Z JAVNOSTJO IN PROMOCIJO
Stiki z javnostjo, obveščanje članov
Oddelek za stike z javnostjo in promocijo je v letu 2005 pripravil 14 novinarskih konferenc, 34 izjav za
javnost, vrsto gradiv za snemanja oddaj ter odgovorov na novinarske vprašanja. Prav tako je izdal 11
številk Zelene dežele ter za potrebno informiranost članov KGZS skrbel s tedensko pripravo strani v
Kmečkem glasu ter mesečno v Kmetovalcu in Drobnici. Veliko informacij pa je na voljo tudi na spletni
strani www.kgzs.si.
Glavne teme novinarskih konferenc in izjav za javnost so bile sledeče: Zakon o dohodnini, Zakon o
varnosti cestnega prometa, Kampanja za elektronsko izpolnjevanje zbirnih vlog, rejske organizacije v
govedoreji, sodelovanje Slovenije in Avstrije pri skupnih evropskih projektih, težave povzročene zaradi
poljskega majskega hrošča in koruznega hrošča,…
Promocija
Oddelek je v letu 2005 sodeloval pri organizaciji sejmov ter promocijskih prireditev. Članom KGZS in
združenjem, zvezam ter društvom je tako omogočen brezplačen opremljen prostor na sejmih za
predstavitev svoje dejavnosti ter prodajo svojih izdelkov. V letu 2005 smo sodelovali na sledečih
prireditvah:
¾ Pomladni kmetijski sejem v Komendi
¾ Flora Celje
¾ Mednarodni Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni (predstavitev osmih zavodov, 7 združenj
oz. zvez, 18 kmetij in koroške zbornice)
¾ »Podeželje v mestu« na Pogačarjevem trgu v Ljubljani (predstavitev in promocija raznolikosti
ponudbe slovenskih kmetij po posameznih regijah)
¾ Jesenski kmetijski sejem v Komendi
¾ Hmeljarski likof
¾ Shod slovenskih kmetov na Slomu
¾ Mednarodni obrtni sejem v Celju
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Prav tako je organiziral Foruma KGZS na sejmu v Gornji Radgoni ter vodil nagradno akcijo »S kmetije
za Vas« s področja neposredne prodaje kmetijskih pridelkov in zaključka s podelitvijo nagrad in
okroglo mizo. V letu 2005 je bil izdelan promocijski koledarja ter drugo promocijsko gradivo.
KADROVSKE IN SOCIALNE ZADEVE
Število zaposlenih ob koncu obračunskega obdobja je 44 delavcev, od tega je 7 delavcev zaposlenih
za določen čas, 37 delavcev pa za nedoločen čas.
Na podlagi ur ob koncu obračunskega obdobja je bilo 44 zaposlenih delavcev.
Število zaposlenih po organizacijskih enotah:
- predsednik KGZS: 1
- direktor KGZS: 1
- namestnik direktorja: 1
- notranji revizor: 1
- sektor za splošne zadeve: 9
- sektor za pravne zadeve: 6
- finančno gospodarski sektor: 6
- sektor za kmetijsko svetovanje: 17
- sektor za živinorejo: 1
- sektor za gozdarsko svetovanje: 1
Izobrazbena sestava zaposlenih po zahtevani in dejanski izobrazbi:
- IV. stopnja izobrazbe:
1 - 1(IV)
- V. stopnja izobrazbe:
6 - 5(V), 1(IV)
- VI. stopnja izobrazbe:
1 - 1(VI)
- VII. stopnja izobrazbe: 36 - 33(VII), 2(VI), 1(V)
Starostna sestava zaposlenih :
- od 20-30 let: 5
- od 30-40 let: 16
- od 40-50 let: 21
- od 50-60 let: 2
Odpoved pogodbe o zaposlitvi je podala ena oseba z VII stopnjo strokovne izobrazbe. Na porodniške
staležu so bile tri delavke z VII. stopnjo izobrazbe. Zaposlili smo dve pripravnici z VII. stopnjo
strokovne izobrazbe in eno pripravnico z V. stopnjo strokovne izobrazbe. Napredovanja nismo
opravljali. Z enim delavcem je sklenjena pogodba o izobraževanju in sicer za opravljanje magisterija,
spada v starostno skupino me 30-40 let.
Po potrebi so se usklajevale kadrovske zadeve na Kmetijsko gozdarskih zavodih, nudila se je potrebna
pomoč s področja delovne zakonodaje.
INFORMATIKA
V letu 2005 je bilo v okviru službe za informatiko največ časa (60%) namenjeno pripravi tiskovin in
informacijski podpori oddelkom in službam KGZS (40%).
Opravljeno delo v službi za informatiko je v letu 2005:
nudenje tehnične pomoči pri pripravi gradiva za seminarje, sejme, kongrese,
izvedba grafičnega oblikovanje tiskovin: biltena KGZS – Zelena dežela -11 številk; tedenskega
internega glasila Zbornične novice; predstavitvenega gradiva - 2 zbornika, zgibanke, brošure,
(med njimi predvsem velja izpostaviti Priročnik za uporabnike FFS …);
redno vzdrževanje podatkovne baze,
sodelovanje pri odmeri zborničnega prispevka (koordinacija med programerji programske
opreme, pridobivanjem podatkov in tiskom odmernih odločb)…
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-

v času vnosa subvencijskih vlog je bila nudena pomoč v okviru svetovanja pri nastavitvah
računalnikov in koordinacija med ponudniki internetnih storitev, vladnim omrežjem in skrbniki
programske aplikacije.

Popravilo in vzdrževanje strojne računalniške opreme
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. Ni bilo večjih
vzdrževalnih posegov z namenom povečanja zmogljivosti delovnim postajam, saj se oprema, ki je iz
časov ustanovitve zbornice, torej starejša od 4 let, zgolj še vzdržuje v obstoječem stanju. Nadgradnja
strežnika z diskovnim poljem je bila zaradi postopka selitve pomaknjena v leto 2006.
Opravljena je bila tudi zamenjava iztrošene opreme (miške, tipkovnice …)
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SEKTOR ZA PRAVNE ZADEVE
Oddelek za pravno svetovanje v kmetijstvu, ki je bil do leta 2004 vključen v Sektor za kmetijsko
svetovanje, se je v letu 2005 preoblikoval v samostojni Sektor za pravne zadeve. Vstop v EU, uporaba
evropskih predpisov in pa zelo intenzivno sprejemanje novih domačih predpisov oziroma spreminjanje
obstoječih, je pravno področje naredilo za eno najbolj pomembnih pri delu zbornice. Zaradi
povečanega obsega dela in potreb po pravnem svetovanju tako z vidika članov zbornice, kot z vidika
strokovnjakov s kmetijskega področja, so bile v letu 2005 potrebne tudi dodatne zaposlitve. Trenutno
je v sektorju za pravne zadeve zaposlenih šest pravnikov, od tega štirje za nedoločen in dva za
določen čas.
V letu 2005 je Sektor za pravne zadeve nadaljeval delo na treh glavnih področjih. Prvo je povezano z
delovanjem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, kar pomeni sistemsko urejanje pravnih zadev
znotraj zbornice (statusni položaj, akti, pogodbe, pravna razmerja do državnih in drugih organov,
zbornični prispevek, podpora delu organom zbornice, idr). Drugo področje dela obsega delo s člani
zbornice in obsega zlasti svetovanje in drugo pomoč pri pravnih vprašanjih. Tretje področje dela pa se
nanaša na podporo in sodelovanje z ostalimi sektorji zbornice, saj se zlasti kmetijski svetovalci na
terenu dnevno srečujejo z veliko vprašanji s področja zakonodaje in normativnega urejanja področja
kmetijstva, gozdarstva in ribištva, tako, da je nujno sodelovanje pravnikov in strokovnjakov s
posameznega področja.
Konkretne naloge Sektorja za pravne zadeve v letu 2005 so bile:
• dnevno spremljanje veljavne zakonodaje s področja dela zbornice, torej kmetijstva, gozdarstva in
ribištva,
• sodelovanje z ostalimi sektorji zbornice glede aktualnih pravnih vprašanj s področja kmetijskega in
drugega svetovanja,
• spremljanje zakonodaje z drugih področij, ki zadevajo interese zbornice,
• spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za pravne rešitve problemov,
• sodelovanje z drugimi sektorji zbornice pri pripravi predpisov in drugih gradiv,
• priprava pravnih mnenj, poročil, analiz in drugih gradiv s področja dela, ki ga pokriva zbornica,
• sodelovanje na sejah delovnih telesih Državnega zbora in Državnega sveta RS v zvezi s
problematiko delovnih področij zbornice,
• priprava predlogov in sprememb aktov, ki jih sprejema zbornica,
• sodelovanje s pravnimi službami na kmetijsko gozdarskih zavodih,
• skrb za stalno izobraževanje in za specializacijo za posameza pravna področja,
• svetovanje članom KGZS glede pravnih vprašanj,
• priprava odločb za odmero zborničnega prispevka in reševanje pritožb na prvi stopnji,
• druge aktualne naloge, ki se nanašajo na področje dela.
Glede na obseg dela v letu 2005 je moč zaključiti, da je področje kmetijstva z vidika pravne ureditve
vse bolj zapleteno, kar se kaže v številu predpisov, ki to področje urejajo in pa v zapletenih postopkih
za pridobivanje raznih pravic. Zaradi tako ovsežnega področja dela, bi bila v prihodnosti nujna vsaj
delna specializacija pravnikov za posamezna področja kmetijstva.
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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.
Skupna notranje revizijska služba deluje na osnovi 11. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št.72/02) in vključuje kmetijsko
gozdarsko zbornico, kmetijsko gozdarske zavode in druge pravne osebe, katerih ustanoviteljica je
zbornica. Organizirana je bila v letu 2004.
Vse revizijske naloge, ki so bile izvedene v letu 2005, so vključene v odobren in potrjen letni plan
oddelka notranje revizije oz. skupne notranje revizijske službe za leto 2005.
Tabela 1: Primerjava planiranega dela z uresničenim delom po revizijskih nalogah

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Redne in izredne revizije
Kmetijsko
Kmetijsko
Kmetijsko
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
gozdarski zavod Maribor
gozdarski zavod Ptuj
gozdarski zavod Ljubljana

Ostala revizijska dela
Svetovanje
Načrtovanje
Preveritev popravljalnih ukrepov
Letno poročilo
Izobraževanje
Priprava revizijskih aktov
Druga in ostala dela
Dopust
Bolniška
SKUPAJ
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Plan
Uresničeno
v št. dni
v št. dni
40
39
18
15
18
18
18
17
18
13
18
13
18
14
18
12
18
14
184
155

Indeks
U/P
98
81
98
96
70
74
80
67
75
84

Plan
Uresničeno
v št. dni
v št. dni
16
26
20
16
20
5
12
8
8
12,5
4
4
6
8
27
26
0
12
113
117,5

Indeks
U/P
164
78
24
68
156
98
133
96
0
104

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 2005 izvajal 36,5 dni storitev revidiranja (od
43 planiranih).
Napotitev na delo v okviru skupne notranje revizijske službe na letni ravni znaša 18 delovnih dni.

Uspešnost in učinkovitost
Merilo, za ugotavljanje uspešnosti revizijskega dela, je izraženo v odstotnem deležu med danimi in
sprejetimi popravljalnimi ukrepi.
Merilo, za ugotavljanje učinkovitosti revizijskega dela, je izraženo v odstotnem deležu med sprejetimi
in izvedenimi popravljalnimi ukrepi (za opazovano obdobje - na določen dan).

22

Tabela 3: Seznam revizij po vrsti, predmetu, času, statusu poročila in statusu popravljalnih ukrepov za leti 2004 in 2005, merljivo na dan preveritve
popravljalnih ukrepov t.j. 27.12.2005
Številka

Vrsta

Predmet

Poraba

Status

Odobritve

Št. danih

Št. sprejetih

Št. izvedenih

Št. priporočil

Št. neizvedenih

poročila

revizije

Revidiranja

časa/ur

poročila

poročila

priporočil

priporočil

priporočil

v izvajanju

priporočil

1/2004-I.del

redna

obračun plač

1/2004-II.del

69

Št.

prip

odobren

23.3.2004

19

19

16

2

1

redna

obračun plač

-

odobren

15.12.2004

1

1

0

0

1

2./2004

redna

plačilni promet in blagajniško poslovanje

28

odobren

23.3.2004

9

9

8

1

0

3./2004

izredna

javna naročila

32

odobren

23.3.2004

7

6

6

0

0

4./2004

izredna

odhodi v Bruselj in devizni potni stroški

32

odobren

13.4.2004

11

11

10

1

0

5./2004

izredna

tolarski potni stroški

32

odobren

13.4.2004

9

9

9

0

0

6./2004

redna

prejeti računi

36

odobren

3.5.2004

13

13

12

1

0

7./2004

redna

proračunska sredstva

136

odobren

15.7.2004

12

12

12

0

0
0

8./2004

izredna

Zahtevki za proračunska sredstva

32

odobren

15.7.2004

7

7

7

0

9./2004

naknadna

preveritev popravljalnih ukrepov

33

-

15.7.2004

-

-

-

-

-

10./2004

naknadna

preveritev popravljalnih ukrepov

16

-

27.12.2004

-

-

-

-

-

SKUPAJ

446

DELEŽ

88

87

80

5

2

100,00%

98,86%

90,91%

5,68%

2,27%

100,00%

91,95%

5,75%

2,30%

DELEŽ

Številka

Vrsta

poročila
1/2005-I.del
2./2005

Predmet

Poraba

Status

Odobritve

Št. danih

revizije

Revidiranja

časa/ur

poročila

poročila

priporočil

redna

finančni načrt in program dela - I. del

redna

zbornični prispevek

Št. sprejetih
priporočil

Št. izvedenih

Št. priporočil

priporočil

v izvajanju

Št
ne
pr

Št. neizvedenih
priporočil

72

odobren

2.6.2005

16

16

10

3

0

118,6

odobren

30.9.2005

23

23

7

13

0

3./2005

redna

tržni prihodki

33

odobren

22.12.2005

29

29

13

10

0

4./2005

izredna

odpisi zborničnega prispevka

31

odobren

22.12.2005

4

4

3

0

0

5./2005

izredna

finančni načrt in program dela - II.del

16

odobren

22.12.2005

0

0

0

0

0

6./2005

naknadna

16

-

27.12.2005

preveritev popravljalnih ukrepov
SKUPAJ

286,6

DELEŽ

23

-

-

-

-

-

72

72

33

26

0

100,00%

100,00%

45,83%

36,11%

0,00%

FINANČNO GOSPODARSKI SEKTOR
V finančno gospodarskem sektorju je bilo v letu 2005 zaposlenih pet delavk in sicer:
• vodja finančno gospodarskega sektorja,
• računovodja,
• 2 knjigovodji in 1 knjigovodja za določen čas.
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 2005 opravil naslednje
naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pripravljal je predloge za oblikovanje in izvrševanje finančne in poslovne politike KGZS,
pripravil je Finančni načrt za KGZS in KGZ za leto 2005 in Spremembe in dopolnitve finančnega
načrta KGZS in KGZ za leto 2005 in pripravil Finančni načrt KGZS in KGZ za leto 2006,
organiziral je pripravo letnih poročil za KGZS in zavode in pripravil skupno letno poročilo za KGZS
in zavode za leto 2004,
sodeloval je pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz proračuna Republike Slovenije in
drugih virov ,
sodeloval je pri dogovorih o postopkih in njihovih spremembah v zvezi s porabo proračunskih
sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
izvajal je naloge v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo proračunskih sredstev,
izvajal je naloge v zvezi s pripravo dokumentacije za porabo sredstev iz projektov,
izvajal je obračune plač za zaposlene na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije,
sodeloval je pri spremembah računalniških programov za sejnine, zbornični prispevek in
računovodske storitve,
izvajal je naloge povezane s premoženjem KGZS in naloge na programih investicijskega
vzdrževanja objektov in opreme,
izvajal je izplačila sejnin in kilometrin vsem članom obveznih organov KGZS, območnim enotam in
izpostavam,
izvajal je naloge odmere, pobiranja, izterjave in spremljanja plačil zborničnega prispevka,
sodeloval je pri dogovorih z Davčno upravo Republike Slovenije,
sodeloval je pri vzdrževanju baze podatkov zborničnega prispevka z Gospodarsko zbornico
Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije,
sodeloval je z zunanjimi sodelavci v zvezi z odmero zborničnega prispevka,
sodeloval je pri pripravi dokumentacije in v postopkih v zvezi z oddajo javnih naročil,
sodeloval je pri postopkih notranje revizije,
sodeloval je v postopkih dajanja predlogov in pripomb na spremembe zakonodaje,
izvajal je vodenje računovodstva in poročanja na organih Zavoda za certifikacijo gozdov.

Leto 2005 je bilo zaznamovano s spremembami zakonodaje na področjih dohodnine, davčnega
postopka in davčne službe, DDV, plač, katastrskega dohodka, katerim je bilo potrebno prilagoditi
poslovanje sektorja. Veliko dela je bilo s pripravami izterjave zborničnega prispevka, kjer je sektor
skupaj še z nekaj študenti opravil ogromno delo, saj je za leti 2000 in 2001 ročno pripravil vso
dokumentacijo za izterjavo, šele ob koncu leta 2005 pa smo uspeli realizirati dogovor z DURS za
elektronsko izterjavo za leti 2002 in 2003.
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.
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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 2005 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 2005 so bile:
2004 2005 indeks
opis naloge - število ur
zbiranje in analiziranje podatkov, organizacija posvetov in delavnic, sodelovanje 787 1521
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 reorganizacijo Kmetijske
svetovalne službe Slovenije
193
vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela strokovnih skupin, specialistov in
1073 1134
svetovalcev
106
sodelovanje z domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi, svetovalnimi
456
419
institucijami in organizacijami kmetovalcev
92
sledenje novostim, trendov, zbiranje informacij in tekoče informiranje kmetijskih 392
390
svetovalcev specialistov
99
spremljanje stanja, novosti, trendov, analize podatkov in prenos do svetovalcev 456
390
in kmetov,
68
632
609
priprava in spremljanje izobraževanja kmetijskih svetovalcev, kmetov in drugih
96
70
190
priprava predlogov svetovalnih listov, brošur in publikacij
271
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opis naloge - število ur
sodelovanje pri pripravi in priprava učnih pripomočkov, gradiv in svetovalnih
orodij
sodelovanje na posvetih in seminarjih
spremljanje aktualne problematike v kmetijstvu in dajanje pobud za rešitve
problemov,
priprava ocen in poročil o stanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja
reševanje tekočih strokovnih zadev s terena,
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
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2004 2005 indeks
298
275
92
626
665
106
386
534
138
106
74
70
1112 647
58
469
398
85
299
318
106
883
583
66
463
125
27
196
236
120
332
452
136
471
566
120
921 1032
112
387
162
42
90
13
14
695
562
81
1102 700
64
94
72
77
407
493
121
658
977
148
522
551
106
164
88
54
840 2087

284
20

2

80
50

62
100

313
295

180
108

10
78
200
58

37
76

0

1004 160
1074 1430
168
132

572
26

0
16
133
340
20

SEKTOR ZA ŽIVINOREJO
Delo oddelka za živinorejo na KGZS
V letu 2005 je bilo delo oddelka za živinorejo na KGZS namenjeno doseganju predvsem naslednjih
ciljev:
¾ zagotovitev zadostnega števila plemenjakov za potrebe osemenjevalnih središč in za
potrebe naravnega pripusta in drugega plemenskega materiala,
¾ vključevanje zadostnega števila ženskih in moških plemenskih živali v selekcijske,
programe, z namenom preprečevanja depresije zaradi inbridinga,
¾ povečevanje števila živali v kontroli proizvodnosti,
¾ zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o proizvodnih lastnostih živali rejcem z
namenom izboljšanja proizvodnosti,
¾ izboljšanje zdravstvenega stanja živali, ob ustreznih ostalih pogojih reje,
¾ izboljšanje kakovosti živalskih proizvodov,
¾ odbira živali, na osnovi opravljenih meritev, z nadpovprečnimi PV za na daljno rejo,
¾ svetovanje rejcem o uporabi zbranih podatkov v tehnologiji reje in prehrani živali,
¾ sodelovanje z organizacijami rejcev (društva, pasemske zveze, rejske organizacije).
Za doseganje načrtovanih ciljev je delo oddelka za živinorejo na KGZS obsegalo predvsem naslednje
naloge:
¾ koordinacija in vodenje dela služb sektorja za živinorejo na KGZ,
¾ koordinacija dela strokovnih služb na KGZ z ostalimi strokovnimi in upravnimi institucijami,
izdelava letnega programa dela KGZS v živinoreji,
¾ izdelava mesečnih in letnih poročil o delu in posredovanje le teh na MKGP,
¾ koordinacija financiranja dela oddelkov za živinorejo pri KGZ,
¾ nadzor nad izvajanjem programov dela,
¾ sodelovanje pri načrtovanju in nabavi potrebne opreme za izvedbo nalog ter skrb za
racionalno rabo naprav, prostorov in opreme,
¾ priprava predlogov za kadrovsko zasedbo delovnih mest, ki so potrebna za izvedbo nalog,
¾ zastopanje interesov strokovnih služb, ki delajo na področju kontrole in selekcije v
živinoreji,
¾ sodelovanje z MKGP,
¾ sodelovanje z znanstveno pedagoškimi institucijami (Kmetijskim inštitutom Slovenije,
Biotehniško fakulteto, Fakulteto za kmetijstvo in Veterinarsko fakulteto,
¾ sodelovanje z domačimi in tujimi rejskimi organizacijami.
Delo oddelka za živinorejo na KGZS je bilo financirano skladno s pogodbo, ki jo je KGZS sklenila z
KGZ, iz proračunske postavke 2423 - Kontrola proizvodnje v živinoreji in zborničnega prispevka.
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LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU NA PROGRAMU: Koordinacija dela oddelkov za živinorejo KGZ
p.p. 2423 - govedo
Dejansko opravljene naloge
2005

Planirane naloge 2005
Naloga

število

Izdelava skupnega letnega programa dela
7,0
Kontrola mesečnih poročil o delu KGZ in izdelava
skupnega mesečnega poročila
84,0
Kontrola letnih poročil o delu KGZ in izdelava
skupnega letnega poročila poročila
7,0
Skupaj
98,0

vrednost

število

Izdelava skupnega letnega programa dela
7,0
Kontrola mesečnih poročil o delu KGZ in izdelava
skupnega mesečnega poročila
84,0
Kontrola letnih poročil o delu KGZ in izdelava
skupnega letnega poročila poročila
7,0
Skupaj
98,0

vrednost

7,0

335.715

7,0

335.715

100,0

100,0

100,0

4.028.575

84,0

4.028.575

84,0

4.028.575

100,0

100,0

100,0

335.715
4.700.004

7,0
98,0

335.715
4.700.004

7,0
98,0

335.715
4.700.004

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Dejansko opravljene naloge
2005

Planirane naloge 2005
število

število

Indeks
Indeks
Indeks
2005
2005
2005
realizacija / realizacija / izplačilo /
plan
plan
plan
(št. nalog) (vrednost) (vrednost)

335.715

p.p. 2423 - drobnica

Naloga

vrednost

Izplačilo 2005

vrednost

število

vrednost

Izplačilo 2005
število

vrednost

Indeks
Indeks
Indeks
2005
2005
2005
realizacija / realizacija / izplačilo /
plan
plan
plan
(št. nalog) (vrednost) (vrednost)

60.714

7,0

60.714

7,0

60.714

100,0

100,0

100,0

728.568

84,0

728.568

84,0

728.568

100,0

100,0

100,0

60.714
849.996

7,0
98,0

60.714
849.996

7,0
98,0

60.714
849.996

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

Iz poročila je razvidno, da so bile vse naloge, ki so bile financirane v skladu s pogodbo med KGZS in
KGZ v celoti opravljene.
Naloge, ki so bile financirane iz zborničnega prispevka smo izvajali na naslednjih področjih:
¾ priprava rejskih programov in vlog za pridobitev statusa rejske organizacije v govedoreji in
prašičereji,
¾ strokovno tajništvo v odborih za goveje meso, konjerejo in prašičerejo,
¾ sodelovanje pri pripravi uredb na področju živinoreje (mlečne kvote, tržni redi,..),
¾ obravnava osnutkov zakonskih in podzakonskih aktov na področju živinoreje, krme,
veterine,…,
¾ pisanje strokovnih člankov in prispevkov,
¾ izobraževanje rejcev na občnih zborih rejskih društev, zvez, organizacij,
¾ sodelovanje pri obravnavi in sprejemanju kmetijske politike,
¾ sodelovanje in dajanje mnenj na stališča Slovenije do ureditve posameznih področji v
kmetijstvu,
¾ promocija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Iz poročila je razvidno, da so strokovne naloge opravljene skladno s potrjenim letnim program dela.
Nekaj nalog je opravljeno v manjšem obsegu od predvidenega predvsem zaradi upadanja števila
govedi na Primorskem, kar je potrebno, na nacionalnem nivoju, rešiti z ukrepi kmetijske politike.
Večina nalog je opravljena v večjem številu od predvidenega, kar je posledica stalnega razvoja in
širjenja živinoreje, kot najpomembnejše kmetijske panoge v Sloveniji. Za naloge, ki so opravljene v
večjem obsegu bi bilo v prihodnje potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva. Predlagamo tudi, da
se v prihodnje neporabljena sredstva, ki so namenjena enemu KGZ prerazporedijo drugim KGZ, ki so
naloge opravili v večjem obsegu od predvidenega, ter da KGZ, ki so zaradi uspešnega strokovnega
dela (primer: KGZ Kranj – naloga vodenje registra osemenitev) niso dosegli predvidenega števila nalog
( kar je dobro in ne slabo) dobijo sredstva izplačana v celoti.
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SEKTOR ZA GOZDARSKO SVETOVANJE
1. Naloge in ukrepi Sektorja za gozdarsko svetovanje v letu 2005
Poleg izvedbe naloge Priprave podlag za uvedbo PEFC sistema certificiranja slovenskih gozdov, smo si
na Sektorju za gozdarsko svetovanje zadali tudi naslednje naloge:
• načrtovanje, usmerjanje, vrednotenje in nadzor dela gozdarske svetovalne službe,
• načrtovanje in usklajevanje letnih in srednjeročnih programov dela gozdarske svetovalne službe,
• priprava meril, normativov in standardov za izvajanje svetovalnega dela,
• usmerjanje in usklajevanje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe,
• sodelovanje pri pripravi standardov za izobraževanje v gozdarstvu,
• sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju gozdarske politike,
• načrtovanje in usklajevanje svetovalnega dela s strokovnimi službami v gozdarstvu,
• sodelovanje z gozdarskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami,
• sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva,
• sodelovanje pri delu Zavoda za certifikacijo gozdov.
Za izvedbo zgoraj navedenih ukrepov smo načrtovali izvedbo naslednjih ukrepov:
• vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev,
• priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje,
povezane z gospodarjenjem z gozdovi,
• izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov,
• svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev,
• informiranje javnosti in priprava člankov za zbornični bilten in ostale medije,
• priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo,
• opravljanje nalog strokovnega tajništva,
• sodelovanje na posvetih in seminarjih,
• sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja,
• sodelovanje na sejemskih in strokovno pospeševalnih prireditvah,
• priprava raznih poročil, analiz in drugih gradiv,
• koordiniranje izvajanja projektov gozdarske svetovalne službe,
• sodelovanje pri pripravi razvojnih programov,
• sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS,
• delo v odborih in komisijah,
• organiziranje strokovnih ekskurzij,
• sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI,
• sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske
Štajerske,
• sodelovanje z Gozdarskim inštitutom Slovenije pri projektu prenove načina izobraževanja lastnikov
gozdov,
• sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi organizacijami
in združenji lastnikov gozdov,
• izvajanje ostalih nalog po navodilih in dogovoru z zborničnim uradom, MKGP in ostalimi
organizacijami.

2. Izvedeni ukrepi v letu 2005
1.1 Vodenje, usmerjanje in koordiniranje dela gozdarskih svetovalcev
Ukrep je obsegal predvsem analizo in nadzor nad izvajanjem nalog gozdarjev na KGZ Ljubljana, Nova
Gorica in Celje ter razporejanje posameznih nalog glede na lokalno pristojnost in vsebino naloge.
1.2 Priprava strokovnih pripomb in predlogov za spremembo gozdarske in druge zakonodaje,
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povezane z gospodarjenjem z gozdovi
Največ
•
•
•
•
•
•
•
•

časa v okviru tega ukrepa smo namenili:
podzakonskim predpisom s področja lovstva,
pravilniku o sofinanciranju in financiranju del v gozdovih,
Zakonu o dohodnini,
Zakonu o kmetijstvu,
pripravi postopkov plačila odškodnin zaradi škod po velikih zvereh,
pripravi tez za spremembo Zakona o gozdovih,
pripravi tez za spremembo Zakona o divjadi in lovstvu,
spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem in gozdnogojitvenem načrtovanju.

1.3 Izvajanje neposrednega svetovanja lastnikom gozdov
Največ časa v okviru tega ukrepa smo namenili predvsem individualnemu svetovanju lastnikom
gozdov, odgovorom na dopise in elektronsko pošto predvsem zaradi vprašanj povezanih z :
•
pravicami lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč v primeru škod povzročenih zaradi divjadi,
•
prednostmi združevanja in skupni prodaji lesa preko združenj,
•
možnostmi izobraževanju na področju gozdarstva,
•
možnostmi pridobitev subvencij za opravljanje gojitvenih in varstvenih del v gozdovih (EPD,
sredstva RS),
•
načini saniranja žarišč lubadarja,
•
razmerami na tržišči (cena sortimentov, prodajne cene gozdov),
•
postopki sečnje ter spravila lesa in gojitvenih delih,
•
možnostmi za pridobivanje in koriščenje biomase in ostalih temah.

1.4 Svetovanje in informiranje članov preko javnih medijev
V okviru tega ukrepa smo pripravili več kot 10 člankov za Zeleno deželo in Kmečki glas, prav tako pa
smo pripravili tri oddaje za televizijo, tri prispevke za radio ter sodelovali na štirih tiskovnih
konferencah, na katerih smo predstavili svoje delo in aktualno problematiko.
1.5 Priprava strokovnih podlag za delo Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo
V letu 2005 smo pripravili strokovne podlage za delo strokovnega odbora, ki se je v letu 2005 sestal
trikrat samostojno, enkrat pa na razširjeni seji skupaj s predstavniki ovčerejcev. Poleg priprav
strokovnih gradiv smo za vsak sestanek pripravili zapisnik in pripravili članek z informacijami o temah,
ki so se obravnavale na seji strokovnega odbora.
1.6 Sodelovanje na posvetih in seminarjih
V letu 2005 smo uspešno zaključili program izobraževanja za pridobitev licence za kmetijsko in
gozdarsko svetovanje, se udeležili okrogle mize o varovalnih gozdovih v Moravčah, okrogle mize o
Naturi 2000 in problemu velikih zveri ter konference o biomasi v Grazu. Prav tako smo se udeležili
enotedenskega izobraževanja na temo prenove sistema izobraževanje lastnikov gozdov, ki ga je
organiziral Gozdarski inštitut Slovenije.
1.7 Sodelovanje pri pripravi novih katalogov znanj za certifikatno preverjanje znanja
Največ časa v okviru tega ukrepa smo posvetili pripravi sistema certifikatnega izobraževanja za
gozdarja gojitelja, traktorista in sekača, prav tako pa ostalim poklicem s področja gozdarstva za katere
obstaja interes za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
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1.8 Sodelovanje na sejemskih in strokovno pospeševalnih prireditvah
Ob dnevu gozdarstva smo v okviru sejma v Gornji Radgoni izvedli predstavitev aktivnosti Sektorja za
gozdarstvo (naloge, certifikacija, škode zaradi divjadi), prav tako pa smo sodelovali z Zavodom za
gozdove pri pripravi zaključne prireditve ob tednu gozdov, ki je bila izvedena v Bači.
1.9 Sodelovanje pri pripravi razvojnih programov
V okviru MKGP smo sodelovali pri pripravi Nacionalnega gozdnega programa, prav tako pa smo
sodelovali pri pripravi podlag za pripravo strateških izhodišč za Program razvoja podeželja ter pri
pripravi analiz za vključitev morebitnih ukrepov s področja gozdarstva v okviru tega programa. Prav
tako smo se udeležili dvodnevne delavnice, ki jo je za pripravo Programa razvoja podeželja organiziral
MKGP.
1.10

Sodelovanje na sejah delovnih teles Vlade RS, Državnega zbora in Državnega sveta RS

V okviru tega ukrepa smo analizirali gradiva, ki so se obravnavala na teh sejah, pripombe smo podali
zlasti na vsebine s področja lovstva in strategijo razvoja Slovenije, ki sta se obravnavali na sejah
komisij oziroma Državnega sveta RS.
2.11 Delo v odborih in komisijah
V okviru tega ukrepa smo izvajali naloge pri delu komisije za pregled vlog za evropska sredstva s
področja sofinanciranja in financiranja del v gozdovih ter pri delu komisije Turizem v gozdnem
prostoru, ki je oblikovana pri Turistični zvezi Slovenije.
1.11

Organiziranje strokovnih ekskurzij

V letu 2005 smo organizirali strokovno ekskurzijo članov Strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo
za ogled licitacije lesa, ki jo vsakoletno organizira Deželna kmetijsko gozdarska zbornica avstrijske
Štajerske ter strokovno delavnico in ekskurzijo za predstavnike hrvaške delegacije (predstavniki
hrvaškega Ministrstva, društev, podjetij), na kateri so sodelovali tudi slovenski predstavniki.
1.12

Sodelovanje v delu Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI

V letu 2005 smo se udeležili dveh sestankov Odbora za gozdarstvo in pluto pri COPA COGECI ter dveh
sestankov Posvetovalnega odbora za gozdarstvo in pluto delujočega pri Evropski komisiji, kjer smo
obravnavali strateške dokumente EU s področja gozdarstva.
1.13
Sodelovanje z Gozdarsko svetovalno službo Deželne kmetijsko gozdarske zbornice Avstrijske
Štajerske
Z Deželno kmetijsko gozdarsko zbornico Avstrijske Štajerske smo sodelovali predvsem v okviru
Interreg projekta Intenziviranje rabe lesa Slovenija – Avstrija, prav tako pa smo pripravili tri skupne
tiskovne konference.

1.14
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi znanstveno raziskovalnimi in svetovalnimi
organizacijami in združenji lastnikov gozdov
V okviru te naloge smo sodelovali predvsem z Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom
Slovenije, Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, Gospodarskim interesnim združenjem gozdarstva,
združenji lastnikov gozdov Ob Kolpi in Lahinji, Mislinjske doline in Mirenske doline ter z predstavniki
Hrvaške in Črne gore.
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3. Priprava podloga za pričetek PEFC certifikacije gozdov
3.1 Ukrepi za pripravo podlag za PEFC certifikacijo gozdov
Za izvedbo te naloge smo si v letu 2005 zadali naslednje ukrepe:
• dokončanje in vložitev certifikacijske sheme v proces mednarodnega potrjevanja,
• izvedba pilotskega projekta, ki bo pokazal primernost meril in indikatorjev za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi,
• priprava obrazcev in navodil za pristop lastnikov gozdov k certifikaciji gozdov,
• vzpostavitev sistema znotraj KGZS, ki bo omogočal pristop, spremljavo in nadzor načina
gospodarjenja lastnikov, ki so vključeni v certifikacijo gozdov,
• svetovanje lastnikom in informiranje lastnikov gozdov o pomenu certificiranja gozdov,
• promocija certificiranja gozdov v javnosti,
• izobraževanje zaposlenih za izvedbo certificiranja gozdov.
3. 2 Izvedene aktivnosti v okviru priprave podlag za PEFC certifikacijo gozdov
V letu 2005 smo v skladu s programom dela:
• dokončali certifikacijsko shemo
• vložili certifikacijsko shemo v proces mednarodne presoje,
• v sodelovanju z zunanjimi sodelavci izvedli pilotski projekt z namenom analize primernosti meril in
indikatorjev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi,
• pripravili teoretične podlage za vzpostavitev sistema certifikacije in pristop lastnikov v sistem
certifikacije,
• izvedli promocijo certifikacije v javnost (članki, radijski nastopi, brošura, predstavitev na sejmu v
Gornji Radgoni, priprava internetne strani),
• izvedli oblikovanje organov Zavoda za certifikacijo gozdov,
• izvedli predstavitev cert. sheme in izobraževanje gozdarjev v okviru KGZS.

4. Ocena izvedbe programa
Kljub kadrovski šibkosti Sektorja za gozdarsko svetovanje lahko zaključimo, da smo program izvedli 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. Prav
tako menimo, da smo uspeli z načinom notranje finančnega nadzora zagotoviti gospodarno in
učinkovito porabo sredstev.

NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ODSTOPANJ ALI
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA
Zaradi neizvršitve nekaterih predvidenih aktivnosti menimo, da ne bo nedopustnih posledic za člane
KGZS, prav tako pa tudi ne za širšo slovensko družbo.
Ocenjujemo, da smo z notranjim finančnim nadzorom uspeli zagotoviti gospodarno in učinkovito
porabo sredstev.

33

OCENA USPEHA PRI ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z
DOSEŽENIMI IZ POROČILA ZA LETO 2005
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je kljub številnim težavam pri uresničevanju zastavljenih ciljev,
ki so delno tudi odraz splošnih razmer v družbi, te v veliki večini tudi dosegla in s tem pripomogla k
boljšemu stanju v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu.

OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA
DRUGA PODROČJA
Vpliv delovanja strokovnih služb na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se kaže na celotnem
področju kmetijstva in gozdarstva, prav tako pa pozitivno vpliva na ohranjanje in razvoj podeželja,
varstvo okolja, gospodarstvo, socialo in urejanje prostora. S svojimi strokovno utemeljenimi
pripombami pri spremembah zakonodaje vplivamo na vsa zgoraj navedena področja, s svetovanjem
poskušamo vplivati na izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov in lastnikov zemljišč, s pomočjo
certifikatnega sistema izobraževanja vplivamo na izobrazbeno raven kmetov in s tem posredno na
socialno varnost udeležencev. Prav tako pozitivno vplivamo pri pripravi vseh dokumentov potrebnih
za črpanje evopskega denarja za področje kmetijstva in gozdarstva.

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Presežek prihodkov nad odhodki kaže, da je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije za leto 2005
zaključila poslovanje pozitivno. Dokaj ugoden poslovni rezultat lahko pripišemo skrajni racionalizaciji
poslovanja, del poslovnega izida pa je rezultat spremenjenega spremljanja prihodkov zborničnega
prispevka.
Do leta 2005 smo prihodke iz naslova zborničnega prispevka vrednotili na podlagi plačane realizacije,
torej smo pripoznali prihodke v višini plačanega zborničnega prispevka v posameznem obračunskem
obdobju. V letu 2005 smo izvedli vrednotenje prihodkov iz naslova zborničnega prispevka v skladu z
navodili slovenskih računovodskih standardov po zaračunani realizaciji, kar pomeni, da smo v prihodke
vnesli celotno terjatev za odmero zborničnega prispevka za leto 2004. Na podlagi izkušenj preteklih let
se je določil odstotek plačanih terjatev iz tega naslova in izračunal pavšalni znesek popravka vrednosti,
ki bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke obračunskega obdobja.
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2005 znaša 388.767.964,47 SIT.
Kazalniki gospodarnosti
V 000 SIT

INDEKS
PREDPRETEK PREDPRETEK
LO
LO

TEKOČE

PRETEKLO

LETO

LETO

LETO

2005

2004

2003

TEKOČE

PRETEKLO

PREDPRETEK
LO

TEKOČE/

LETO

LETO

LETO

LETO

PRETEKLO

2002

2005

2004

2003

LETO
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INDEKS
PRETEKLO/PRED
PRETEKLO LETO

a) gospodarnost poslovanja
poslovni prihodki

1.154.733

824.829

710.504

537.101

poslovni odhodki

736.099

767.359

599.704

536.545

stroški dela

311.508

298.685

259.631

221.016

poslovni prihodki

1.154.733

824.829

710.504

537.101

1,57

1,07

1,18

0,27

0,36

0,37

0,02

0,03

0,04

0,33

0,52

0,43

0,33

0,08

0,16

147

91

75

97

58

75

64

121

414

49

b) stopnja delovne
stroškovnosti posl. prihodkov

c) stopnja materialne
stroškovnosti posl. prihodkov
stroški materiala

19.995

23.943

27.002

26.727

poslovni prihodki

1.154.733

824.829

710.504

537.101

stroški storitev

383.498

432.404

302.867

278.704

poslovni prihodki

1.154.733

824.829

710.504

537.101

d) stopnja storitvene
stroškovnosti posl. prihodkov

e) dobičkovnost
presežek prihodkov

388.768

66.241

115.194

celotni prihodki

1.187.737

837.813

717.458
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OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA
NADZORA
Notranja revizija
V skladu s sistemizacijo delovnih mest na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije imamo zaposleno
notranjo revizorko, ki deluje tudi na osmih kmetijsko gozdarskih zavodih katerih ustanoviteljica je
zbornica.
Skupna notranje revizijska služba deluje na osnovi 11. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št.72/02) in vključuje Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije, kmetijsko gozdarske zavode in druge pravne osebe, katerih
ustanoviteljica je zbornica.
Realizacija program dela notranje revizije za leto 2005 na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je
razvidna iz Poslovnega poročila.
Ocenjujemo, da je ustanovitev notranje revizijske službe zelo koristna, saj poleg revizije poslovanja
izvaja tudi svetovanje, kar je pomembno za pravilnost in zakonitost poslovanja.
Notranji finančni nadzor teče preko direktorja, vodij sektorjev, ostalih zaposlenih v računovodstvu.
Finančno gospodarski sektor pripravlja kvartalna poročila o poslovanju Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije, na podlagi katerih vodstvo spremlja porabo proračunskih sredstev in sredstev iz zborničnega
prispevka glede na Finančni načrt.

INVESTICIJSKA VLAGANJA
INVESTICIJE

PLAN 2005

REALIZACIJA 2005

2 OSEBNA AVTOMOBILA

9.417.171,00

9.417.171,14

PISARNIŠKA OPREMA
SOFINANCIRANJA
GRADNJE
PRIZIDKA - KGZ NM
SOFINANCIRANJA
GRADNJE
PRIZIDKA - KGZ NG

1.000.000,00

1.023.365,75

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV
PISARNIŠKA OPREMA V NOVIH
POSLOVNIH PROSTORIH
ADAPTACIJA NOVIH POSLOVNIH
PROSTOROV
NADGRADNJA PODATKOVNEGA
STREŽNIKA
TISKALNIŠKO
KOPIRNI
DIGITALNI STROJ
LICENCE ZA PROGR.OPREMO
ADOBE,
NAKUP
SKENERJA
LOČLJ.3200 DPI

448.000.000,00

448.000.000,00

30.000.000,00

34.980.000,00

20.000.000,00

16.162.431,17

3.000.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

1.300.000,00

0,00

1.500.000,00

1.968.974,10

RAČUNALNIŠKA OPREMA
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DOGRADITEV
SELITEV
DOGRADITEV
SELITEV

RAČ.MREŽE

-

700.000,00

0,00

500.000,00

0,00

523.917.171,00

511.551.942,16

TELEFONIJE-

SKUPAJ

Odstopanje realizacije glede na plan
V letu 2005 smo realizirali nakup poslovne stavbe v višini 448.000.000,00 SIT in pisarniške opreme v
tej poslovni stavbi v višini 34.980.000,00 SIT in tako izpolnili poglavitni cilj investicijskega vlaganja v
letu 2005. Stavba in oprema na dan 31.12.2005 še ni bila dana v uporabo. Selitev načrtujemo meseca
marca 2006. Cilj investicije je bil zagotovitev nemotenega poslovanja zbornice in s tem omogočeni
boljši pogoji izvajanja nalog zbornice za posamične in skupne interese članstva na področju
kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Konec leta 2005 je bila izvedena delna adaptacija novih poslovnih
prostorov, katere izvajanje se nadaljuje v letu 2006.
V okviru pisarniške opreme smo realizirali nakup diktafona za spremljavo sej organov zbornice v višini
224.382,71 SIT in nakup mobilnih telefonov v višini 798.983,04 SIT zaradi odpisa 34 kom
neuporabnih mobilnih telefonov. Investicije v nadgradnjo podatkovnega strežnika, nabavo
fotokopirnega stroja in licenc za programsko opremo se prenesejo v leto 2006. Tudi planirana
dograditev računalniške mreže in telefonije se prenese v naslednje leto, saj je pogojena z vselitvijo v
nove poslovne prostore.
V letu 2005 nismo realizirali sofinanciranja gradnje prizidka v KGZ Novo mesto in Nova Gorica, zaradi
zamaknjenega terminskega načrta izvedbe investicij v naslednje leto.

Kazalniki stanja investiranja
V 000 SIT

VREDNOST
TEKOČE

PRETEKLO

PREDPRET.

LETO
2005

LETO
2004

LETO
2003

VREDNOST KAZALNIKA

INDEKS

TEKOČE PRETEKLO PREDPRET.

TEKOČE/

LETO
2005

LETO
2004

LETO
2003

PRETEK.
LETO

0,200

0,008

0,012

2.417

0,889

0,723

0,804

123

a) stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)

521.573

21.517

28.633

2.601.604

2.594.569

2.462.256

osn. sred.+dolg.finan.nal.+dolg.poslovne terjatve

2.312.769

1.876.952

1.980.430

sredstva

2.601.604

2.594.569

2.462.256

sredstva
b) stopnja dolgoročnosti investiranja
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ZAKLJUČEK
Poslovno leto 2005 je bilo za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, kljub težavam, ki vseskozi
pestijo kmetijstvo dokaj uspešno. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je po petih letih obstoja
svoje delovanje kot stanovska organizacija in kot organizacija, ki s Kmetijsko gozdarskimi zavodi v
svoji sestavi nudi strokovno podporo slovenskemu kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, zagotovo tudi
upravičila.
S priključitvijo Slovenije Evropski uniji je tudi KGZS stopila v novo obdobje delovanja, saj mora svoje
aktivnosti še bolj kot doslej, usmeriti v novo skupno prestolnico - Bruselj. Skupna kmetijska politika je
bila prva skupna politika v EU in tudi za naprej ostaja najpomembnejši temelj skupnega načrtovanja v
EU, saj kljub precejšnjemu zmanjševanju deleža sredstev namenjenega kmetijstvu v evropskem
proračunu, ta še vedno dosega slabo polovico vseh sredstev.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je uspela pri svojem delu aktivirati in povezati različne
dejavnike v našem prostoru, ter tako povečala učinkovitost kmetijskega sektorja in celotne družbe.

Direktor
Mag. Miran Naglič
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2005
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TABELA 1:
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2005
v 000 SIT

31.12.2005

31.12.2004

SREDSTVA - AKTIVA SKUPAJ

2.601.604

2.594.569

Dolgoročna sredstva

2.312.769

1.876.952

1.516

3.344

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nepremičnine

464.163

Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne kapitalske naložbe

55.894

18.173

8.002

4.502

Dolgoročno dana posojila in depoziti

0

0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje

1.783.194

1.850.932

Kratkoročna sredstva

288.835

717.617

Denarna sredstva
Kratkoročne terjatve do kupcev
Dani predujmi in varščine

67.261

43.570

198.790

445.320

0

0

17.504

19.873

Kratkoročne finančne naložbe

0

203.432

Kratkoročne terjatve do ZZZS

250

118

Kratkoročne terjatve do institucij EU

878

707

Terjatve za vstopni DDV

2.290

2.762

Druge kratkoročne terjatve

1.305

893

Aktivne časovne razmejitve

557

942

0

0

2.601.604

2.594.569

238.168

550.159

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

Zaloge
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV - PASIVA
SKUPAJ
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obv. za prejete predujme
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

25.864

30.343

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

78.119

55.307

Kratkoročne obveznosti za dajatve

13.826

5.846

Obveznosti za DDV
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obv. do uporabnikov EKN

-313

818

1.051

1.138

33.474

Kratkoročno prejeti krediti

0

Pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne obveznosti

86.147

456.706

2.363.436

2.044.410

1.963.154

1.851.203

388.687

181.435

Dolgoročne rezervacije
Druge dolgoročne obveznosti
Sklad namenskega premoženja
Presežek prihodkov nad odhodki sklada
Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje

5.400

5.658

Obveznosti za dolg.finančne naložbe

4.502

4.502

Presežek prihodkov nad odhodki obv.za sred.v upravlj.

1.693

1.612

Presežek odhodkov nad prihodki za sred.prej.v upravlj.
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1. Pojasnila k Bilanci stanja 2005

SREDSTVA
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (programska oprema) znaša 16.860.375,44
SIT, popravki vrednosti znašajo 15.344.728,84 SIT.
Nakup poslovne stavbe v letu 2005 v vrednosti 448.000.000,00 SIT je knjižen na nepremičnine, ki se
pridobivajo, saj zaenkrat stavbe še nismo aktivirali. Nakupna vrednost nepremičnine znaša
600.000.000,00 SIT, od tega je KGZ Ljubljana sofinanciral nakup v višini 152.000.000,00 SIT. Po
primopredaji nepremičnine bo ta delež zavodu prenesen v upravljanje. Na nepremičnine v
pridobivanju so knjiženi tudi spremljajoči stroški montažnih del v višini 16.162.431,17 SIT, ki so že bili
izvedeni konec leta 2005 in povečujejo nabavno vrednost nepremičnine.
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev - opreme se je v letu 2005 povečala za
12.409.510,99 SIT in znaša na dan 31.12.2005 85.505.488,77 SIT. Nove nabave predstavljajo:
• računalniška oprema v vrednosti 1.968.974,10 SIT;
• diktafon v vrednosti 224.382,71 SIT;
• osebni vozili – VW Golf in Renault Megane – v vrednosti 9.417.171,14 SIT;
• mobilni telefoni v višini 798.983,04 SIT;
• nakup opreme v poslovni stavbi v vrednosti 34.980.000,00 SIT – oprema še ni aktivirana.
Vir za nove nabave opredmetenih osnovnih sredstev predstavlja presežek prihodkov zborničnega
urada preteklih let. Vir za nakup poslovne stavbe predstavlja presežek prihodkov preteklih let in
presežek prihodkov tekočega leta.
Ob nabavi novih avtomobilov smo prodali tri avtomobile, ki smo jih dobili v uporabo leta 2000 s strani
bivše Uprave RS za pospeševanje kmetijstva. Prodajna vrednost je znašala skupaj 3.430.000,00 SIT in
povečuje vrednost obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Od treh avtomobilov je imel samo en
avto (Suzuki Vitara) še sedanjo vrednost 507.825,20 SIT.
Popisna komisija je predlagala, da se iz evidence opredmetenih osnovnih sredstev in evidence
drobnega inventarja izloči neuporabna oprema:
• računalniki (96 kom) v višini 37.722.142,29 SIT
• mobilni telefoni (34 kom) v višini 770.928,54 SIT
• dva pokvarjena fotografska aparata v vrednosti 219.158,32 SIT
• tiskalnik v višini 101.280,00 SIT,
• tri razdelilce za mrežne kable v višini 51.421,44 SIT
• napajalnik UPS v višini 39.000,00 SIT
• torba za prenosni računalnik v višini 26.913,00 SIT.
Predlagana oprema za izločitev iz evidence je že v celoti amortizirana, torej brez sedanje vrednosti.
Odpisani računalniki so bili nabavljeni v letu 2000 in dani kmetijsko gozdarskim zavodom v reverz za
namen dela odborov območnih enot in izpostav KGZS in za redno poslovanje kmetijske svetovalne
službe. Na računalnike je bil nameščen operacijski sistem Windows 98, ki pa je v tem času že zastarel
in z varnostnega vidika neprimeren (ni več popravkov operacijskega sistema) in zaradi aplikacij
ARSKTRP niso primerni več za vnos vlog za subvencije. Njihova nadgradnja ekonomsko ni smiselna,
saj je od vsega uporabno samo ohišje. Zaradi podatkov, ki se nahajajo na diskih teh računalnikov, je
popisna komisija predlagala, da se po novi zakonodaji vrnejo dobavitelju na reciklažo.
Mobilni telefoni (24 kom nabava leta 2002, 8 kom nabava leta 2003, 2 kom leta 2004) iz leta 2002 in
2003 so v okvari ali pa imajo tako slabo baterijo, da je potrebna menjava, kar pa ni smiselno, saj za
ceno baterije ob podaljšanju naročniškega razmerja za isto ceno dobimo nov aparat z dvoletno
garancijo. Mobilna aparata iz leta 2004 sta odpisana zaradi mehanske okvare (ne velja garancija),
njuno popravilo pa ni ekonomsko upravičeno.
Gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je razvidno iz
priložene Tabele 2.
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Naložbe v deleže predstavlja:
• delež družbe Regionalna razvojna agencija Celje d.o.o. v višini 1.002.250,00 SIT,
• ustanovitveni delež za Zavod za certifikacijo gozdov v višini 3.500.000,00 SIT,
• ustanovitveni delež za I-Kon.cert – Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in
gozdarstvu 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 2005 smo stanje uskladili na
podlagi potrjenih IOP za leto 2005.
Kapitalske naložbe in premoženje v naši lasti, prenešeno kmetijsko gozdarskim zavodom v upravljanje
je razvidno iz Tabele 3.

42

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

Nabavna Popravek
vrednost vrednosti
1.1.
1.1.
39.871
36.236

Zmanj.
Poveč.
Poveč.
Zmanj.
nabavne popravka nabavne popravka Amorti
vred.
vred.
vred.
zacija
vred.
0
141 10.742
10.234 1.639

V 000 SIT

Prevred.
zaradi
Neodpis.
okrepitve
vred.
1.347
0

39.871

36.236

0

141

10.742

10.234

1.639

99.672

81.789

511.551

799

38.845

38.830

8.395

1.347
0
520.225

16.860

13.516

0

0

0

1.828

1.516

0
82.812

0
68.273

464.162
47.389

0
799

0
38.845

0
38.830

0
6.567

464.162
54.547

0

0

0

0

0

0

0

0
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Prevred.
zaradi
oslabitve
0

0

0

0

0

TABELA 3:
STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL v letu 2005
znesek
popr.naložb
1.1.

znesek
povečanja
naložb

znesek
povečanj
popravkov
naložb

v 000 SIT

znesek
zmanjšanj
popravkov
naložb

znesek
naložb in
danih posojil
31.12.

znesek
popravkov
naložb
31.12.

znesek
odpis.naložb
in danih
posojil

Vrsta naložb oziroma posojil

znesek
naložb in
danih
posojil 1.1.

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

1.855.434

0

66.848

129.559

1.527

0

1.920.755

129.559

1.791.196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.502

0

3.500

0

0

0

8.002

0

8.002

0

Naložbe v delnice

znesek
zmanjšanja
naložb

knjigov.vrednost
naložb 31.12.

Naložbe v delnice v javna podjetja
Naložbe v delnice v finančne institucije
Naložbe v delnice v privatna podjetja
Naložbe v deleže
Naložbe v deleže v javna podjetja

4.502

3.500

8.002

8.002

Naložbe v deleže v finančne institucije
Naložbe v deleže v privatna podjetja
Naložbe v deleže v tujini
Naložbene nepremičnine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naložbe v plemenite kovine,…

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.850.932

0

63.348

129.559

1.527

0

1.912.753

129.559

1.783.194

0

1.850.932

0

63.348

1.912.753

129.559

1.783.194

0

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dolgoročno dana posojila

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

0

1.855.434

0

66.848

129.559

1.527

0

1.920.755

129.559

1.791.196

0

Druge dolgoročne kapitalske naložbe
Namensko premoženje, preneseno JS
Premoženje, preneseno v last drugim…

129.559

1.527

Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini

Dolgoročno dana posojila javnim skladom
Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam
Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu
Dolg.dana posojila z odkupom vredn.papirjev
Domačih vrenostnih papirjev
Tujih vrednostnih papirjev
Dolgoročno dani depoziti
Drugi dolgoročno dani depoziti
Druga dolgoročna posojila
SKUPAJ
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Kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne razmejitve
Denarnih sredstev v blagajni je za 58.458,26 SIT, od tega je 27.631,00 SIT gotovine in žetonov LPP v
vrednosti 30.827,26 SIT.
Denarna sredstva na računu, odprtem pri Upravi RS za javna plačila, izkazujejo stanje 67.202.416,75
SIT.
Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo stanje 10.487.490,09 SIT – gre za račune, izdane različnim
kupcem za storitev oglaševanja, storitve koordinacije dela v živinoreji in terjatev do MKGP po pogodbi
o izvajanju in financiranju uvajanja certificiranja zasebnih gozdov na dan 31.12.2005, kratkoročne
terjatve do kupcev v tujini pa izkazujejo terjatev v višini 425.787,73 SIT.
Drugi del stanja kratkoročnih terjatev do kupcev pa predstavljajo neplačane terjatve do zavezancev za
zbornični prispevek za odmere let od 2000 do 2004 v višini 462.420.403,02 SIT ter za zamudne
obresti v višini 74.585.709,75 SIT. V letu 2005 smo spremenili metodo vrednotenja terjatev iz naslova
zborničnega prispevka v skladu z navodili slovenskih računovodskih standardov, ki določajo, da za
terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku,
oblikujemo popravek vrednosti. Popravek vrednosti se oblikuje za odmero zborničnega prispevka v
obračunskem letu. Na podlagi izkušenj preteklih let se določi odstotek plačanih terjatev iz tega naslova
in izračuna pavšalni znesek popravka vrednosti, ki bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke
obračunskega obdobja. Odstotek neplačanih terjatev za oblikovanje popravka vrednosti zborničnega
prispevka za odmero leta 2004 znaša 20,18% in tako oblikovan popravek vrednosti terjatev iz naslova
zborničnega prispevka znaša 349.128.942,98 SIT.
Kratkoročne terjatve do MKGP predstavljajo neplačane terjatve do MKGP za december 2005 iz naslova
PP 2560, iz katerega se financira sektor za kmetijsko svetovanje, v višini 17.504.054,34 SIT.
Kratkoročne terjatve do ZZZS predstavlja boleznina za nego, obračunana v plači za december 2005, ki
bo poravnana v januarju 2006.
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 2.290.328,77 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 2006 – naročnine za telefon, revije. Računi oziroma
plačila za te stroške so datirani v letu 2005, zato so tudi knjiženi v letu 2005. Drugi del aktivnih
časovnih razmejitev pa predstavljajo prehodno nezaračunani prihodki iz naslova izkazane terjatve do
Zadružne zveze Slovenije v višini 240.953,64 SIT in bo poravnana v prihodnjem letu.
Zaloge
V letu 2005 je zbornica v sodelovanju s kmetijsko gozdarskimi zavodi izdala brošuro »Varstvo rastlin«,
katere naročnik je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob nabavi so se zaloge
nedokončane proizvodnje vodile po metodi proizvajalnih stroškov. Za prenos zalog iz skladišča lastnih
proizvodov je bila uporabljena metoda FIFO. Na dan 31.12.2005 zbornica ne izkazuje zalog.

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
5.1.2006.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi izkazujejo saldo 78.119.543,01 SIT in bodo
poravnane v skladu z roki zapadlosti.
Na kontu drugih kratkoročnih obveznosti izkazujemo obveznost za davek od dohodka pravnih oseb v
višini 98.845,10 SIT, na kontu obveznosti za DDV pa preplačilo DDV za leto 2005 v znesku 312.949,81
SIT. Izkazovanje preplačila za DDV izhaja iz izbranega načina obračunavanja DDV; za uveljavljanje
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vstopnega DDV se uporablja metoda odbitnega deleža, ki se je v letu 2005 zvišal iz 13% na 17%.
Odbitni delež se izračuna na podlagi razmerja med obdavčljivimi in oproščenimi prihodki.
Kratkoročne obveznosti za dajatve obsegajo obveznosti za obračunane in v letu 2006 izplačane sejnine
in druge pogodbene obveznosti v znesku 13.826.543,01 SIT, druge kratkoročne obveznosti v znesku
1.050.988,60 SIT pa predstavljajo obračunane obveznosti do zaposlenih – odtegljaji od plače
december 2005, ki je bila izplačana v januarju 2006.
Konto kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna izkazuje stanje 33.033.494,50 SIT
in predstavlja sredstva, ki smo jih prejeli za namen prenakazila pogodbenih obveznosti MKGP za
kmetijsko gozdarske zavode. Prenakazilo je bilo izvršeno dne 3.1.2006.
Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna izkazujejo stanje 440.160,00 SIT in predstavljajo
obveznost do MKGP za vračilo preveč zahtevanih sredstev v okviru proračunske postavke 2560 za
proračunsko leto 2005. Več zahtevana sredstva se nanašajo na strošek dela svetovalca v sektorju za
kmetijsko svetovanje, katerega vir predstavlja projekt Natura 2000. V času priprave zahtevka za
mesec november 2005, ki spada še v proračunsko leto 2005, ni bila dokončno znana poraba sredstev
za navedeni projekt in je bil strošek dela svetovalca vključen v zahtevek za sredstva iz PP 2560.
Pasivne časovne razmejitve sestavljajo:
- vnaprej vračunani odhodki, ki predstavljajo predvidena, še ne obračunana nadomestila
predsednikom območnih enot KGZS za mesec december 2005 ter vračunani odhodki iz
naslova stroškov poštnine za glasilo Zelena dežela št.38,
- del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 448.362,72 SIT, ki so namenjeni pokrivanju
stroškov izvajanja projekta Natura 2000,
- del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 2.386.121,58 SIT, ki izvira iz PP 2552 za
pokrivanje stroškov storitev certificiranja gozdov v letu 2006,
- del kratkoročno odloženih prihodkov v višini 74.605.141,75 SIT, ki predstavlja obračunane
neplačane zamudne obresti iz naslova zborničnega prispevka. Otvoritveno stanje kratkoročno
odloženih prihodkov je zajemalo višino neplačanega zborničnega prispevka, ki smo ga v letu
2005 zaradi spremenjenega načina vrednotenja prihodkov po zaračunani realizaciji prenesli
delno v višini 97.167.598,83 SIT med prihodke (plačane terjatve v letu 2005) in delno v višini
106.692.696,00 SIT preko oblikovanih popravkov vrednosti terjatev iz naslova ZP neposredno
na konto ugotovitve rezultata (predviden plačan ZP v letu 2006 in predvidena realizacija
izterjave za leti 2002 in 2003, katera je bila posredovana Davčni upravi RS v decembru 2005.
Znesek je izračunan glede na odstotek izterjanega ZP-ja za leti 2000 in 2001). Skupni znesek
prenosa 203.860.294,83 SIT povečuje poslovni izid tekočega leta.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava izkazuje stanje 179.959.566,85 SIT in je bil
oblikovan na podlagi razporeditve presežka prihodkov nad odhodki preteklih let za nakup
nepremičnine, opreme in osebnih vozil ter za sofinanciranje gradnje prizidka v KGZ Novo mesto in
Nova Gorica.
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 2005.
Na kontu 9412 – Presežek prihodkov nad odhodki v skladu premoženja v naši lasti izkazujemo letošnji
presežek prihodkov v višini 397.193.086,61 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, službo za živinorejo in sadjarske ter trsničarske centre.
Stanje je na podlagi prejetih potrjenih izpisov odprtih postavk na dan 31.12.2005 usklajeno z zavodi.
Konto 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva
predstavlja 5.400.324,51 SIT:
• obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje iz sredstev proračuna iz naslova volitev iz leta
2000 v višini 623.669,86,
• obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje iz sredstev prenosa kmetijske svetovalne službe
v letu 2000 v všini 4.194.942,15 SIT,
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•

obveznosti za sredstva za investicije, prejeta v upravljanje za kmetijsko svetovalni sektor
581.712,50 SIT. Ta sredstva predstavljajo vir za pokrivanje stroška amortizacije.

Konto 985 – ugotovljeni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki izkazuje stanje 1.692.385,25
SIT.
V poslovnih knjigah ne vodimo izvenbilančne evidence.
2.Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov
TABELA 4:
IZKAZ PRIHODKOV IN
ODHODKOV 2005
v 000 SIT
Prihodki od poslovanja

Realizacija
2004
R1

Realizacija
2005

Plan
2005
P

R

Indeks
Real /
Plan
R/P

Indeks
05/04
R/R1

131,42

140,00

Struktura
2005

824.829

878.652

1.154.733

- javna služba

219.321

217.830

217.562

99,88

99,20

18,62

- tržna dejavnost

605.508

660.822

937.171

141,82

154,77

80,19

Finančni prihodki

7.756

5.500

8.236

149,75

106,19

0,70

Izredni prihodki

2.695

3.430

35

1,02

1,30

0,00

Prevrednotovalni prihodki

2.533

0

5.668

0,00

223,78

0,49

837.813

887.582

1.168.672

131,67

139,49

100,00

23.943

22.765

19.995

87,83

83,51

2,26

Stroški storitev

432.404

353.916

383.498

108,36

88,69

43,26

Stroški dela

298.685

315.048

311.508

98,88

104,29

35,14

- plače in nadomestila

212.750

232.807

228.925

98,33

107,60

25,82

- prispevki za socialno varnost

35.221

36.919

36.960

100,11

104,94

4,17

- drugi stroški dela

PRIHODKI SKUPAJ
Stroški materiala

98,81

50.714

45.322

45.623

100,66

89,96

5,15

Amortizacija

5.979

8.600

6.048

70,32

101,15

0,68

Ostali drugi stroški

6.348

6.507

8.048

123,68

126,78

0,91

Finančni odhodki

1.671

1.713

508

29,66

30,40

0,06

0

0

0

0,00

0,00

0,00

2.542

2.605

156.992

6.026,23

6.175,94

17,71

771.572

711.154

886.597

124,67

114,91

100,00

66.241

176.428

282.075

159,88

425,83

Izredni odhodki
Prevrednotovalni odh.
ODHODKI SKUPAJ
Presežek prihodkov
Prenos terjatev iz
zborničnega prispevka za
odmere preteklih let

106.693

Skupaj presežek prihodkov

388.768

Povp.štev.zaposl.

39

44

44

100,00

112,82

Štev.mes. poslov.

12

12

12

100,00

100,00

ANALIZA PRIHODKOV
CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2005 so znašali 1.168.672.314,78 SIT in so bili za 39,5% višji od
doseženih v letu 2004 in 31,7% višji od planiranih.
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Prihodki iz poslovanja predstavljajo 98,8% vseh prihodkov, finančni prihodki 0,7%, prevrednotovalni
prihodki pa 0,5% vseh prihodkov. Prevrednotovalni prihodki izkazujejo stanje poračuna vstopnega
DDV, ki smo si ga med letom poračunavali v odbitnem deležu 13%, dokončni odbitni delež znaša
17%, razlika med začasnim in dokončnim deležem znaša skupaj 1.518.135,00 SIT, znesek
4.150.116,00 SIT pa se nanaša na popravek knjiženja prihodkov iz naslova zborničnega prispevka za
odmero leta 2003.
Struktura prihodkov iz poslovanja na celotne prihodke je bila naslednja:
 javna služba 18,6%,
 tržna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 80,2%.
1. Javna služba
Prihodki za opravljanje javne službe sestavljajo proračunska sredstva za opravljanje dejavnosti
kmetijskega svetovanja iz proračunske postavke 2560, za opravljanje javne službe v živinoreji ter za
opravljanje dejavnosti certificiranja gozdov iz proračunske postavke 2552. Skupaj znašajo ti prihodki
217.562.373,14 SIT.
2. Tržna dejavnost
Tržni prihodki so v primerjavi z načrtovanimi realizirani v višini 141,8%, na račun spremenjenega
načina vrednotenja prihodkov iz naslova zborničnega prispevka. Do leta 2005 smo prihodke iz naslova
zborničnega prispevka vrednotili na podlagi plačane realizacije, torej smo pripoznali prihodke v višini
zborničnega prispevka v posameznem obračunskem obdobju, ko je bil dejansko plačan. V letu 2005
smo spremenili metodo vrednotenja prihodkov iz naslova zborničnega prispevka v skladu z navodili
slovenskih računovodskih standardov po zaračunani realizaciji, kar pomeni, da smo v prihodke vnesli
celotno terjatev za odmero zborničnega prispevka za leto 2004. Na podlagi izkušenj preteklih let se
določi odstotek plačanih terjatev iz tega naslova in izračuna pavšalni znesek oslabitve terjatve, ki
bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke obračunskega obdobja. Celotna odmera zborničnega
prispevka za leto 2004, ki je bila izvedena v poslovnem letu 2005, je razvidna iz tabele št. 5. Odmera
zborničnega prispevka vedno poteka za eno leto nazaj na podlagi znanih podatkov v skladu z zakonom
o KGZS.
TABELA 5:
ODMERA ZBORNIČNEGA PRISPEVKA ZA LETO 2004

-

Zavezanci za plačilo
fizične osebe
s.p.-ji
verske skupnosti
pravna oseba A
pravna oseba C

Znesek v SIT
742.014.351
759.038
9.337.575
4.325.619
20.377.016

skupaj

776.813.599

Prihodke iz naslova zborničnega prispevka povečuje znesek plačanega zborničnega prispevka za
pretekla leta in plačane zamudne obresti iz naslova ZP v letu 2005.
Izplen predstavlja skoraj 80% odmere za leto 2004; plačila zborničnega prispevka po posameznih letih
glede na planiran izplen so razvidna iz tabele št. 6.
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 oblikovane tržne cene obdavčili prihodke iz naslova
zborničnega prispevka in za ta del zmanjšali prihodke iz naslova zborničnega prispevka v višini
12.979.680,00 SIT.
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TABELA 6:
PLAČAN ZBORNIČNI PRISPEVEK V LETU 2005

PREJETA PLAČILA

PLAN

R

P

Indeks
R/P

SKUPAJ PREJETA PLAČILA V LETU 2005

730.529.242

632.717.942

115,46

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

636.068.843

560.000.000

113,58

- odmera ZP 2004

590.024.451

- odmera ZP 2003

36.255.887

- odmera ZP 2002

7.101.421

- odmera ZP 2001

1.337.845

- odmera ZP 2000

1.349.238

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - VERSKE SKUPNOSTI

7.147.129

- odmera ZP 2004

6.874.361

- odmera ZP 2003

270.768

- odmera ZP 2002

2.000

- odmera ZP 2001

0

- odmera ZP 2000

0

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - PRAVNE OSEBE

2.083.121

- odmera ZP 2004

1.874.828

- odmera ZP 2003

208.293

- odmera ZP 2002

0

- odmera ZP 2001

0

ZBORNIČNI PRISPEVEK C - PRAVNE OSEBE

25.558.284

- odmera ZP 2004

14.699.843

- odmera ZP 2003

10.801.353

- odmera ZP 2002

41.985

- odmera ZP 2001

15.103

- odmera ZP 2000

0

ZBORNIČNI PRISPEVEK A - FIZIČNE OSEBE izterjava

59.671.865

- izterjava preko DURS-a ZP 2003

0

- izterjava preko DURS-a ZP 2002

0

- izterjava preko DURS-a ZP 2001

43.870.770

- izterjava preko DURS-a ZP 2000

15.801.096

7.458.929

95,82

3.032.803

68,69

12.226.210

209,05

50.000.000

119,34

Tržne prihodke predstavljajo še prihodki iz oglaševanja v zborničnem glasilu Zelena dežela, prihodki
od organizacije in izvedbe preverjanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij, prihodki od
storitev notranje revizijske službe (tabela 7) ter prihodki iz sredstev EU za izvedbo projektov.
TABELA 7:
Primerjava plana in realizacije odhodkov in prihodkov oddelka notranje
revizije za leto 2005
V SIT
Plan 2005
Realizacija 2005
Indeks
Opis
Vrednost
Vrednost
U/P
SKUPAJ ODHODKI

15.136.192,00
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13.914.541,40

91,9

Prihodki
KGZ NG
KGZ CE
KGZ MS
KGZ NM
KGZ KR
KGZ Ptuj
KGZ MB
KGZ LJ
SKUPAJ PRIHODKI

Vrednost
1.137.120,00
1.061.312,00
1.061.312,00
1.023.405,00
1.004.456,00
1.080.264,00
1.023.408,00
1.137.120,00
8.528.397,00

Vrednost
955.363,00
983.645,00
1.025.964,00
710.157,00
674.308,00
858.668,00
894.358,00
666.515,00
6.768.978,00

84,0
92,7
96,7
69,4
67,1
79,5
87,4
58,6
79,4

Presežek odhodkov

6.607.795,00

7.145.563,40

108,1

3.Finančni prihodki
Finančni prihodki so znašali 8.236.082,65 SIT in predstavljajo 0,7% delež v celotnih prihodkih, prejeli
smo jih iz naslova prejetih obresti za vezavo prostih denarnih sredstev. Odmera zborničnega
prispevka se izvaja enkrat letno, zapadlost terjatev je v 30 dneh od odmere. Večji del plačil prispevka
je realiziran v roku zapadlosti, zato je ob roku zapadlosti na računu precej sredstev, ki jih vežemo
preko Zakladnice Ministrstva za finance.

ANALIZA ODHODKOV
STROŠKI PO ANALITIČNIH KONTIH
TABELA 8:

KGZS
Naziv konta

REALIZACIJA
2004

PLAN
2005

REALIZACIJA
2005

Indeks

Indeks

R1

P

R

R/R1

R/P

Struk tura
2005

Stroški energije

4.931.761,82

5.055.055,90

3.766.081,75

76,36

74,50

0,42

Nadomestni deli za osnovna sredstva

1.238.759,82

1.282.020,90

1.289.403,38

104,09

100,58

0,15

Stroški strokovne literature

3.610.005,34

3.700.255,50

5.876.810,01

162,79

158,82

0,66

Pisarniški material

8.782.651,77

7.700.970,50

5.837.331,18

66,46

75,80

0,66

Drugi stroški materiala

4.324.018,29

3.944.796,30

1.797.000,01

41,56

45,55

0,20

Stroški materiala za sejme

1.055.280,62

1.081.662,60

1.428.484,88

135,37

132,06

0,16

23.942.477,66

22.764.761,70

19.995.111,21

83,51

87,83

2,26
7,60

STROŠKI MATERIALA
Stroški storitev opravlj.dejavnosti

61.612.451,41

64.710.158,30

67.383.962,63

109,37

104,13

Stroški telefona, interneta

10.490.848,19

10.725.384,60

8.045.943,96

76,69

75,02

0,91

Stroški poštnine

78.534.515,52

68.455.959,00

73.585.082,94

93,70

107,49

8,30

Tiskarske, založniške storitve

41.079.158,55

31.317.455,40

42.391.432,15

103,19

135,36

4,78

9.485.724,50

9.722.867,60

10.029.318,74

105,73

103,15

1,13

16.425.873,85

16.836.520,70

10.050.696,79

61,19

59,70

1,13

Storitve oglaševanja
Storitve organ. sejmov, reklame
Stroški tekočega vzrževanja
Stroški najemnin

9.046.857,33

9.273.028,80

7.535.296,57

83,29

81,26

0,85

47.558.118,46

39.414.628,60

44.249.313,94

93,04

112,27

4,99
0,22

Stroški varovanja

2.000.897,50

1.960.475,50

1.972.476,60

98,58

100,61

Stroški zavarovanja

5.109.544,49

5.237.283,00

5.564.487,33

108,90

106,25

0,63

Stroški plač. in bančnega prometa

1.373.608,50

1.407.948,70

323.060,15

23,52

22,95

0,04

17.063.634,98

23.219.718,20

23.425.788,85

137,28

100,89

2,64

919.872,50

942.869,30

594.841,90

64,67

63,09

0,07

4.641.719,66

4.747.553,70

2.094.235,38

45,12

44,11

0,24

Stroški v zvezi z delom

11.922.452,62

12.220.513,90

10.660.496,40

89,42

87,23

1,20

Stroški storitev fizičnih oseb

84.809.223,40

23.022.818,50

46.834.251,07

55,22

203,43

5,28

Stroški intelektualnih storitev
Stroški komunalnih storitev
Stroški prevoznih storitev
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Reprezentanca

8.576.743,92

8.404.003,30

8.517.946,70

99,31

101,36

0,96

Stroški drugih storitev

1.826.998,49

1.872.673,50

968.492,25

53,01

51,72

0,11

19.925.828,10

20.423.973,80

19.271.063,56

96,71

94,36

2,17

432.404.071,97 353.915.834,40 383.498.187,91

88,69

108,36

43,26

Stroški drugih stor. OE in izpostav
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA

5.979.357,37

8.600.000,00

6.047.636,58

101,14

70,32

0,68

Plače in nadomestila

220.188.758,00

232.807.048,88

228.925.398,30

103,97

98,33

25,82

Prispevki za socialno varnost

35.221.089,00

36.918.515,27

36.959.495,90

104,94

100,11

4,17

Davek na plače

16.427.129,00

17.989.436,85

16.947.150,10

103,17

94,21

1,91

5.331.128,00

6.222.100,00

6.511.500,00

122,14

104,65

0,73

17.762.658,00

17.920.427,00

19.026.512,00

107,12

106,17

2,15

3.754.182,23

3.190.304,60

3.137.652,44

83,58

98,35

0,35

Regres za LD
Povračila stroškov delavcem
Stroški dopol.pokojninskega
zavarovanja
STROŠKI DELA

104,29

98,88

35,14

DRUGI STROŠKI

6.348.414,31

6.507.124,70

8.047.922,65

126,77

123,68

0,91

ODHODKI ZA OBRESTI

1.671.265,96

1.713.047,60

508.056,50

30,40

29,66

0,06

0,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605.150,30 156.992.422,72 6.176,89 6026,23

17,71

IZREDNI ODHODKI
PREVREDNOTOVALNI ODHODKI
ODHODKI SKUPAJ

298.684.944,23 315.047.832,60 311.507.708,74

2.541.610,00

771.572.142,43 711.153.751,20 886.597.046,31

114,91

124,67

100,00

CELOTNI ODHODKI znašajo 886.597.046,31 SIT, od tega so odhodki iz poslovanja 729.096.567,09
SIT, finančni odhodki 508.056,50 SIT, prevrednotovalni odhodki, ki se v večini nanašajo na oblikovan
popravek vrednosti terjatve iz naslova ZP, pa znašajo 156.992.422,72 SIT. V primerjavi z doseženimi v
preteklem letu so se povečali za 14,9%, v primerjavi z načrtovanimi pa so za 24,7% višji.
ODHODKI IZ POSLOVANJA so znašali 729.096.567,09 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 13,2%, stroški storitev pa presegli
planirane za 8,4%. Delež stroškov materiala in storitev v odhodkih znaša 45,5%. Poglavitne stroške iz
skupine stroškov materiala predstavljajo stroški pisarniškega materiala in stroški strokovne literature,
med storitvami pa prevladujejo stroški opravljanja dejavnosti, kjer so knjižene storitve gozdarskega
svetovanja po zavodih, stroški poštnine in tiskarske storitve, stroški najemnin in stroški storitev fizičnih
oseb v okviru sodelovanja v organih KGZS.
V skladu s planom smo pokrivali tudi stroške sektorja živinoreje v višini 8.335.237,37 SIT (razliko v
višini 4.625.000,00 SIT predstavlja financiranje storitev svetovanja v živinoreji s strani kmetijsko
gozdarskih zavodov).
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 19.271.063,56 SIT.
Stroški storitev organizacije sejmov in prireditev predstavljajo 1,4% delež v skupnih stroških in v
skladu s sprejetim programom dela za leto 2005 zajemajo predstavitve na razstavi Dobrote na Ptuju,
organizirali smo dan zbornice ob 5.obletnici ustanovitve KGZS, sodelovali smo na sejmu Flora Celje, na
Celjskem obrtnem sejmu, na kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni ter organizirali predstavitev
na prireditvi v Ponikvi in Podeželje v mestu v Ljubljani.
Največji strukturni delež predstavljajo storitve poštnine, ki zajemajo poštnino pri odmeri zborničnega
prispevka v višini 29.960,391,94 SIT in poštnino za zbornično glasilo »Zelena dežela« v višini
40.006.880,26 SIT. Celotni stroški izdaje glasila znašajo 72.684.292,69 SIT in poleg poštnine zajemajo
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še stroške založništva, kamor spada idejna zasnova, oblikovna prenova, pisarniški material in delo
skupaj v višini 32.677.412,43 SIT.
Neposredni stroški odmere zborničnega prispevka so razvidni iz tabele 9.
TABELA 9:
STROŠKI ODMERE ZBORNIČNEGA PRISPEVKA ZA LETO 2004 - neposredni

Namen

Znesek v SIT

Geodetski podatki
Izvedba odmere
Poštnina
Tisk odločb

382.387,56
7.826.666,67
29.960.391,94
1.742.098,60

SKUPAJ

39.911.544,77

Največje odstopanje od plana je razvidno pri stroških storitev fizičnih oseb, kjer smo presegli planirane
stroške za 103,4%. Planiranje za leto 2005 je bilo izvedeno na podlagi realizacije leta 2004, kjer so bili
v stroške storitev fizičnih oseb vključeni tudi vsi prejemki oseb, ki so sodelovale pri volitvah v organe
KGZS tega leta. Konstitutivne seje novih organov, izplačane v višini 14.044.548,40 SIT, smo vključili
pod realizacijo volitev, dejansko pa so predstavljale redne seje, ki bi morale biti zajete v osnovo za
plan za leto 2005. Za plan leta 2005 smo namreč od celotne realizacijo leta 2004 odšteli stroške
volitev. Razlika je pomenila osnovo za planiranje za leto 2005. Med stroške storitev fizičnih oseb
spadajo tudi izplačila avtorskih honorarjev in pogodbenega dela, višina stroška za sejnine pa je
razvidna iz tabele 11.
TABELA 10:
STROŠEK SEJNIN V LETU 2005

Organi KGZS / Odbori
SVET ZBORNICE
UPRAVNI ODBOR
NADZORNI ODBOR
PODPREDSEDNIKA KGZS
STROKOVNI ODBORI IN KOMISIJE
SVETI OBMOČNIH ENOT
SVETI IZPOSTAV
PREDSEDNIKI OBMOČNIH ENOT
IZPLAČILA PO NAPOTILU PREDS. KGZS
SKUPAJ
II.

Število sej
2
7
6
nadomestilo
75
42
90
nadomestilo
222

Znesek v SIT
4.859.135,67
3.860.182,10
832.539,60
1.563.905,30
8.056.792,13
7.178.337,40
3.433.033,70
9.552.215,00
226.820,60
39.562.961,50

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2005 znašali 311.507.708,74 SIT in predstavljajo v strukturi vseh odhodkov
35,1%. 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 1,1% nižji od
načrtovanih.
Plače izplačujemo v skladu z Zakonom o razmerjih plač v javnem sektorju. Delovno uspešnost
izplačujemo v skladu s predpisi v višini 2% od mase plač na letni ravni. Povprečno število zaposlenih
na podlagi delovnih ur v letu 2005 znaša 44 delavcev. Drugi prejemki in povračila stroškov se
izplačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za javni sektor. V letu 2005 smo obračunavali bonitete
delavcem iz naslova individualnega nezgodnega zavarovanja na podlagi individualnih pogodb o
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zaposlitvi, za garažnine oziroma parkirna mesta in za uporabo mobilnih telefonov v skladu z zakonom
o dohodnini.
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za redno delo je znašala 462.678,18 SIT in se je v
primerjavi s preteklim letom znižala za 3,2%.
Nadomestila plač za boleznine v breme KGZS so bila izplačana za 2355 delovnih ur in v breme ZZZS
924 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 3,6% obračunanih delovnih ur in so bila v primerjavi z
letom 2004 nižje za 1,4%. Nadomestila obsegajo tudi 4426 delovnih ur koriščenja porodniškega
dopusta in 1044 delovnih ur koriščenja starševskega dopusta.
III.

AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja 0,7% v strukturi celotnih odhodkov. Obračunana je v skladu s predpisanimi
stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme vira 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
798.664,12 SIT.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 10.034.370,27 SIT, od tega;
• del amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz sredstev zbranega zborničnega
prispevka znaša 5.248.972,46 SIT in predstavljajo strošek,
• del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša
4.785.397,81 SIT.
Za razmejitev amortizacije, ki predstavlja strošek in amortizacije, katerega vir so obveznosti za
sredstva, prejeta v upravljanje, upoštevamo vir za nabavo osnovnih sredstev.
IV.

FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 508.056,50 SIT in zajemajo plačila obresti za najete kredite za tekoče
poslovanje. V strukturi odhodkov predstavljajo 0,06% delež. V letu 2005 smo pri Deželni banki
Slovenije d.d. najeli kratkoročni kredit v višini 70.000.000,00 SIT za obdobje od 5.4.2005 do
12.5.2005.
V.

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Pretežni del prevrednotovalnih odhodkov se nanaša na oslabitev terjatev iz naslova zborničnega
prispevka v skladu s spremenjenim načinom pripoznavanja prihodkov iz naslova ZP po zaračunani
realizaciji v letu 2005 v znesku 156.760.984,00 SIT.
Na podlagi odstotka plačanega zborničnega prispevka iz izkušenj preteklih treh let je potrebno
oblikovati oslabitev terjatev, saj del zborničnega prispevka ne bo plačan zaradi različnih okoliščin. Kot
že omenjeno pri terjatvah iz naslova ZP, se ob odmeri zborničnega prispevka za preteklo leto določi
odstotek plačanih terjatev iz tega naslova in izračuna pavšalni znesek oslabitve terjatev, ki bremeni
prevrednotovalne poslovne odhodke.
Višina prevrednotovalnih odhodkov ni primerljiva s preteklim letom, saj smo v prejšnjih letih prihodke
iz naslova ZP pripoznavali po plačani realizaciji in torej oblikovanje pavšalnega zneska oslabitve
terjatev iz naslova ZP in s tem obremenitev prevrednotovalnih odhodkov ni bila potrebna.
POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.
Dosežen poslovni izid tekočega leta presega planiranega za 60% in znaša 282.075.268,47 SIT.
Pozitivni poslovni izid izhaja iz tržne dejavnosti v višini 281.994.288,37 SIT, medtem ko delovanje
javne službe v okviru sektorja za kmetijsko svetovanje izkazuje presežek prihodkov v višini 80.980,10
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SIT. Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let je bil prenesen na ustrezni vir za investicije v skladu
s sklepom organa KGZS.
Poslovni izid povečuje prenos neplačanih terjatev iz naslova zborničnega prispevka v višini
106.692.696,00 SIT preko oblikovanih oslabitev terjatev neposredno na konto ugotovitve rezultata
(predviden plačan zbornični prispevek v letu 2006 in predvidena realizacija izterjave za leti 2002 in
2003, katera je bila posredovana Davčni upravi RS v decembru 2005. Znesek je izračunan glede na
odstotek izterjanega ZP-ja za leti 2000 in 2001).
Skupni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2005 tako znaša 388.767.964,47 SIT.
3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
V letu 2005 smo v skladu z likvidnostnimi presežki vezali za 110 mio SIT prostih denarnih sredstev pri
Deželni banki Slovenije d.d. in prejeli vračilo le-teh v višini 215 mio SIT. Razlika izvira iz salda
preteklega leta. Od marca 2005 dalje smo vezavo prostih likvidnostnih sredstev opravljali preko
Ministrstva za finance v skladu s Pravilnikom o nalaganju prostih denarnih sredstev proračunskih
uporabnikov. Naložbe začasno prostih denarnih sredstev v zakladnico MF se evidenčno ne knjižijo.
TABELA 11:
IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
NAZIV KONTA

V 000 SIT

LETO 2005

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

LETO 2004

215.000

223.845

0

0

215.000

223.845

113.500

268.432

110.000

268.432

3.500

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

101.500

0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

44.587

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov
Prejeta vračila danih posojil od jav.podj.in družb
Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
Prejeta vračila danih posojil od občin
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
Dana posojila posameznikom in zasebnikom
Dana posojila javnim skladom
Dana posojila jav.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin
Dana posojila finančnim institucijam
Dana posojila privatnim podjetjem
Dana posojila občinam
Dana posojila v tujino
Dana posojila državnemu proračunu
Dana posojila javnim agencijam
Plačila zapadlih poroštev
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
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4. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov
Kot pojasnilo k tem izkazom lahko navedemo gibanje prostih denarnih sredstev v letu 2005 in v
začetku leta tudi zadolževanje iz naslova tekoče likvidnosti.
Za tekoče poslovanje smo v letu 2005 morali najeti kratkoročni kredit v višini 70 mio SIT pri Deželni
banki Slovenije d.d. po letni obrestni meri 6,8%. Najeti kredit smo v celoti vrnili dne 12.maja, ko smo
izpeljali odmero ZP za leto 2004 in so na naš račun začela prihajati prva plačila.
TABELA 12:
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
Od 01.01.2005 do 31.12.2005

v 000 SIT

Naziv konta

leto 2005

leto 2004

ZADOLŽEVANJE

70.000

142.000

Domače zadolževanje

70.000

142.000

70.000

142.000

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

0

0

ODPLAČILA DOLGA

70.000

142.000

Odplačila domačega dolga

70.000

142.000

70.000

142.000

0

0

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

40.829

ZMANJŠANJE SREDTEV NA RAČUNIH

353.074

5. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti
TABELA 13:
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

v 000 SIT

Prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

Naziv konta
Prihodki od poslovanja
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Prihodki in odhodki
od prodaje na trgu

217.562

937.171

217.562

937.171

Prihodki od prodaje blaga in materiala

0

0

Finančni prihodki

0

8.236

Izredni prihodki

0

35
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Prevrednotovalni prihodki
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Drugi prevrednotovalni prihodki

CELOTNI PRIHODKI
Stroški blaga, storitev in materiala
Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Plače in nadomestila

0

5.668

0

0

0

5.668

217.562

951.110

82.463

321.030

8.171

11.824

74.292

309.206

134.674

176.834

100.425

128.500

Prispevki za socialno varnost

16.229

20.731

Drugi stroški dela

18.020

27.603

Amortizacija

0

6.048

Rezervacije

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

0

2.785

344

4.919

Finančni odhodki

0

508

Izredni odhodki

0

0

Prevrednotovalni poslovni odhodki

0

156.992

Ostali drugi stroški

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev

0

0

Ostali prevrednotovalni odhodki

0

156.992

217.481

669.116

81

281.994

0

0

0

106.693

CELOTNI ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV
Presežek prihodkov iz prejšnjih let iz naslova terjatev za
zborn.prispevek

V poslovnih knjigah vodimo poslovanje na naslednjih stroškovnih mestih, in sicer posebej za:
1. STM 1 Zbornični urad
2. STM 2 Sektor za kmetijsko svetovanje
3. STM 3 Sektor za živinorejo
4. STM 5 Certificiranje gozdov PP 2552
5. STM 21 FADN - Knjigovodstvo na kmetijah
6. STM 22 Projekt Mojstrske kmetije
Ad 1) Zbornični urad se v celoti financira iz zborničnega prispevka. Analitika stroškov KGZS brez
kmetijskega svetovalnega sektorja je razvidna iz tabele št. 15. 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 oz. tržno dejavnost; dejavnost
zborničnega prispevka je neobdavčena, oglaševanje in izdaja glasila je predmet obdavčevanja v
sistemu DDV, prihodki iz naslova oglaševanja pa tudi v sistemu obdavčitve po Zakonu o davku od
dohodka pravnih oseb.
Ad 2) Sektor za kmetijsko svetovanje se v celoti financira iz PP 2560 in je zato stroškovno ločen od
zborničnega urada. V letu 2005 ni v celoti porabil razpoložljivih sredstev na proračunski postavki, kjer
je ostalo 1.693.872,89 SIT, naknadno pa smo vrnili v proračun še 440.160,00 SIT zaradi napačno
prikazanih stroškov dela za leto 2005 (obrazložitev pri izkazanih obveznostih do MKGP). Proračunsko
leto ni enako poslovnemu letu, zato se poraba proračunskih sredstev vodi posebej. Stanje porabe
proračunskih sredstev se nanaša na proračunsko leto, ki traja od decembra preteklega leta do
novembra tekočega leta. V poslovnih knjigah pa vodimo poslovanje za obdobje od januarja do
decembra tekočega leta. Poslovni izid na dan 31.12.2005 na tem STM je v višini 80.980,10 SIT in
izhaja iz več nakazanih sredstev s strani Evropske komisije za udeležbo na sestankih organov EU.
Analitika stroškov kmetijsko svetovalnega sektorja je razvidna iz tabele št. 16. Poslovanje sektorja
predstavlja izvajanje javne službe.
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Ad 3) Sektor za živinorejo je bil v letu 2005 delno financiran s strani kmetijsko gozdarskih zavodov za
storitve opravljanja koordinacije dela oddelkov za živinorejo v višini 4.625.000,00 SIT, ostali vir
predstavlja zbornični prispevek. Ob zaključku leta stroškovno mesto združimo z zborničnim uradom.
Opravljanje koordinacije dela za živinorejo predstavlja izvajanje javne službe.
Ad 4) Za izvajanje certificiranja gozdov, katerega vir je proračunska postavka PP 2552, vodimo
poslovanje na STM 5. Pogodbena vrednost za leto 2005 znaša neto 16.666.666,67 SIT, ki pa ni bila v
celoti porabljena. Na podlagi skupne izjave skrbnika s strani KGZS in MKGP smo neporabljena
sredstva v višini 2.386.121,58 SIT prenesli na odložene kratkoročne prihodke za namen vnaprej
določene porabe v letu 2006. Poslovanje tega sektorja predstavlja izvajanje javne službe.
Ad 5) V letu 2005 smo prejeli akontacijo po pogodbi o vnosu, obdelavi in arhiviranju knjigovodskih
podatkov s kmetij s strani Komisije EU, ki predstavlja prihodek za izvajanje FADN na kmetijah,
katerega poslovanje vodimo na STM 21. Del nakazila smo prikazali kot prihodek leta 2005 v višini
odhodkov na tem stroškovnem mestu, preostanek pa je izkazan na kontu odloženi kratkoročni
prihodki. Izvajanje vnosa in obdelave podatkov predstavlja tržno dejavnost.
Ad 6) Projekt Mojstrske kmetije je voden na svojem stroškovnem mestu. Sredstva za projekt so bila
nakazana na podlagi pogodbe med KGZS in Ministrstvom za šolstvo in šport, vir sredstev pa
predstavlja črpanje evropskih strukturnih skladov. V skladu z navodili financerja je bilo za izvedena
dela pripravljeno izčrpno vsebinsko in finančno poročilo. Vrednost projekta je bila v letu 2005
3.000.000,00 SIT, poraba je ustrezala razpoložljivim sredstvom. Izvajanje projekta predstavlja tržno
dejavnost.
Razmejevanje posrednih stroškov, ki se tičejo vseh stroškovnih mest v zvezi z najemnino in tekočim
vzdrževanjem ter porabljeno energijo in varovanjem, je izvedeno na podlagi ključa, ki ga določimo na
začetku poslovnega leta v skladu z zasedbo poslovnih prostorov, neposredne stroške pa na podlagi
stroškov po računih, ki se nanašajo na posamezni sektor.
TABELA 14:
ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH ZA KGZS
BREZ SEKTORJA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

V SIT
Naziv konta

REALIZACIJA
2004

PLAN
2005

REALIZACIJA
2005

Indeks

Indeks

R1

P

R

R/R1

R/P

Stroški energije

2.865.485,38

2.937.122,60

2.212.670,17

77,22

75,33

Nadomestni deli za osnovna sredstva

1.120.999,40

1.161.316,40

1.289.403,38

115,02

111,03

Stroški strokovne literature

2.273.693,22

2.330.535,60

2.204.739,32

96,97

94,60

Pisarniški material

7.319.625,82

6.201.368,80

3.726.622,42

50,91

60,09

Drugi stroški materiala

3.485.893,96

3.085.718,90

1.088.109,46

31,21

35,26
131,34

Stroški materiala za sejme
STROŠKI MATERIALA
Stroški storitev opravljanja dejavnosti
Stroški telefona, interneta

1.055.280,62

1.081.662,60

1.420.658,22

134,62

18.120.978,40

16.797.724,90

11.942.202,97

65,90

71,09

56.518.228,35

59.488.579,60

61.627.210,70

109,04

103,60

6.051.532,10

6.175.085,60

4.618.370,99

76,32

74,79

Stroški poštnine

77.706.420,30

67.607.161,40

73.227.742,33

94,24

108,31

Tiskarske, založniške storitve

38.992.573,02

29.178.705,30

34.190.205,09

87,68

117,18

9.485.724,50

9.722.867,60

10.029.318,74

105,73

103,15

15.704.065,29

16.096.666,90

9.555.457,72

60,85

59,36

4.766.090,51

4.885.242,80

4.282.645,29

89,86

87,66

Stroški najemnin

20.516.293,94

15.496.758,50

16.884.543,10

82,30

108,96

Stroški varovanja

1.063.694,59

999.842,50

1.005.963,36

94,57

100,61

Stroški zavarovanja in plačil.prometa

6.460.052,99

5.993.618,90

5.441.519,40

84,23

90,79

Storitve oglaševanja
Storitve organizacije sejmov, reklame
Stroški tekočega vzrževanja
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Stroški intelektualnih storitev
Stroški komunalnih storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški v zvezi z delom
Stroški storitev fizičnih oseb

12.724.945,25

13.057.577,50

15.431.731,39

121,27

118,18

693.222,50

710.553,10

457.921,90

66,06

64,45

3.010.564,22

3.075.619,40

1.160.951,18

38,56

37,75

7.331.003,76

7.514.278,80

7.387.874,40

100,78

98,32

83.081.841,10

21.252.251,60

43.517.996,87

52,38

204,77
98,91

Reprezentanca

7.808.154,46

7.616.199,10

7.533.182,94

96,48

Stroški drugih storitev

1.339.645,29

1.373.136,40

667.504,10

49,83

48,61

19.925.828,10

20.423.973,80

19.271.063,56

96,71

94,36

373.179.880,27

290.968.118,80

316.291.203,06

84,76

108,70

Stroški drugih storitev OE in izpostav
STROŠKI STORITEV
AMORTIZACIJA

5.979.357,37

8.600.000,00

6.047.636,58

101,14

70,32

Plače in nadomestila

119.370.150,00

137.144.484,72

138.451.530,90

115,99

100,95
103,58

Prispevki za socialno varnost

19.047.802,00

21.579.510,43

22.351.194,20

117,34

Davek na plače

9.506.570,00

10.977.528,85

10.542.815,30

110,90

96,04

Regres za LD

2.749.448,00

3.762.200,00

4.051.600,00

147,36

107,69

Povračila stroškov delavcem

9.216.480,00

11.547.762,00

12.243.224,00

132,84

106,02

Stroški dopol.pokoj. zavarovanja

1.769.037,48

1.743.514,60

1.730.024,44

97,79

99,23

161.659.487,48

186.755.000,60

189.370.388,84

117,14

101,40

STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI

6.196.587,31

6.351.502,00

7.760.332,84

125,24

122,18

ODHODKI ZA OBRESTI

1.671.265,96

1.713.047,60

508.056,50

30,40

29,66

0,93

0,00

0,02

2,15

0,00

2.541.610,00

2.605.150,30

569.349.167,72

513.790.544,20

IZREDNI ODHODKI
PREVREDNOT.ODHODKI
skupaj

156.992.422,70 6176,89 6026,23
688.912.243,51

121,00

134,08

Posamezne postavke analitičnih kontov so obrazložene pri tabeli 8: Stroški po analitičnih kontih KGZS.
TABELA 15:
ODHODKI PO ANALITIČNIH KONTIH ZA SEKTOR KMETIJSKEGA SVETOVANJA
za obdobje 1.1. - 31.12.2005
V SIT
Naziv Konta
Stroški energije

REALIZACIJA
2004
R1

PLAN
2005
P

REALIZACIJA
2005
R

Indeks Indeks
R/R1
R/P

2.066.276,44

2.117.933,35

1.553.411,58

75,18

117.760,42

120.704,43

0,00

0,00

0,00

Stroški strokovne literature

1.336.312,12

1.369.719,92

3.672.070,69

274,79

268,09

Pisarniški material

1.463.025,95

1.499.601,60

2.110.708,76

144,27

140,75

838.124,33

859.077,44

716.717,21

85,51

83,43

5.821.499,26

5.967.036,74

Stroški storitev opravljanja dejavnosti

5.094.223,06

5.221.578,64

5.756.751,93

Stroški telefona, interneta

4.439.316,09

4.550.298,99

3.427.572,97

77,21

75,33

828.095,22

848.797,60

357.340,61

43,15

42,10

2.086.585,53

2.138.750,17

8.201.227,06

393,05

383,46

721.808,56

739.853,77

495.239,07

68,61

66,94

4.280.766,82

4.387.785,99

3.252.651,28

75,98

74,13

Stroški najemnin

27.041.824,52

27.717.870,13

27.364.770,84

101,19

98,73

Stroški varovanja

937.202,91

960.632,98

966.513,24

103,13

100,61

23.100,00

351.612,93

446.028,08 1930,86

126,85

4.338.689,73

10.162.140,64

7.994.057,46

184,25

78,67

226.650,00

232.316,25

136.920,00

60,41

58,94

Stroški prevoznih storitev

1.631.155,44

1.671.934,33

933.284,20

57,22

55,82

Stroški v zvezi z delom

4.591.448,86

4.706.235,08

3.272.622,00

71,28

69,54

Stroški storitev fizičnih oseb

1.727.382,30

1.770.566,86

3.316.254,20

191,98

187,30

768.589,46

787.804,20

984.763,76

128,13

125,00

Nadomestni deli za osnovna sredstva

Drugi stroški materiala
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA

Stroški poštnine
Tiskarske, založniške storitve
Storitve organizacije sejmov, reklame
Stroški tekočega vzrževanja

Stroški zavarovanja in plačil.prometa
Stroški intelektualnih storitev
Stroški komunalnih storitev

Reprezentanca
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73,35

8.052.908,24 138,33 134,96
113,01

110,25

Stroški drugih storitev
SKUPAJ STROŠKI STORITEV

487.353,20

499.537,03

59.224.191,70

66.747.715,58

AMORTIZACIJA
Plače in nadomestila
Prispevki za socialno varnost

300.988,15

61,76

60,25

67.206.984,85 113,48 100,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.818.608,00

95.662.564,00

90.473.867,40

89,74

94,58
95,24

16.173.287,00

15.339.005,00

14.608.301,70

90,32

Davek na plače

6.920.559,00

7.011.908,00

6.404.334,80

92,54

91,34

Regres za LD

2.581.680,00

2.459.900,00

2.459.900,00

95,28

100,00

Povračila stroškov delavcem

8.546.178,00

6.372.665,00

6.783.288,00

79,37

106,44

Stroški dopol.pokoj. zavarovanja

1.985.144,75

1.446.790,00

1.407.628,00

70,91

97,29

137.025.456,75

128.292.832,00

122.137.319,90

89,13

95,20

SKUPAJ STROŠKI DELA
DRUGI STROŠKI

151.827,00

155.622,68

ODHODKI FINANCIRANJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IZREDNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.222.974,71

201.163.207,00

197.684.802,80

97,76

98,27

SKUPAJ ODHODKI

287.589,81 189,42 184,80

Večje odstopanje od planiranih stroškov Sektorja za kmetijsko svetovanje je nastalo pri stroških
strokovne literature, kjer presegamo plan za 168,1% na račun naročnine na revije Agra Facts in Agra
Europe, ki jih izdajajo organi EU. Višji stroški tiska od planiranih so rezultat izdaje brošure Za razvoj
kmetijstva in podeželja ter višji stroški grafičnih storitev pri izdaji zbornika za posvet KSS na Bledu. V
okviru drugih stroškov so izkazani stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga je Sektor
za kmetijsko svetovanje (v okviru KGZS) kot najemnik poslovnih prostorov na Miklošičevi plačal prvič v
letu 2005 v znesku 168.640,36 SIT. Le-ta strošek ni bil zajet v planu.
V okviru stroška najemnin je poleg najemnin za poslovne prostore, garažnin in najema drugih
prostorov za prireditve zajet tudi strošek najema programske in računalniške opreme po pogodbi o
najemu s podjetjema Skupina Atlantis in FMC. Najem se zaključi v letu 2005.
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
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.
Iz tabele je razvidno, da pretežni delež prihodkov in s tem stroškov ustvarjamo v okviru tržne
dejavnosti. Obrazec za prihodke in odhodke tržne dejavnosti ne predvideva enakovredne členitve po
kontih kot za javno službo, zato je predvsem na strani odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu členitev posameznih odhodkov omejena na plače in izdatke. Celotna investicija v nakup
nepremičnine in opredmetenih osnovnih sredstev je tako prikazana pod izdatki za blago in storitev iz
naslova prodaje na trgu in hkrati predstavlja razlog za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki po
načelu denarnega toka leta 2005.
TABELA 16:
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA
TOKA
Naziv konta

leto 2005

leto 2004

V 000 SIT

Indeks
05 / 04

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

1.017.741
218.290
212.485
212.485
212.485
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842.511
226.028
223.334
223.334
223.334

120,80
96,58
95,14
95,14
95,14

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
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

60

5.805
3.655

2.694

2.150

215,48
0,00

0,00

799.451
30.244
8.065

2.694
616.483
21.678
13.603

0,00
129,68
139,51
59,29

761.142
1.171.528
217.991
114.755
102.657
2.605
7.285
1.904

581.202
757.095
227.292
128.005
113.548
2.582
8.824
1.259

130,96
194,47
95,91
89,65
90,41
100,89
82,56
151,23

304
18.438
9.330
7.455
82
105
1.466
84.798
18.457
5.812
5.372
1.323
8.806
1.079
24.383

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

16,96
93,33
95,27
95,03
124,24
94,59
75,53
118,68
163,99
153,07
91,66
44,06
120,61
86,60
103,68

7.308

7.071

103,35

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…
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

7. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA
PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2005

12.258

953.537
143.211
22.411
787.915

8.400
1.640

145,93
0,00

6.439

0,00

5.918
521

0,00
0,00

529.803
116.203
19.473
394.127
85.416

236,75
123,24
115,09
276,23

153.787

POSLOVNEGA

IZIDA

–

PRESEŽEK

Predlagamo razporeditev presežka prihodkov nad odhodki v višini 388.767.964,47 za leto 2005 v
skladu s finančnim načrtom za leto 2005 in 2006:
 221.735.239,81 SIT – nakup poslovne stavbe
 136.203.724,66 SIT – dodatna dela za usposobitev poslovne stavbe

27.330.000,00 SIT - nakup opreme

3.500.000,00 SIT – naložba v Inštitut za kontrolo v kmetijstvu in gozdarstvu
8. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM SVETA
KGZS
Leto 2004 smo zaključili s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 181.435.360,19 SIT, ki je bil v
skladu s sklepom sveta KGZS razporejen za nakup nepremičnine, opreme in sofinanciranje gradnje
prizidka v Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto in Nova Gorica. Presežke prihodkov smo prenesli
na sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava in predstavlja vir za zgoraj omenjene
investicije. Nakup nepremičnine in opreme je bil izveden v letu 2005, sofinanciranje gradnje prizidka v
kmetijsko gozdarskih zavodih pa je preloženo v leto 2006.
Računovodja
Milena Ogrin
Vodja FGS
Nataša Belingar
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