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Predlog zakona o 

KMETIJSKO GOZDARSKI ZBORNICI 

(ZKGZ) 

- EPA 235-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 17. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KMETIJSKO GOZDARSKI 
ZBORNICI SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker 
gre za izredne potrebe države, da se zagotovi podlaga za 
takojšnje organiziranje kmetijsko gozdarske zbornice kot 
predstavnice kmetov in ribičev ter kmetijskih, gozdarskih in 
ribiških organizacij. S tem bo napravljen nov korak k približevanju 
ureditve v Republiki Sloveniji z ureditvijo v državah članicah 
Evropske zveze. S prenosom ustanoviteljskih pravic nad 
kmetijskimi zavodi, vključitvijo vanje tudi poskusnih sadjarskih 
in selekcijskih centrov bi uredili pravni status tem institucijam in 
uporabnikom njihovih storitev zagotovili neposreden vpliv, 
pravice, obveznosti in odgovornosti do teh zavodov, kot je to 
urejeno v večini zahodno evropskih držav. Razlog za hitri 
postopek je tudi v tem, da se naj bi volitve v svet zbornice 
izvedle z volitvami predsednika države v letošnjem letu, s čemer 
bi bili stroški volitev le okoli 50.000.000 tolarjev, ob samostojnih 
volitvah pa bi bili za okoli 20.000.000 tolarjev večji. 

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji 29/6-1994 sprejel 
stališča in sklepe, s katerimi je v prvem branju sprejel predlog 
zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah in naložil Vladi 
Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za naslednje 
branje, upoštevaje ta stališča in sklepe. Zakonodajni postopek 

za sprejem tega zakona pa se je zaradi dveh različnih 
konceptov organiziranja zbornic in dolgotrajnega usklajevanja 
zavlekel. Zdaj je predlagatelj pripravil nov predlog zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki ga predlaga v sprejem 
po hitrem postopku. Pri pripravi tega predloga pa je predlagatelj 
v največji možni meri upošteval tudi stališča in sklepe 
Državnega zbora in njegovega Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, sprejete ob prvi obravnavi prejšnjega besedila 
predloga zakona o kmetijsko gozdarskih zbornicah. 

A 
Vlada Republike Slovenije s tem besedilom predloga zakona in 
amandmajev nadomešča besedilo predloga zakona o kmetijsko 
gozdarskih zbornicah in amandmajev k temu zakonu, ki vam 
jih je poslal v obravnavo z dopisom, št. 023-06/94-2/3-8 dne 
17/6-1996 in predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije 
obravnava novo besedilo predloga zakona na 7. redni seji. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Franc BUT, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, 
- Ervin KUHAR, državni podsekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Sedanjo zbornično organiziranost na področju gospodarstva 
urejajo različni področni zakoni, sprejeti v zadnjih letih. 
Gospodarski subjekti, za katerih delovno področje še niso sprejeti 
novi zakoni, so še vedno obvezni člani Gospodarske zbornice 
Slovenije, ki jo ureja zakon o Gospodarski zbornici Slovenije 
(Uradni list RS, št. 14/90). Po tem zakonu je Gospodarska zbornica 
Slovenije kot pravna oseba samostojna strokovno-poslovna 
organizacija, ki opravlja naloge za razvijanje tržnega gospo- 
darstva, svobodnega podjetništva in spodbujanja konkurence. 
Naloge Gospodarske zbornice Slovenije so v zakonu naštete le 
primeroma. Poleg nalog, ki jih opravlja izključno v interesu članov, 
lahko Gospodarska zbornica Slovenije izvršuje javna pooblastila, 
ki se določijo z zakonom. 

Z uveljavitvijo sedanjega zakona o Gospodarski zbornici Slovenije 
je prenehal veljati prejšnji zakon o združevanju organizacij 
združenega dela v splošna združenja in gospodarske zbornice 
(Uradni list SRS, št. 28/78). Tako so prejšnja splošna združenja, 
organizirana za posamezne gospodarske panoge, med njimi tudi 
splošni združenji kmetijstva in gozdarstva, že ob uskladitvi 
zbornične organiziranosti z zakonom iz leta 1990 izgubila položaj 
pravne osebe. Kot oblike delovanja in odločanja za dejavnosti 
oziroma področja so v okviru zbornice ustanovljene sekcije in 
panožne organizacije, za območja pa enote zbornice. Sekcije 
opravljajo naloge, ki so določene s statutom zbornice glede na 
potrebe posameznih dejavnosti oziroma panog. V okviru sekcij 
se člani, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, povezujejo 
v panožne organizacije oziroma strokovne skupine. Položaj 
sekcije imata tudi obrtna zbornica in zadružna zveza, ustanovljena 
za področje kmetijstva in gozdarstva v Republiki. Obrtna zbornica 
Slovenije in Zadružna zveza Slovenije sta kot kolektivni članici 
zbornice pravni osebi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, 
določenimi v svojem statutu in statutu Gospodarske zbornice 
Slovenije. 

Za gospodarske subjekte, ki jih določa zakon, je članstvo v 
Gospodarski zbornici Slovenije obvezno. Obvezne člane je 
mogoče razvrstiti v tri kategorije. Neposredno so v Gospodarsko 
zbornico Slovenije včlanjena podjetja in druge pravne osebe (razen 
kmetijskih in gozdarskih zadrug), ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost in imajo sedež v Republiki Sloveniji.Tako so neposredni 
člani Gospodarske zbornice Slovenije ne glede na pravno obliko 
in lastnino tudi (do lastninskega preoblikovanja) pretežno podjetja 
z družbenim kapitalom, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. 

Preko Obrtne zbornice Slovenije se v Gospodarsko zbornico 
Slovenije povezujejo fizične osebe, ki kot posamezniki samostojno 
opravljajo gospodarsko dejavnost, obratovalnice, obrtne zadruge 
in druge oblike združevanja obrtnikov. 

Poleg Obrtne zbornice Slovenije ima položaj kolektivnega člana 
Gospodarske zbornice Slovenije Zadružna zveza Slovenije, ki je 
ustanovljena za celotno območje Republike Slovenije in povezuje 
kmetijske in gozdarske zadruge in druge oblike zadružnega 
organiziranja na področju kmetijstva in gozdarstva. 

Po zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 22/94- 
obvez. razi. in 35/96 - obvez, razi.) članstvo zadrug v zadružnih 
zvezah ni več obvezno. Z odpravo družbene lastnine v 
zadružništvu so tudi kmetijske in gozdarske zadruge postale 
prostovoljne in samostojne gospodarske organizacije, ki imajo 
namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov. 

Ob interesnem zastopstvu zadrug in posredno zadružnikov v 

včlanjenih zadrugah je zakon o zadrugah predvidel nove naloge 
tudi za zadružne zveze (na primer naloge, povezane z vračilom 
in upravljanjem nekdanjega zadružnega premoženja, z zadružno 
revizijo in druge naloge). Zakon o zadrugah je splošen predpis, 
zato zadružno organiziranje in povezovanje zadrug (kmetijskih, 
potrošniških in drugih) v zadružne zveze ni več obvezno omejeno 
na posamezne dejavnosti oziroma na vrste zadrug. 

Po veljavni ureditvi torej kmetje niso vključeni v obstoječi zbornični 
sistem neposredno in obvezno kot drugi samostojni gospo- 
darstveniki (podjetniki), temveč samo delno in posredno - preko 
kmetijskih in gozdarskih zadrug in še to ob pogoju, da so kmetijske 
in gozdarske zadruge včlanjene v zadružno zvezo, ki je us- 
tanovljena za območje celotne države in je kolektivna članica 
Gospodarske zbornice. 

Zadružne zveze, ki so po veljavnem zakonu o zadrugah že 
oziroma bodo organizirane za posamezna območja oziroma za 
celotno območje države, in predvidena kmetijsko-gozdarska 
zbornica po predlaganem zakonu so torej avtonomne organizacije 
z različnim članstvom in različnimi nalogami, ki se ne izključujejo, 
temveč dopolnjujejo. To dokazujejo tudi preizkušeni modeli v tistih 
državah, kjer kmetijske zbornice in kmetijski zadružni poslovni 
sistemi že več desetletij nepretrgoma uspešno sodelujejo (na 
primer Francija) oziroma, kjer je ob obveznem članstvu (kmetov) 
v kmetijskih zbornicah obvezno tudi članstvo zadrug v eni od 
revizijskih zadružnih zvez (na primer Avstrija, Nemčija). 

Zaradi ločene zbornične organiziranosti zadružnega in 
dosedanjega družbenega kmetijstva na eni strani in samo delne 
ter posredne vključenosti kmetov v zbornični sistem na drugi 
strani so bile v prejšnji Skupščini Republike Slovenije po volitvah 
v letu 1990 že dane pobude za zakonsko ureditev kmetijsko 
gozdarske zbornice kot organizacije, ki bi povezovala kmete in 
druge gospodarske subjekte na področju kmetijstva in gozdarstva 
ter enotno zastopala njihove koristi pred državnimi organi. Državni 
zbor RS je že sprejel predlog zakona o kmetijsko gozdarskih 
zbornicah v prvi obravnavi 29.6.1994, Vlada RS je predlog zakona 
o kmetijsko gozdarskih zbornicah za drugo obravnavo sprejela 
13.6.1996 in ga poslala Državnemu zboru, vendar je po naknadnih 
usklajevanjih ugotovila, da je treba predlog zakona v nekaterih 
delih pripraviti drugače in ga nato čimprej sprejeti. 

Predlagani zakon naj bi uredil ustanovitev, položaj, članstvo, 
naloge in financiranje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
ter volitve v njene organe. V to zbornico naj bi ob njenem 
konstituiranju prešle tudi pristojnosti, naloge in delavci Uprave 
RS za pospeševanje kmetijstva kot organa v sestavi Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ta organ pa bi se takrat 
ukinil, za kar je treba spremeniti tudi zakon o organizaciji in 
delovnem področju ministrstev. 

Ta zbornica naj bi ob konstituiranju postala ustanoviteljica sedanjih 
kmetijskih zavodov, v katerih so kmetijska svetovalna služba, 
selekcijska, rodovniška in kontrolna služba za živinorejo, nekateri 
laboratoriji, osemenjevalna središča in poskusni center za 
sadjarstvo v Vipavi, vanje pa naj bi se prenesla tudi poskusna 
vinogradniška centra in še en poskusni sadjarski center. V 
kmetijsko gozdarske zavode naj bi se prenesla tudi dejavnost 
svetovanja v gozdarstvu in z njo ustrezni delavci Zavoda za 
gozdove Slovenije, za kar je treba spremeniti tudi zakon o 
gozdovih. 

Kmetijska svetovalna služba ima v Sloveniji že dolgo tradicijo. 
Delovala je že, ko je bila Slovenija še pod Avstrijo, nato v Kraljevini 
Jugoslaviji, po drugi svetovni vojni pa se je kot kmetijska 
pospeševalna služba ponovno močneje razvijala s ponovnim 
oživljanjem zadružništva po letu 1953. V začetku je delovala v 
okviru glavne in okrajnih zadružnih zvez kot javna kmetijska 
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pospeševalna služba. Skrbela je za razvoj zasebnega kmetijstva 
v Sloveniji, ne glede na organiziranost. Delovala je do ukinitve 
zadružništva leta 1962. 

S ponovno oživitvijo zadružništva, predvsem s spodbujanjem 
razvoja zasebnega kmetijstva v letih 1970 do 1980 je bilo delo 
kmetijske pospeševalne službe najbolj učinkovito. V zakonu o 
združevanju kmetov iz leta 1972 je bilo določeno, da imajo zadruge 
lahko pospeševalno (strokovno) službo. V letih 1976 do 1980 je 
urejal delovanje kmetijske pospeševalne službe "Družbeni 
dogovor o organizaciji pospeševalne službe (posvetovalne in 
razvojne službe) in o zagotovitvi sredstev za delovanje 
republiškega in sofinanciranje regionalnih pospeševalnih centrov". 
Po letu 1980 je bilo uvedeno sofinanciranje dela pospeševalne 
službe in sicer: 1/3 iz državnih, 1/3 iz občinskih in 1/3 iz sredstev 
kmetijskih zadrug. Do leta 1990 je bilo v kmetijski svetovalni službi 
zaposlenih 450 kmetijskih strokovnjakov. Delali so v kmetijskih 
zadrugah, na območnih kmetijskih in živinorejsko veterinarskih 
zavodih ter na zadružni zvezi. 

V letu 1990 je bila opravljena reorganizacija kmetijske pospe- 
ševalne službe. Preoblikovala se je v kmetijsko svetovalno službo. 
Število zaposlenih se je zmanjšalo na 300 delavcev. Izobrazbena 
struktura zaposlenih se je močno izboljšala. 

Organizacijska shema Kmetijske svetovalne službe Slovenije je 
naslednja: v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
je organizirana Uprava Republike Slovenije za pospeševanje 
kmetijstva, ki ima 9 zaposlenih; na terenu pa so v kmetijskih 
zavodih Regijski oddelki za kmetijsko svetovanje v Murski Soboti, 
Mariboru, Ptuju, Celju, Ljubljani, Novem mestu, Kranju in Novi 
Gorici; na terenu je tudi 89 enot za kmetijsko svetovanje. 

Kmetijska svetovalna služba opravlja Zlasti naslednje: izobražuje 
in usposablja kmete na tehnološkem obratoslovnem, ekonom- 
skem, okoljevarstvenem in drugih področjih, pomembnih za razvoj 
kmetij oziroma kmetijskih obratov. Kot metoda dela prevladuje 
neposredno svetovanje kmetom, organiziranje strokovnih 
predavanj in demonstracij, objava strokovnih navodil v časopisih, 
radiu, televiziji, organizacija različnih izobraževalnih oblik (tečaji, 
seminarji), sejmi, razstave; pomoč pri organizaciji in delovanju 
krožkov in strokovnih združenj (strojni krožki, rejska društva in 
zveze itd.); v okvir svetovanja in neposredne pomoči kmetom 
spada pomoč pri uveljavljanju in izvajanju pospeševalnih ukrepov, 
ki jih sprejema in financira država na področju kmetijstva in ribištva 
(izdelava programov in projektov). 

Poleg teh dejavnosti opravlja kmetijska svetovalna služba še vrsto 
drugih aktivnosti, ki so pomembne za razvoj kmetijstva, kmetij in 
podeželja (delo v okviru kmečkih žena, mladine; vzpodbujanje 
dopolnilnih dejavnosti - kmečki turizem, predelava in dodelava 
kmetijskih proizvodov ipd.). 

V letu 1996 je bilo na terenu (v kmetijskih zavodih) zaposlenih 
300 kmetijskih svetovalcev, od tega 230 v osnovnem pospeše- 
vanju, 70 svetovalcev specialistov. V Upravi RS za pospeševanje 
kmetijstva, ki je organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, pa je bilo zaposlenih 8 delavcev. 

Po izobrazbeni strukturi je 148 z višjo izobrazbo, 129 z visoko in 
22 mag. 1 doktoratom znanosti. Vsi sedaj zaposleni imajo 
opravljeno licenco, to je opravljeno usposabljanje za svetovanje. 
Izgrajen je tudi sistem permanentnega usposabljanja za 
svetovalcev, kar je tudi pogoj za napredovanje in za opravljanje 
te dejavnosti. 

Razen 119. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št, 59/96) kmetijske svetovalne službe ne ureja noben zakon ali 
drug predpis. 

Selekcija, reprodukcija, rodovništvo in kontrola proizvod- 
nosti domačih živali, genska banka domačih živali 

Tudi ta služba ima v različnih oblikah večdesetletno zgodovino. 
V tem prikazu se omejujemo le na obdobje zadnjh 20 let. Od leta 
1978 dalje je bila Živinorejska poslovna skupnost (nadalje: ŽPS) 
organizirana znotraj Gospodarske zbornice in na podlagi zakona 
o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) tudi 
zakonsko zadolžena za izvajanje nalog posebnega pomena v 
živinoreji in za zagotavljanje zadostnega števila plemenjakov in 
drugega plemenskega materiala in seveda tudi za zagotavljanje 
potrebnih sredstev. Drugi del sredstev pa se je zagotavljal s strani 
države. 

ŽPS je sredstva zagotavljala od dela maloprodajnih cen oziroma 
določenega deleža od prodaje mleka, mesa in izdelkov. Programe 
strokovnih javnih nalog ter politiko razvoja živinoreje in način 
financiranja so potrjevali posebni odbori pri ŽPS. Z letom 1987 se 
sredstva niso več zagotavljala iz cene za prodano meso, leta 
1992 pa tudi ne več od cene za prodano mleko. Od leta 1993 dalje 
je financiranje kontrolne službe v živinoreji in selekcijske službe v 
celoti vezano na proračunska sredstva Republike Slovenije. 

V letih 1991 do 1993 je bila izvedena reorganizacija služb. Izvršen 
je bil prenos kontrolne službe s 65 kmetijskih zadrug na 6 
območnih kmetijskih zavodov, analitika je bila prenesena s 36 
laboratorijev na vsega le 6 laboratorijev na zavodih, izvršena je 
bila racionalizacija, saj se je zmanjšalo število osnovnih 
kontrolorjev s prejšnjih 287 na 245 kontrolorjev, ob tem, da se je 
obseg kontrole celo povečal. Sedaj je v kontrolni službi zaposlenih 
skupaj 284 strokovnjakov. 

Izvajanje posameznih nalog poteka na podlagi dolgoročnega 
selekcijskoga programa in letnega programa, ki določa v skladu 
s selekcijskim programom obseg in vrsto nalog za tekoče leto. 
Služba za kontrolo proizvodnje se izvaja v skladu s sklepi 
Mednarodnega komiteja za kontrolo proizvodnje živali, s sedežem 
v Parizu, katerega člani smo že več kot 10 let. 

V območnih kmetijskih zavodih: Živinorejsko veterinarski zavod 
za Pomurje, Murska Sobota; Obdravski zavod za veterinarstvo 
in živinorejo Ptuj; Kmetijski zavod Maribor; Zavod za živinorejo in 
veterinarstvo, Celje; Kmetijski zavod Ljubljana; Živinorejsko 
veterinarski zavod Kranj; Kmetijsko veterinarski zavod Nova 
Gorica in v Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec se izvajajo 
predvsem naslednje dejavnosti: operativna izvedba kmetijskega 
svetovanja, selekcije in kontrole proizvodnosti v živinoreji ter 
dejavnost osemenjevalnih centrov. V skupnem številu zaposlenih 
predstavljajo te dejavnosti v povprečju okrog 80 %. Po deležu 
prihodka iz teh dejavnosti so precejšnje razlike (od 100 do 45 %). 
Med drugimi dejavnostmi kmetijskih zavodov so pomembni 
prihodki od laboratorijskih analiz, tudi tistih na podlagi pooblastil 
za izdajo potrdil o ustreznosti, ki jim jih je v skladu s področnimi 
zakoni dal minister, pristojen za kmetijstvo. Poleg tega imajo zavodi 
nekatere lastne dejavnosti (drevesnice, nasadi, prodaja 
živalskega semena) ter tudi strokovne in raziskovalne naloge.V 
teh zavodih in inštitutu je zaposlenih 764 delavcev. 

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu se izvajajo, 
vse strokovne in raziskovalne naloge na področju hmeljarstva. 
Kmetijsko svetovanje in druge strokovne naloge, ki se financirajo 
neposredno iz proračuna, zaposlujejo 6 % od vseh zaposlenih 
(49) oziroma predstavljajo okrog 7 % prihodka. Drugo predstavlja 
raziskovalna dejavnost in izvajanje drugih strokovnih nalog za 
potrebe hmeljarstva. 

Zgoraj navedeni kmetijski zavodi so sedaj v večini primerov po 
pravnem statusu podjetja v družbeni lastnini, ki pa se niso lastninila 
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in tudi ne po 
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zakonu o zavodih ali zakonu o gospodarskih javnih službah, ker 
se ti zakoni niso nanašali nanje. Poseben primer je Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu, katerega ustanoviteljica je 
delniška družba, ki so jo ustanovili nekateri hmeljarji, vendar tudi 
ta inštitut, ki je sicer registriran kot zavod s pravico javnosti, nima 
urejenih lastninskih razmerij. 

Poskusni vinogradniški center Ivanjkovci in poskusni sadjarski 
center Gačnik ter Selekcijsko trsničarsko središče Vipava ter 
tudi poskusni sadjarski center Nova Gorica je v celoti financirala 
država z namenom spodbujanja kakovostnega vinogradništva in 
sadjarstva preko zagotovljenih kakovostnih domačih cepičev in 
drugega sadilnega materiala. Tudi ti centri imajo neurejen pravni 
status in ker so začeli nastajati še v času družbene lastnine, so 
v pretežnem delu še vedno v družbeni lastnini. 

Izobraževanje in prosvetljevanje lastnikov gozdov izvajajo v 
skladu z zakonom o gozdovih delavci Zavoda za gozdove 
Slovenije. To delo opravlja okoli 100 delavcev. Ker so te naloge 
enake kot naloge kmetijske svetovalne službe, je smotrno, da se 
opravljajo iz istega mesta, torej iz kmetijsko gozdarskega zavoda, 
kar naj bi se določilo s tem zakonom, seveda pa je treba ustrezno 
spremeniti tudi zakon o gozdovih. 

2. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Osnovni cilj zakona je ustanoviti Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije, ki naj bi varovala in zastopala interese kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva; svetovala posameznikom in pravnim 
osebam, ki opravljajo te dejavnosti in pospeševala gospodarsko 
in okolju prijazno kmetovanje, gozdarstvo in ribištvo, dati tej 
zbornici primerne naloge in s posebnimi zakoni tudi javna 
pooblastila, ji zagotoviti ustrezne kadre in usmerjanje, 
programiranje in nadzor nad delom strokovnih služb, ki delajo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Načela, na katerih bo 
temeljil zakon: 

- obvezno članstvo kot predpogoj, da je lahko zbornica z zakonom 
pooblaščen zastopnik interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva; 
hkrati se naj bi omogočilo tudi prostovoljno članstvo za neobvezne 
člane, pri čemer imajo po vstopu v članstvo oboji enake pravice, 
obveznosti in odgovornosti razen za izstop, torej neobvezni člani 
lahko tudi izstopijo iz zbornice; 

- status javnopravne osebe, saj ne gre za institucijo, ki bi se 
ustanavljala na podlagi zasebne iniciative zaradi uveljavljanja 
zasebnih interesov in z zasebnimi sredstvi, temveč se naj bi ta 
zbornica ustanovila z zakonom zaradi uresničevanja javnega 
interesa in naj bi se zato dala za organiziranje in začetek dela 
državna sredstva. Prav tako se v javnem interesu v tem predlogu 
zakona predlaga, da se zbornici da ustanoviteljske pravice nad 
kmetijsko gozdarskimi zavodi; 

- zbornico naj vodijo demokratično izvoljeni svet (pri čemer naj bi 
se volitve v prvi volilni skupini - fizične osebe, opravile na splošnih 
volitvah članov zbornice iz te volilne skupine) in od njega imenovani 
organi; 

- sredstva za delo zbornice naj zagotavljajo člani iz članarine, 
razen za prve volitve in začetek dela; prav tako naj sredstva za 
delo kmetijsko-gozdarskih zavodov zagotovijo ti zavodi iz lastnih 
virov, zbornica iz članarine in Republika Slovenija le toliko, koliko 
sredstev manjka za sofinanciranje programov dela kmetijskih, 
gozdarskih in ribiških strokovnih služb v teh zavodih. 

3. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

1. Zaradi zastopanja koristi kmetijstva in gozdarstva, svetovanja 
in pospeševanja se v skladu s tem zakonom ustanovi Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije. Namen te zbornice obsega 
predstavniško (zastopniško), svetovalno in pospeševalno 
funkcijo. V tem okviru lahko zbornica opravlja tudi določene naloge 
državne uprave in prispeva k večji učinkovitosti in zmanjševanju 
stroškov državne uprave. 

2. Zbornica je javnopravno združenje in temelji na obveznem 
članstvu fizičnih in pravnih oseb, ki se v pomembnem obsegu 
ukvarjajo s kmetijsko, gozdarsko oziroma ribiško dejavnostjo. 
Obveznost članstva v zbornici utemeljujejo zlasti tile razlogi: 

a) Načelo obveznega zborničnega članstva je že uveljavljeno za 
gospodarske organizacije in nosilce - posameznike v vseh drugih 
gospodarskih dejavnostih, razen v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu. Koristi omenjenih treh panog v zborničnem sistemu ne 
morejo biti enakopravno zastopane, če načelo obveznega 
članstva ne velja tudi za to zbornico. Z zakonom določena 
predstavniška funkcija te zbornice je posebej pomembna zaradi 
dolgoročno upadajočega števila kmetijskega prebivalstva in 
zniževanja deleža kmetijstva in gozdarstva v družbenem proizvodu 
ob tem, ko narašča pomen kmetijstva in gozdarstva v pogledu 
ekoloških in socialnih funkcij. 

b) Ob prostovoljnih kmetijskih združenjih je obvezno in enotno 
zastopstvo gospodarskih subjektov v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu potrebno zaradi izravnave različnih interesov, ki izhajajo 
že iz različnih naravnih, gospodarskih in socialnih razmer, v katerih 
se opravljajo kmetijska, gozdarska in ribiška dejavnost. Zaradi 
raznolikosti teh razmer prostovoljna združenja izražajo pretežno 
posamične in skupinske interese, tako glede na velikost obratov 
in organizacijsko obliko (kmetije, zadruge, druge gospodarske 
organizacije), glede na proizvodne usmeritve (poljedelstvo, živir 
noreja, gozdarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo in po- 
dobno), glede na pridelovalne razmere (ravninski, hribovski, gor- 
ski in kraški svet), način gospodarjenja (osebe, ki jim je kmetijstvo 
edini, glavni ali dopolnilni poklic), pridelovalna območja (gorski, 
ravninski kmetje) in druge okoliščine. Takšen položaj krepi moč 
državne uprave, ki si za dialog in posvetovanje o posameznih 
zadevah lahko svojevoljno izbira različne partnerje, lahko tudi na 
račun šibkejših oziroma nezastopanih slojev v kmetijstvu. 

3. Pogoji za obvezno članstvo v tej zbornici so po predlaganem 
zakonu določeni tako, da naj bi članstvo zbornice zajelo pretežno 
večino fizičnih in pravnih oseb v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. 

4. Predlaga se ustanovitev ene zbornice, ki pa naj bi imela zaradi 
približanosti članom ter večjega vpliva članov na odločanje in 
poslovanje zbornice, decentralizirano organiziranost v območnih 
enotah in njihovih izpostavah. Glede na razpoložljive gmotne, 
kadrovske in druge vire predlagana zbornična organiziranost 
optimalno združuje v določenih pogledih nasprotujoči si težnji po 
čim večji približanosti članom in po zadostni učinkovitosti. Posebej 
velja poudariti, da se naj bi predlagana zbornična organiziranost 
naslonila na že vpeljano regijsko organizacijo kmetijskih, 
živinorejskih in veterinarskih zavodov oziroma kmetijske 
strokovne svetovalne službe in na območno razmestitev 
kmetijskih srednjih šol. Z naslonitvijo zborničnega sistema utečeno 
teritorialno organiziranost strokovne svetovalne službe v 
kmetijstvu, ki bi naj sicer ostala v kmetijskih zavodih, katerih 
ustanoviteljica pa naj bi bila zbornica, je mogoče reorganizacijo 
izvesti razmeroma hitro in z majhnimi stroški. S tem bi bil 
omogočen uspešen začetek dela te zbornice brez nepotrebnih 
dodatnih zagonskih stroškov na vseh treh predvidenih delovnih 
področjih - zastopstvo, svetovanje in pospeševanje. 
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5. Zbornica naj bi bila stanovsko in strokovno združenje, ki ga 
upravljajo člani. Najvišji organ zbornice naj bi bil svet, v katerega 
člani po večinskem sistemu volijo svetnike za dobo štirih let. Svet 
voli predsednika, podpredsednika, upravni odbor in nadzorni odbor. 
Z zakonom lahko zbornica pridobi javna pooblastila za opravljanje 
določenih nalog državne uprave. Kot javnopravno združenje deluje 
zbornica pod nadzorom države. 

6. Zbornica naj bi bila ustanoviteljica kmetijsko gozdarskih 
zavodov, v katerih so strokovne službe, ki so namenjene 
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu. V zbornico naj bi prešla tudi 
pooblastila, naloge in delavci Uprave RS za pospeševanje 
kmetijstva kot organa v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

a) Ocena stroškov delovanja kmetijsko gozdarskih zbornic 

Finančna ocena stroškov delovanja kmetijsko gozdarskih zbornic 
predpostavlja temeljne rešitve, predvidene v zakonskem predlogu: 

- ustanovitev zbornice s predvidoma največ devetimi območnimi 
enotami, 
- organi zbornice so svet, upravni odbor, predsednik in dva 
podpredsednika ter nadzorni odbor, častno razsodišče in stalna 
arbitraža, za poslovanje pa skrbi zbornični urad, ki ga vodi direktor; 
- organi območne enote zbornice pa so svet, upravni odbor, 
predsednik in dva podpredsednika, za poslovanje pa skrbi 
tajništvo, ki ga vodi vodja; 
- tako v zbornici kot v območnih enotah naj bi bili organizirani 
različni strokovni odbori za preučevanje problematike v 
posameznih področjih in za pripravo strokovnih predlogov. 

a) OCENA STROŠKOV DELOVANJA ZBORNICE S 
SOFINANCIRANJEM ZAVODOV: 

A. ZBORNICA 
a) organi 
- Svet: 54 članov x 4 seje 
- Upravni odbor: 11 članov x 8 sej 
- Predsednik in podpredsednika 

1/3 oz. 1/9 delovnega časa 
- Nadzorni odbor: 7 članov x 4 seje 
b) Zbornični urad 
- direktor 
- pravnik 
- administrator 
- računovodski stroški 
- materialni stroški 
■ stroški pobiranja članarine 
c) Strokovni odbori: 5x9 članov x 4 seje 
č) razsodišče in arbitraža 
d) oprema 

SKUPAJ CENTRALA 

B. OBMOČNE ENOTE 
- Svet: 15 članov x 4 seje 
- Predsednik in podpredsednika 

1/3 oziroma 1/9 delovni čas 
- Tajništvo območnih zbornic 

- vodja 
- pravnik 
- administrator 

- materialni stroški 
- Strokovni odbori: 5x9 članov x 4 seje 
• oprema: 

v 000 tolarjih 

6.480 
2.640 

3.000 
840 

5.000 
4.500 
2.000 
1.600 

10.000 
4.000 
4.500 
2.000 
5.000 

51.560 

8.400 

10.500 

40.500 
36.000 
18.000 
63.000 
3.600 
4.000 

- Vsako leto zagotovitev sredstev 
za 1/4 stroškov volitev 

SKUPAJ DELOVANJE in 1/4 STROŠKOV 
VOLITEV ZBORNICE 

20.000 

268.560 

SOFINANCIRANJE KMETIJSKO GOZDARSKIH 
ZAVODOV: 98.440 

SKUPAJ LETNO ZA ZBORNICO IN ZAVODE 
ZAGOTOVI ZBORNICA 367.000 

B) IZRAČUN ČLANARINE 

Za podatke o višini KD, znižanem KD in o dobičku oseb, ki plačujejo 
davek iz dejavnosti, podatke o izplačanih plačah in obračunani 
amortizaciji pravnih oseb ter podatke o zavezancih za davek iz 
kmetijstva, ki presegajo 16.800 SIT KD, so uporabljene vrednosti 
za leto 1995, ki so jih posredovali: Republiška uprava za javne 
prihodke, Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
ter Geodetska uprava Republike Slovenije. 

Ocena stroškov za delovanje: 367.000.000 

Razmejitev stroškov na volilne skupine po kriteriju sestave 
organov: 
- prva volilna skupina 2/3 244.667.000 
- druga volilna skupina 1/3 122.333.000 

Izračun prispevkov: 

PRISPEVEK A: 

1. Skupina zavezancev po katastrskem dohodku od 16.800 do 
100.000 tolarjev, ki jih je 140.137, naj bi plačevala po 1.000 tolarjev, 
kar znese 140.137.000 

Predlagana osnova KD, kot najnižja osnova v višini 16.800 SIT, 
predstavlja v povprečju kmetijo, ki ima v povprečju 1,261 ha vseh 
kmetijskih in gozdnih zemljišč. Taka kmetija bi po predlogu plačala 
komaj 16.800 x 1,00 % = 168 SIT prispevka. V razredu od 17.001 
- 10.001 KD je v Sloveniji 140.137 zavezancev za davek iz 
kmetijstva, od vseh 187.062, ki bi morali po predlogu zakona 
plačevati zbornični prispevek. Glede na nizek prispevek bodo 
stroški za uveljavljanje prispevkov v velikem številu primerov 
večji od samega prispevka. Iz tega razloga je predlagan za take 
kmetije minimalni prispevek - pavšal v višini 1.000 tolarjev. 

• M-'.. 
2. skupina zavezancev po katastrskem dohodku nad 100.000 
tolarjev naj bi plačevala po 1 % od osnove, kar znese 103.937.000 

SKUPAJ 

PRISPEVEK B: 

244.074.000 

645.824 

Vrednost dobička fizičnih oseb je bila 42.300.413 SIT. Število 
zavezancev za prispevek iz KD je skupaj 187.062; število fizičnih 
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnostjo 
pa po podatkih RUJP 758. Delež le-teh v skupnem številu 
zavezancev za prispevek 157.518.000 SIT x 0,41/100 = 645.824 
SIT. 

Glede na dobiček znaša prispevek B: 
645.824 : 42.300.413 X 100 = 1,53 % 

Na ta način bi zagotovili letno 

SKUPAJ OBMOČNE ENOTE 184.000 
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PRISPEVEK C: 122.360.000 2. Bodoča organiziranost 

Izplačane plače 18.196.070.000 SIT 
Obračunana amortizacija 5.774.770.000 SIT 

SKUPAJ: 23.970.840.000 SIT 

Obveznosti: 122.360.000 = kar pomeni 0,51% prispevek na 
osnovo 

V izogib prevelikim obremenitvam je predvideno, da ta zbornica, 
Obrtna zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije 
sklenejo medsebojni sporazum o višini prispevka tistih članov, ki 
bodo zaradi različnih dejavnosti člani dveh ali vseh treh navedenih 
zbornic. Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica 
Slovenije sta tak sporazum že sklenili. 

Glede na predvideno število članov zbornice in oceno stroškov 
za njeno delovanje bi od uveljavitve zakona znašala prispevna 
stopnja za zbornični prispevek A približno 1 % od katastrskega 
dohodka, za zbornični prispevek B okoli 1,53 % od dobička in za 
zbornični prispevek C 0,51 % od zneska obračunane amortizacije 
in vkalkuliranih plač. 

c) Stroški prvih volitev v kmetijsko gozdarsko zbornico: 

Stroški prvih volitev so ocenjeni na 50.000.000 tolarjev in so 
izdelani na podlagi cenika za državne volitve s tem, da je 
predvideno, da se volitve izvedejo skupaj z drugimi državnimi 
volitvami, sicer stroški narastejo za najmanj 200 mio tolarjev. 

Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice bi vodilo 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, pri čemer bi 
mu pomagali delavci kmetijske svetovalne službe v obstoječih 
kmetijskih zavodih. Po izvedenih volitvah je treba konstituirati svet 
zbornice, imenovati druge organe, zaposliti delavce in začeti z 
delom, za kar bo treba v proračunu zagotoviti sredstva v višini 
okoli 50 mio tolarjev. Skupaj je treba torej zagotoviti okoli 100 mio 
tolarjev za organiziranje in začetek dela zbornice, kar naj bi 
zagotovila država iz svojega proračuna. 

V osnutku proračuna za leto 1997 je predvideno na postavki št. 
2421 za namen ustanovitve in začetek dela zbornice 100.000.000 
tolarjev. 

č) stroški kmetijsko gozdarskih zavodov 

Sofinanciranje obstoječih kmetijskih zavodov iz proračuna RS že 
teče. V predlogu proračuna RS za leto 1997in 1998 so predvidena 
naslednja sredstva za te službe: 

v 000 tolarjih 

postavka 1997 1998 

Bodoča organiziranost kmetijske svetovalne službe naj bi bila 
podobna kot je zdaj. S konstituiranjem kmetijsko gozdarske 
zbornice bo vpliv zbornice na vsebino delovanja te službe zagotoviti 
s tem, ko bo zbornica ustanoviteljica kmetijsko gozdarskih 
zavodov, v katerih ta služba je. Vprašanje obsega (števila) 
strokovnjakov v kmetijski svetovalni službi je posebej pomembno. 

Primerjalne analize doma in v tujini kažejo, da bi trenutno lahko 
ostali na sedanjem številu, s tem, da se v skladu s potrebami 
prilagaja vsebina pospeševanja in stopnja specializacije (večji 
poudarek ekološkim problemom: sonaravnemu kmetovanju in 
ekonomiki proizvodnje, dopolnilnim dejavnostim ipd.). 

Financiranje te službe naj bi bilo tudi v bodoče iz proračuna RS, 
pri čemer bo treba sredstva zagotavljati tudi iz lastnih virov 
kmetijsko gozdarskih zavodov in postopno tudi iz virov financiranja 
kmetijsko gozdarske zbornice. Program svetovanja ki bo podlaga 
za financiranje, bo izdelan za vsako leto posebej, potrdila naj bi 
ga Vlada RS. Program bo vključeval minimalno potreben obseg 
nalog, ki bi se naj zagotavljale vsem kmetom. Ta program bodo 
izvajali samo kmetijski svetovalci. Njihovo delo je možno le v 
okviru tega programa. Storitve izven tega programa si kmetije 
zagotavljajo na trgu pri drugih izvajalcih. Program kmetijske 
svetovalne službe se bo po obsegu in vsebini prilagajal interesu 
uporabnikov. Postopoma pa naj bi temu sledilo tudi večje 
sofinanciranje s strani uporabnikov. 

Obseg potrebnih sredstev proračuna za financiranje delovanja 
služb v sedanjih kmetijskih zavodih, poskusnih centrih in delu 
Zavoda za gozdove, ki že zdaj obstojajo in delujejo, se naj ne bi 
povečeval, saj bi morali ti zavodi po uskladitvi organiziranja s tem 
zakonom, vsa sredstva iz lastne dejavnosti nameniti za celovit 
program, ne pa, da jih zdaj usmerjajo v plače. Nove potrebe in 
zahteve naj bi reševali tako, da se zagotovi racionalnejše 
delovanje pa tudi preusmeritev na nove naloge. Pri nekaterih 
dejavnostih pa bi naj postopoma uvedli tudi sofinanciranje s strani 
uporabnikov (kmetijska svetovalna služba, analize, kontrola 
proizvodnje vživinoreji ipd.) ter za dokončanje izgradnje poskusnih 
in selekcijskih centrov. 

Dejavnosti obravnavanih služb naj bi se v bodoče izvajale v 
zavodih, ki bi jih ustanovila kmetijsko gozdarska zbornica. 
Bistvena sprememba glede na sedanjo ureditev priprave in 
izvajanje programov naj bi bila v tem, da bi se naj Uprava RS za 
pospeševanje kmetijstva ukinila, njeni delavci, zdaj jih je 8, pa bi 
postali delavci kmetijsko-gozdarske zbornice. Skrbeli bi za 
pripravo in izvedbo vseh programov strokovnih kmetijskih in 
gozdarskih služb v državi.Temu primerno naj bi imeli organizirano 
več oddelkov: kmetijsko svetovanje, živinoreja, rastlinstvo, 
poskusni centri, druge dejavnosti ipd., ki bi bili odgovorni za 
posamezna področja. Vodjem teh oddelkov naj bi bili neposredno 
podrejeni in odgovorni vsi izvajalci programov. 

2422 Republiška kmetijska 
svetovalna služba 

1456 Strokovne naloge v 
živinorejski proizvodnji 

2423 Služba za kontrolo 
proizvodnje v živinoreji 

1.550.550 1.666.340 

463.240 474.050 

933.860 995.520 

1841 Javna gozdarska služba 2.605.760 2.775.700 

Ne gre torej za nove ali povečane obveznosti, gre le za novo 
organiziranje in razporeditev strokovnih služb s tendenco 
razbremenitve države. 

Iz kmetijske svetovalne službe naj bi delo v kmetijsko gozdarskih 
zavodih naprej opravljalo 320 svetovalcev, v živinoreji naprej okoli 
300 svetovalcev, iz Zavoda za gozdove okoli 100 gozdarjev, 
kolikor ne bo v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o 
gozdovih sprejeto drugače, iz drugih delov obstoječih kmetijskih 
zavodov pa bi prevzeli tudi okoli 100 strokovnih in upravno 
administrativnih delavcev. Skupaj naj bi bilo torej v kmetijsko- 
gozdarskih zavodih zaposlenih 873 delavcev, na zbornici vključno 
z območnimi enotami pa 47 delavcev. 

Sedanje kmetijske in živinorejske zavode naj bi zbornica statusno 
uredila s svojim ustanovnim aktom kot edina ustanoviteljica. 
Postala naj bi lastnica njihovega kapitala, jih nadzirala in 
zagotavljala pogoje za njihov obstoj in razvoj. 
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5. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE KMETIJSKIH 
ZBORNIC 

1. Nastanek kmetijskih zbornic 
Za predhodnice kmetijskih zbornic lahko štejemo "kmetijske 
družbe" in podobne poluradne organizacije za pospeševanje 
umnega kmetovanja, ki so se pod vplivom fiziokratskih naziranj v 
evropskih državah pojavile konec 18. stoletja (na primer "Societe 
generale d'agriculture" leta 1761 v Franciji, "Thueringische 
Landvvirtschaftsgesellschaft" leta 1763 v Nemčiji). Z enakim 
namenom so tako imenovane cesarsko kraljeve kmetijske družbe 
ustanavljali v nekdanjih avstrijskih deželah (na Koroškem leta 
1764, na Kranjskem leta 1767 in na Štajerskem leta 1819). Ne 
glede na uspehe pri pospeševalnem delu so bile te organizacije 
pretežno ustanovljene "od zgoraj" in zaradi tedanjih političnih, 
izobrazbenih in drugih razmer niso uspele povezati aktivnega 
kmetijskega prebivalstva v večjem številu. 

Zahteve po obvezni in javnopravni zbornični organizaciji na 
področju kmetijstva, ki naj bi po zgledu že uveljavljenih trgovinskih 
in obrtnih zbornic zastopala koristi kmetijstva, so postale 
pogostejše in glasnejše proti koncu prejšnjega stoletja po širitvi 
volilne pravice, uveljavljanju kapitalističnega tržnega gospo- 
darstva in kmetijskih krizah. 

Izmed evropskih dežel je prvi zakon o kmetijskih zbornicah 
sprejela Francija že leta 1851. Zaradi ponovnega vzpona 
absolutizma pa so komaj ustanovljene kmetijske zbornice mo- 
rale prenehati z delom še v istem letu. Do prve svetovne vojne se 
je v francoskem parlamentu zvrstilo kar 42 predlogov za ponovno 
uvedbo kmetijskih zbornic. Razprave so se razvnemale zlasti o 
njihovi organiziranosti in položaju. Načelen sklep o ustanovitvi 
kmetijskih zbornic je bil dosežen leta 1919, sam zakon o kmetijskih 
zbornicah pa je francoski parlament sprejel šele 3. januarja 1924. 
S tem zakonom so kmetijske zbornice postale javnopravne 
organizacije, ki so zastopale koristi kmetijstva, lahko pa so 
opravljale tudi določene pospeševalne naloge na področju 
kmetijstva. Prva štiri leta so bile kmetijske zbornice močno odvisne 
od državnih subvencij. S finančnim zakonom iz leta 1928 pa je 
bilo kmetijskim zbornicam prvič dano pooblastilo, da razpišejo do 
10-odstotno doklado na zemljiški davek. 

Na Nemškem so prve kmetijske zbornice kot javnopravne 
inštitucije ustanovili leta 1894 v Prusiji (če izvzamemo manj 
pomembno bremensko kmetijsko zbornico iz leta 1849). Povod 
za uvedbo kmetijskih zbornic kot obveznih javnopravnih združenj 
je bilo ustanavljanje radikalnih kmečkih organizacij. Po mnenju 
nemških avtorjev so se kmetijske zbornice kot nepolitične in od 
države odvisne organizacije izkazale za koristne tako kmetijstvu 
kot sami državi. Kmetijstvu so zbornice omogočile večjo 
avtonomijo in večji vpliv na zbornični aparat (v primerjavi z 
državnim), medtem ko je država s prenosom nekaterih nalog na 
kmetijske zbornice razbremenila svojo upravo (tako Lutz: 1967, 
83). 

Na slovenskem ozemlju so kmetijske zbornice delovale le nekaj 
let pred drugo svetovno vojno. Po dolgotrajnem prizadevanju in 
večkrat ponavljanih zahtevah kmetijskih krogov je ministrski svet 
21. januarja 1937 izdal uredbo o kmetijskih zbornicah, ki se je 
vsebinsko naslanjala zlasti na tedanjo francosko ureditev. Na 
podlagi te uredbe so bile še v istem letu ustanovljene kmetijske 
zbornice po posameznih banovinah. Člani kmetijske zbornice so 
bili posestniki kmetijskih in gozdnih posestev, ki so bili zavezani 
plačevati zemljarino, druge osebe (zakupniki, spolovinarji in 
uživalci kmetijskega in gozdnega posestva, živinorejci, čebelarji, 
ribiči in podobni poklici) pa pod pogojem, da jim je bilo takšno 
pridobivanje glavni poklic in so se pristojni zbornici sami prijavili 
za zbornične člane. Glavni organ zbornice je bil zbornični svet, ki 
so ga sestavljali voljeni, delegirani in kooptirani člani. Volitve 

zborničnih svetnikov so bile posredne, kar je omogočilo 
razmeroma hitro ustanovitev in začetek dela kmetijskih zbornic. 
Število voljenih članov v zborničnem svetu je bilo enako številu 
okrajev v banovini. V vsakem okraju je zborničnega svetnika in 
njegovega namestnika volilo 50-člansko volilno telo. Člane 
volilnega telesa pa niso volili vsi člani zbornice, temveč so volilce 
izmed članov kmetijske zbornice s pasivno volilno pravico 
imenovali občinski oziroma mestni sveti. Pri tem sta morala biti 
vsaka občina in mesto v okrajnem volilnem telesu zastopana 
vsaj z enim volilcem, preostale sedeže v volilnem telesu pa so 
razdelili med občine in mesta v okraju glede na razmerje njihovega 
katastrskega dohodka do katastrskega dohodka celotnega 
okraja. Delegirane člane v zbornični svet so imenovale revizijske 
zadružne zveze, centrale kmetijskih družb in strokovna društva 
agronomov, veterinarjev, gozdarjev in kmetijskih strokovnjakov 
ter organizacije vodnih zadrug. Izmed strokovnjakov za 
gospodarska vprašanja je svet kmetijske zbornice kooptiral še 
10 članov s posvetovalnim glasom. 

Mandat zborničnih svetnikov je trajal šest let. 

Zaradi omejenih virov financiranja je bilo z uredbo delovno področje 
kmetijske zbornice omejeno zgolj na področje zastopanja koristi 
kmetov, medtem ko je pospeševalna služba delovala v okviru 
samoupravnih oblasti, kmetijska politika pa naj bi bila pridržana 
državi. 

2. Primerjalni pregled sedanjih ureditev kmetijsko gozdarskih 
zbornic v tujini 

2. 1. Francija 
V Franciji je ustanovitev kmetijske zbornice po departmajih uredil 
zakon z dne 3. januarja 1924. Zaradi skupnega opravljanja nalog 
so se departmajske kmetijske zbornice začele povezovati v 
regijske kmetijske zbornice, leta 1927 pa se je prvič sestala 
skupščina predsednikov kmetijskih zbornic, ki jo je ustanovil 
zakon z dne 30. oktobra 1935. Od leta 1966 naprej to krovno 
organizacijo kmetijskega zborničnega sistema imenujejo "stalna 
skupščina kmetijskih zbornic". 

Na podlagi zelo skromnih zakonskih določb je položaj kmetijskih 
zbornic podrobno urejen z dekreti. Departmajske in regijske 
kmetijske zbornice ter stalna skupščina kmetijskih zbornic so po 
zakonu javnopravne organizacije administrativnega značaja 
(etablissements publics a caractere administratif). 

Njihovo poslanstvo zajema dve temeljni nalogi: 
- zastopati in varovati poklicne koristi kmetovalcev, 
- podvzemati gospodarske in socialne ukrepe v korist kmetijstva. 

Temelj organizacijske zgradbe kmetijskih zbornic je departmajska 
kmetijska zbornica, ki pred oblastmi v departmaju nastopa kot 
poklicni posvetovalni organ za področje kmetijstva. Tako kmetijske 
zbornice v departmajih dajejo javnim oblastem na njihovo zahtevo 
mnenja o vseh kmetijskih vprašanjih. Na zahtevo upravne oblasti 
kmetijske zbornice tudi zbirajo, usklajujejo in kodificirajo krajevne 
kmetijske običaje, ki redno rabijo za odločanje sodiščem na prvi 
stopnji. Zbrane običaje mora potrditi splošni svet departmaja. 

Departmajska kmetijska zbornica lahko na svojem območju 
ustanovi ali subvencionira vsak zavod, organizacijo ali kmetijsko 
službo ter kolektivna podjetja, pomembna za kmetijstvo. Skupaj s 
trgovinskimi in industrijskimi zbornicami lahko kmetijske zbornice 
ustanavljajo tudi podjetja, ki so skupnega pomena za kmetijstvo, 
industrijo in trgovino. Zavodi in službe, ki so jih ustanovile kmetijske 
zbornice in njihova stalna skupščina, vodijo knjigovodstvo po 
trgovinski zakonodaji in običajih. Prihodki in odhodki teh zavodov 
in služb se izkazujejo v posebnih proračunih, splošni proračun 
kmetijske zbornice oziroma stalne skupščine kmetijskih zbornic 
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zajema le njihov kreditni ali debetni saldo. 

Kmetijske zbornice se lahko včlanijo v kmetijska združenja, 
sindikate, kmetijske zadruge in vse druge organizacije, ki imajo 
kmetijski namen. V tem okviru lahko kmetijske zbornice tudi 
ustanavljajo ali pridobivajo delnice delniških družb, v upravnem 
odboru teh družb pa mora biti vsaka kmetijska zbornica zastopana 
vsaj z enim članom. 

Nadzor nad zakonitostjo poslovanja opravlja nadrejeni državni 
oblastni organ. Pri tem lahko nadrejeni državni organ z dekretom 
razveljavi vsak akt ali sklep kmetijske zbornice, ki ni v skladu z 
zakonskimi določbami o kmetijskih zbornicah ali nasprotuje 
zakonom oziroma javnemu redu. Kmetijske zbornice, ki kršijo 
zakonske in podzakonske predpise, pa lahko razpusti ministrski 
svet. 

Kot pravne osebe kmetijske zbornice lahko pridobivajo, prejemajo, 
posedujejo, posojajo, odtujujejo in nastopajo v sodnih postopkih. 

Stroške ustanovitve in poslovanja kmetijske zbornice zagotavljajo 
s takso od nezazidanih zemljišč ter s subvencijami in posojili 
organizacij, ki imajo nalogo varovati kmetijske koristi. Glavne 
subvencije kmetijskim zbornicam dodeljuje Državni sklad za razvoj 
kmetijstva. 

Člani organov kmetijskih zbornic so izvoljeni za šest let. Po 
preteku mandata so lahko iste osebe ponovno izvoljene. Člane 
departmajske zbornice volijo določene skupine ("kolegiji") fizičnih 
oseb, ki lahko volijo v svojem imenu, torej kot posamezniki, ali pa 
v imenu določenih organizacij na področju kmetijstva. Poleg 
splošnega pogoja, da so vpisani v razvid volilne pravice po 
splošnih volilnih predpisih (code electoral), morajo ti posamezniki 
izpolnjevati še posebne pogoje. 

Najmočneje, z 21 člani, je v departmajski zbornici zastopana 
skupina, ki jo sestavljajo nosilci kmetij (chefs d'exploitation) in z 
njimi izenačene osebe, ki jim je kmetijstvo glavni poklic (activite 
agricole a titre principal) in so vključene v krog uporabnikov 
zdravstvenega, invalidskega, materinskega oziroma socialnega 
zavarovanja kmetovalcev. Za nosilce kmetij se štejejo lastniki, 
zakupniki (fermiers, metayers) in tudi člani katere koli družbe, ki 
upravlja kmetijski obrat in ni posebej vpisana v volilni imenik kot 
poklicno kmetijsko združenje. Pod pogojem glavne dejavnosti 
oziroma socialnega zavarovanja so z nosilcem oziroma "šefom" 
kmetije izenačene osebe: njegov zakonec, družinski pomočniki 
in družabniki na kmetiji. Za družinske pomočnike se štejejo osebe, 
ki so v razmerju do nosilca kmetije ali njegovega zakonca v 
določenem sorodstvu (potomci, predniki, bratje in sestre) oziroma 
v svaštvu enake stopnje, če so dopolnile 16 let, živijo na kmetiji 
oziroma na kmetijskem obratu in sodelujejo pri pridobivanju, ne 
da bi za svoje delo prejemale plačo. Družabniki na kmetiji pa so 
osebe, starejše od 18 in mlajše od 35 let, ki jim je delo na kmetiji 
glavni poklic, za to delo ne prejemajo plače, vendar so z nosilcem 
kmetije ali z njegovim zakoncem v ožjem sorodstvenem ali 
svaštvenem razmerju in so svoj položaj uredile s pogodbo v 
skladu s posebnim zakonom. 

Zaradi številčnosti prvega volilnega kolegija je vsak departma 
razdeljen na najmanj dve oziroma največ šest volilnih enot. Število 
mest, ki pripadajo posamezni volilni enoti, glede na število volilcev 
v teh enotah določa dekret, sprejet na predlog kmetijskega in 
notranjega ministra. Praviloma se volilne enote ujemajo z območjem 
upravnih okrožij (arrondissements), vendar se lahko več okrožij 
združi v eno samo volilno enoto ali pa se eno upravno okrožje 
razdeli na več volilnih enot. 

Nadaljnja dva člana kmetijske zbornice z departmajske 
kandidatne liste volijo lastniki in užitkarji, ki so kmetijsko zemljišče 

po posebnih predpisih (člena L. 414-3 in L. 414-4 code rural) 
oddali v zakup. 

Plačani delavci volijo z departmajske kandidatne liste 8 članov. 
Od teh volijo 4 člane delavci, zaposleni na kmetijah, 4 člane pa 
delavci, zaposleni v poklicnih kmetijskih združenjih. Nekdanji 
kmetovalci, prejemniki kmečke starostne pokojnine, in z njimi 
izenačene osebe volijo z departmajske kandidatne liste 2 člana. 
Kot kolektivni volilci (groupements electeurs) so poklicna 
kmetijska združenja pri volitvah v departmajsko kmetijsko 
zbornico razvrščena v pet podskupin: 
- 1 člana volijo kmetijske zadruge, njihove zveze infederacije, ki 
se v skladu s svojimi pravili ukvarjajo neposredno s kmetijstvom 
ali z izdelavo kmetijskih potrebščin, 
- 4 člane volijo druge kmetijske zadruge, njihove zveze in 
federacije ter kmetijske družbe skupnega kmetijskega pomena 
(SICA), ki imajo sedež na območju departmaja, če so te pravne 
osebe priznane kot združenja proizvajalcev, 
- 2 člana volijo kmetijske kreditne zadruge, 
- 2 člana volijo kmečke vzajemne zavarovalnice in blagajne 
kmečkega vzajemnega socialnega zavarovanja, 
- 2 člana volijo sindikalne organizacije kmetovalcev in mladih 
kmetov. 

Članstvo v kmetijski zbornici v departmaju po položaju pripada 
tudi upravniku (oziroma več upravnikom) regijskih gozdarskih 
centrov, ki ga (jih) je izvolil kolegij gozdnih lastnikov. 

Kot posameznik v svojem imenu nihče ne more voliti dvakrat. V ta 
namen dekret predpisuje posebna kolizijska pravila. Po teh pravilih 
na primer osebe, ki izpolnjujejo pogoje za aktivno volilno pravico 
v kolegiju nosilcev kmetij in kolegiju zakupodajalcev, volijo kot 
nosilci kmetij oziroma z nosilci kmetij izenačene osebe, razen če 
se same ne odločijo, da volijo kot zakupodajalci. Smiselno enako 
pravilo velja za upokojene kmete, ki kot lastniki oziroma užitkarji 
dajejo zemljišče v zakup po posebnih kmetijskih predpisih. Kmetje, 
ki so uveljavili pravico do predčasne pokojnine, pa lahko volijo 
samo v kolegiju upokojenih kmetov. 

V imenu kmetijskih organizacij lahko glasujejo osebe, ki so vpisane 
kot posamezniki v kolegij nosilcev kmetij, in jih določi kmetijska 
organizacija. Število posameznikov, ki volijo v imenu določene 
kmetijske organizacije, je odvisno od njenega članstva. Tako 
lahko ena organizacija v departmaju določi za volilno telo največ 
100 volilcev. Nihče ne sme voliti v imenu dveh ali več kmetijskih 
organizacij. 

Pasivno volilno pravico imajo osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let 
starosti in so vpisane kot volilci posamezniki v določenem kolegiju. 
Članstvo v kmetijski zbornici ni združljivo s članstvom v trgovinski, 
industrijski ali obrtni zbornici. Po dekretu mora po steku članstva 
v dveh ali več zbornicah dvojni oziroma večkratni član najkasneje 
v enem mesecu izbrati zbornico, v kateri želi obdržati članstvo. 
Drugače se šteje, da je izbrano članstvo v tisti zbornici, kjer je 
nastalo kasneje. 

Volilni imeniki se sestavljajo za vsake volitve posebej. Postopek 
za sestavo volilnih imenikov traja skoraj eno leto. Pred 1. marcem 
v letu pred letom, v katerem se opravijo volitve, komisar Republike 
v vseh občinah na območju departmaja objavi razglas o sestavi 
volilnih imenikov. Razglas mora vsebovati navedbo volilnih 
kolegijev in poziv vsem osebam, ki želijo glasovati, da zahtevajo 
vpis v volilni imenik do 1. aprila. Volilne imenike sestavljajo občinske 
komisije. Člani občinske komisije so župan oziroma njegov 
pooblaščenec, pooblaščenec komisarja Republike in delegat 
občinskega sveta, ki ima aktivno volilno pravico za kmetijsko 
zbornico. Seznam volilnih upravičencev mora občinska komisija 
pripraviti do 1. aprila. Pri tem se občinska komisija naslanja na 
podatke iz volilnega imenika za zadnje zbornične volitve z nujnimi 
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spremembami in dopolnitvami pa tudi na posamezne pisne zahteve 
za vpis v volilni imenik. Občinska volilna komisija vpiše v volilni 
imenik po uradni dolžnosti vsako osebo, ki ima volilno pravico, in 
opravi potrebne izbrise, O vsakem vpisu ali izbrisu (razen 
zaradi smrti) po uradni dolžnosti, kakor tudi o zavrnitvi zahteve 
za vpis, mora občinska komisija v nekaj dneh pisno obvestiti 
zadevno osebo z navedbo razlogov in s poukom o pravici do 
ugovora v 48-urnem roku. Tudi o ponovni odločitvi na podlagi 
vloženega ugovora mora komisija pisno obvestiti tistega, ki je 
podal ugovor. Obvestilo mora vsebovati tudi pouk o pravici do 
pritožbi, ki se lahko vloži v desetih dneh po objavi volilnega 
imenika na departmajsko komisijo. 

Volilni imenik je treba sestaviti do 14. aprila, naslednji dan pa se 
razgrne na tajništvu občine in na krajevno običajen način tudi 
objavi za deset dni. O ugovorih zoper volilni imenik odloča 
departmajska komisija. To komisijo sestavljajo komisar Republike 
ali njegov pooblaščenec, sodnik, ki ga določi predsednik krajevno 
pristojnega apelacijskega sodišča, departmajski sekretar za 
kmetijstvo, župan občine, ki ga določi splošni svet departmaja, in 
štiri osebe, ki imajo aktivno volilno pravico za kmetijsko zbornico 
in jih določi komisar Republike. Do 25. aprila lahko vsaka oseba, 
ki je bila vpisana ali pa neutemeljeno ni bila vpisana v volilni imenik, 
od departmajske komisije zahteva vpis neutemeljeno izpuščene 
osebe ali izbris neutemeljeno vpisane osebe. O pritožbah odloči 
departmajska komisija do 25. maja. Po objavi volilnega imenika 
(pred 31. majem), ki ga določi departmajska komisija, lahko 
pritožniki in osebe, na katere se nanaša odločba departmajske 
komisije, sprožijo še postopek za sodno varstvo. 

Jeseni sestavljajo volilni imenik še za kolektivne volilne 
upravičence. Postopek se začne z javnim pozivom kmetijskim 
združenjem, da prijavijo število svojih članov in predložijo izvleček 
iz zapisnika uprav? ali skupščine o določitvi oseb, ki bodo 
glasovale v imenu združenja. Kandidatne liste je treba predložiti 
prefektu najkasneje 24 dni pred dnevom glasovanja. Kandidatna 
lista mora vsebovati toliko kandidatov, kolikor jih je treba izvoliti, 
in še enega nadomestnega kandidata (za kmetijske proizvodne 
zadruge) oziroma dva nadomestna kandidata (za vse druge 
volilne kolegije). Kandidatno listo vloži pooblaščenec, ki se mora 
izkazati s privolitvami in pooblastili vseh kandidatov. Lista lahko 
navaja tudi ime sindikalne oziroma poklicne organizacije, ki 
predlaga kandidate. 

Po morebitnem dvostopnem pritožbenem postopku se sprejete 
kandidatne liste objavijo najkasneje dvanajst dni pred glasovanjem. 

Volitve se opravijo v času med 15. januarjem in 28. februarjem. 
Volilni odbor sestavljajo župan ali njegov pooblaščenec, najmanj 
dva člana - prisednika ter zapisnikar. Vsaka kandidatna lista 
ima pravico, da določi enega prisednika iz vrst volilcev. 

V vseh kolegijih se opravijo volitve samo v enem krogu. Z 
dekretom sta predpisana dva sistema razdelitve mandatov. 

V kolegiju nosilcev kmetij ter plačanih delavcev zasede kandidatna 
lista, ki doseže največ glasov, polovico sedežev (če je treba, 
se polovično število zaokroži navzgor na celo število). Če sta 
dve listi dobili enako število glasov, se ti sedeži dodelijo listi, na 
kateri so kandidati v povprečju starejši (načelo seniorata). Med 
druge kandidatne liste v omenjenih dveh kolegijih se sedeži 
porazdelijo sorazmerno, po pravilu največjega povprečja. Če pri 
zadnjem sedežu doseže enako povprečje dvoje ali več 
kandidatnih list, ta sedež dobi lista, ki je zbrala več glasov. Če so 
tudi števila glasov, ki jih je zbrala posamezna kandidatna lista, 
enaka, se mandat dodeli najstarejšemu kandidatu, ki bi bil lahko 
izvoljen. 

V drugih volilnih kolegijih se volitve opravijo po čistem večinskem 
sistemu: vsi mandati v določenem volilnem kolegiju se dodelijo 
listi, ki je dobila največ glasov. 

V okviru posamezne kandidatne liste se kot namestniki izvoljenih 
kandidatov štejejo tisti kandidati, ki so bili uvrščeni na listo za 
zadnjim izvoljenim kandidatom. 

Delne volitve se opravijo: 
- če je odločba o razveljavitvi volitev v posameznem kolegiju 
postala pravnomočna, 
- če je kmetijska zbornica razpuščena, 
- če se število članov kmetijske zbornice zmanjša za več kot 
eno četrtino, 
- če se število članov iz vrst nosilcev kmetij in z njimi izenačenih 
oseb zmanjša za več kot eno četrtino, 
- če se število članov kmetijske zbornice iz drugih kolegijev 
zmanjša za več kot eno polovico. 

Departmajska kmetijska zbornica se redno sestaja najmanj 
dvakrat v letu na sejah, ki trajajo največ dva tedna. Seje sklicuje 
predsednik. Če predsednik opusti to dolžnost, sejo skliče prefekt. 
Največ enotedensko sejo lahko zahteva tudi kmetijski minister, 
predsedstvo zbornice ali najmanj ena tretjina članov. Članom, ki 
se brez utemeljenega razloga dveh sej ne udeležijo, mandat 
preneha po sklepu, ki ga po poprejšnjem mnenju zbornice izda 
kmetijski minister. 

Seje kmetijskih zbornic niso javne. Kmetijska zbornica pa lahko 
sklene, da se zapisnik seje objavi. 

Kmetijska zbornica ima predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik, 
dva ali trije podpredsedniki in najmanj en ter največ trije tajniki 
Člani predsedstva so lahko ponovno izvoljeni. Njihov mandat traja 
do potrditve mandata novih članov, vendar od dneva novih 
volitev lahko opravljajo samo nujna dejanja in posle. 

Predsednik zastopa zbornico v pravnem prometu in pred sodišči. 
Delovanje splošnih služb, zborničnih zavodov in posebnih 
kmetijskih služb zagotavlja direktor, ki ga imenuje predsednik 
zbornice. Direktor je šef zborničnega osebja in na zahtevo 
predsednika pripravlja tudi predloge za imenovanja, odstavitve in 
napredovanja. Direktor se udeležuje sej zbornice in ima pravico 
do razpravljanja, ne pa do glasovanja, in skrbi za uresničitev 
sprejetih sklepov. 

Departmajske kmetijske zbornice se povezujejo v regijske 
kmetijske zbornice. Z dekretom, izdanim na predlog kmetijskega 
ministra, in po predhodnem mnenju departmajskih in regijskih 
kmetijskih zbornic se lahko dovoli tudi združitev regijskih kmetijskih 
zbornic v medregijske kmetijske zbornice, vendar območje 
medregijske kmetijske zbornice ne sme obsegati več kot osem 
departmajev. Medregijske kmetijske zbornice imajo položaj 
regijskih kmetijskih zbornic. 

Člani regijske oziroma medregijske kmetijske zbornice so 
predsedniki departmajskih kmetijskih zbornic po svojem položaju 
in voljeni člani, ki jih iz svojih vrst v predpisanem številčnem 
razmerju volijo člani departmajskih zbornic po volilnih kolegijih. 

Tudi v regijskih kmetijskih zbornicah so najmočneje zastopani 
aktivni kmetovalci. Število članov, ki jih voli kolegij aktivnih 
kmetovalcev posamezne departmajske kmetijske zbornice v 
regijsko kmetijsko zbornico, je obratno sorazmerno s številom 
departmajev, ki jih zajema regijska kmetijska zbornica. Tako aktivni 
kmetovalci v vsaki departmajski kmetijski zbornici volijo največ 
devet članov, če regijska kmetijska zbornica obsega dva 
departmaja, oziroma najmanj tri člane, če regijska kmetijska 
zbornica obsega sedem ali osem departmajev. 
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Drugi volilni kolegiji v departmajskih kmetijskih zbornicah pa volijo 
v regijsko kmetijsko zbornico določeno stalno število članov: 
- lastniki in užitkarji volijo 2 člana, 
- delavci na kmetijah volijo 4 člane, 
- delavci v poklicnih kmetijskih združenjih volijo 4 člane, 
- nekdanji kmetovalci in z njimi izenačene osebe volijo 2 člana, 
- proizvodne kmetijske zadruge volijo enega člana, 
- druge kmetijske zadruge in družbe skupnega kmetijskega 
pomena volijo 4 člane, 
- kmečke kreditne organizacije volijo 4 člana, 
- organizacije za vzajemno kmečko zavarovanje volijo 2 člana, 
- kmetijske sindikalne organizacije volijo 2 člana, 
- lastniki gozdov volijo 1 člana. 

Predsednik regijske oziroma medregijske kmetijske zbornice je 
lahko izvoljen samo iz vrst predsednikov departmajskih kmetijskih 
zbornic. Stalno skupščino kmetijskih zbornic s sedežem v Parizu 
sestavljajo predsedniki departmajskih zbornic. Stalna skupščina 
se sestaja dvakrat letno in to prvih osem dni v juniju in prvih osem 
dni v decembru. Izredna zasedanja mora predsednik sklicati na 
zahtevo najmanj tretjine članov stalne skupščine ali na zahtevo 
kmetijskega ministra. Kmetijski in proračunski minister se lahko 
zasedanja stalne skupščine udeležita tudi po svojih pooblaš- 
čencih. Zapisnike s svojih zasedanj mora stalna skupščina v 
enem mesecu poslati kmetijskemu ministru, ta pa v dveh mesecih 
po prejemu zapisnika razveljavi vsak sklep, ki prekoračuje 
delovno področje zbornice ali nasprotuje zakonom in javnemu 
redu. 

Stalna skupščina imenuje stalni splošni odbor, posebne sekcije in 
komisije. V nujnih primerih oziroma v času med zasedanji stalne 
skupščine lahko stalni odbor daje menja in predloge v imenu 
stalne skupščine ter imenuje komisije. Imenovanja komisij mora 
stalna skupščina potrditi na svojem prvem prihodnjem zasedanju. 
Stalni splošni odbor se sestaja na predsednikovo pobudo oziroma 
na zahtevo kmetijskega ministra. Kmetijski minister, ki mu je treba 
poslati predlagani dnevni red, lahko po uradni dolžnosti na dnevni 
red dodatno uvrsti vprašanje, o katerem potrebuje takojšnje 
mnenje. Tudi stalni splošni odbor mora zapisnike svojih sej poslati 
v petih dneh po seji kmetijskemu ministru, ki lahko nezakonite 
sklepe razveljavi v petih dneh od prejema zapisnika. 

Po odredbi kmetijskega ministra in predhodnem mnenju stalne 
skupščine kmetijskih zbornic lahko kmetijske zbornice dobivaio 
subvencije, posojila in garancije za najete kredite iz Državnega 
sklada za poklicno prilagajanje in dejavnost kmetijskih zbornic 
(Fonds national de perequation et d'action professionelle des 
chambres d'agriculture). Ta sklad ima odprt račun pri stalni 
skupščini kmetijskih zbornic in ga upravlja poseben odbor pod 
neposrednim nadzorstvom kmetijskega ministra. Viri tega sklada 
so: 
- določen odstotek rednih prihodkov kmetijskih zbornic, ki ga po 
predhodnem mnenju stalne skupščine kmetijskih zbornic določi 
kmetijski minister, 
- zneski vrnjenih posojil, ki jih je odobril sklad, s pripadajočimi 
obrestmi, 
- nadomestila za morebitne posebne storitve, 
- razni izredni prihodki. 

2.2. Nemčija 

Položaj kmetijskih zbornic v Nemčiji urejajo deželni zakoni in 
podzakonski predpisi. Po drugi svetovni vojni kmetijske zbornice 
niso bile obnovljene v treh deželah, ki so bile pod ameriško upravo 
(Bavarska, Hessen in Baden VVuertemberg). Po zgledu zahodnih 
dežel pripravljajo zakone o ustanovitvi kmetijskih zbornic tudi v 
novih vzhodnih deželah. Na podlagi zakona nemške zvezne 
dežele Severno Porenje - VVestfalija o kmetijskih zbornicah sta 
ustanovljeni dve kmetijski zbornici. Prva kmetijska zbornica deluje 

na območju Severno Porenje, druga pa zajema ostali del dežele 
(Westfalijo-Lippe). 

Med dejavnostmi kmetijske zbornice zakon ne našteva pred- 
stavniške (zastopniške) naloge, temveč le pospeševanje in 
pomoč kmetijstvu in osebam, ki jim je delo v kmetijstvu poklic. 
Obe temeljni nalogi zakon primeroma razčlenjuje na naslednje 
naloge: 

- ukrepi za gospodarno in okolju prijazno kmetovanje ter za 
živinorejo, povezano z obdelovanjem kmetijskih površin in 
upoštevanjem pravil reje, 
- neobvezno izobraževanje in izpopolnjevanje ter praktično 
poklicno usposabljanje kmetijskega naraščaja ter gospodarsko 
svetovanje, 
- ukrepi za reševanje stanovanjskih vprašanj kmetijskih delavcev, 
- svetovanje pri pridelavi, predelavi in urejanju prodaje kmetijskih 
pridelkov ter pospeševanje kmetijskega zadružništva, 
- pomoč upravnim in sodnim oblastem v kmetijskih vprašanjih, 
zlasti z izdelavo izvedenskih mnenj in določanjem izvedencev, 
- sodelovanje pri reševanju pravnih vprašanj s področja kmetijstva, 
imenovanje prisednikov za sodišča, ki so pristojnaza kmetijske 
zadeve (v skladu s posebnimi predpisi), 
- sodelovanje pri upravljanju produktnih borz in urejanju trgov, 
zlasti za živino. 

V soglasju z odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in varstvo okolja 
pri deželnem parlamentu lahko deželni minister za okolje, urejanje 
prostora in kmetijstvo prenese na kmetijsko zbornico tudi druge 
naloge in si pridrži pravico do obveznih navodil. 

Področje kmetijstva po tem zakonu zajema poljedelstvo in 
rastlinsko pridelavo, živinorejo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo, 
sadjarstvo in vinogradništvo, sladkovodno ribištvo in čebelarstvo. 
Poleg tega spadajo po zakonu v kmetijstvo tudi obrati, ki so 
gospodarsko odvisni od kmetijskega obrata in jih vodi isti podjetnik 
(kmetijski stranski obrati). 

Člane kmetijskih zbornic volita dve volilni skupini. V prvi volijo 
naravne osebe, ki kot lastniki, uživalci ali zakupniki gospodarijo 
na kmetijskem obratu ali na kmetijskem oziroma gozdnem 
zemljišču, če so zavezanci za davek od tega obrata ali zemljišč 
in površina zemljišč znaša najmanj 2 hektara, v primeru 
gozdarske rabe zemljišča najmanj 10 ha, v primeru vrtnarske 
rabe pa najmanj 0,5 hektara. S temi osebami so izenačeni zakonci 
in drugi družinski člani, ki so polno zaposleni na kmetiji ali so na 
poklicnem šolanju. V isto skupino zakon uvršča zakon tudi pravne 
osebe, ki najmanj tri mesece gospodarijo s kmetijskim obratom 
na volilnem območju. 

V drugi volilni skupini volijo člane kmetijske zbornice delavci, ki so 
zaposleni na kmetijskih obratih ali so na poklicnem šolanju in ne 
spadajo v prvo skupino. 

Pogoji ža aktivno volilno pravico v kmetijskih zbornicah so: 
dopolnjena starost 18 let in poslovna sposobnost, državljanstvo 
Nemčije ali katere koli druge države članice EGS, najmanj 
trimesečno prebivanje, za pravne osebe pa najmanj trimesečno 
poslovanje na volilnem območju. Kot ovire, ki izključujejo aktivno 
volilno pravico v kmetijsko zbornico, zakon našteva uvedbo 
stečaja, prisilno izvršbo na nepremičnino, oddajo zemljišča v 
začasno upravo zaradi neustreznega obdelovanja in še nekatere 
druge razloge. 

Volilni okraji so okrožja in mesta zunaj okrožij, pri tem pa se 
lahko dvoje ali več okrožij združi v en sam volilni okraj. Vsak 
volilni okraj mora biti zastopan v skupščini zbornice glede na 
svojo pomembnost, najmanj pa s tremi člani. Podrobnejše določbe 
o volitvah ureja izvršilni predpis, ki ga izda minister za okolje, 
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urejanje prostora in kmetijstvo v soglasju z odborom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in varstvo okolja deželnega zbora. Ta izvršilni predpis 
določa volilne okraje, ob upoštevanju najmanjšega števila, 
določenega v zakonu, pa tudi število članov kmetijske zbornice, 
ki jih volilni upravičenci volijo v posameznih volilnih okrajih. 

Izvedbo volitev v posameznem volilnem okraju vodi najvišji uradnik 
okrožja oziroma mesta zunaj okrožja. V volilnem okraju, ki zajema 
dve ali več okrožij, določi volilnega načelnika direktor kmetijske 
zbornice kot deželni pooblaščenec. 

Za vsak volilni okraj se oblikuje volilni odbor. Volilni odbor sestavljajo 
volilni načelnik kot predsednik, njegov namestnik in trije prisedniki 
ter njihovi namestniki, ki jih imenuje volilni načelnik. Od treh 
prisednikov in treh njihovih namestnikov morata dva pripadati 
volilni skupini kmetov in z njimi izenačenih pravnih oseb, eden pa 
volilni skupini delavcev. 

Člani kmetijske zbornice so izvoljeni neposredno na tajnih volitvah. 
Dve tretjini članov kmetijske zbornice morata biti po zakonu 
izvoljeni izmed samostojnih kmetovalcev oziroma pravnih oseb, 
ena tretjina pa izmed kmetijskih delavcev. 

Volilni odbor ugotovi število glasov, ki so bili oddani za 
posameznega kandidata in za posamezno listo. Mesta, ki pripadajo 
posameznemu volilnemu okraju, se razdelijo med posamezne 
liste glede na število glasov, ki jih je dobila posamezna lista (po 
d'Hondtovem sistemu), s posamezne liste pa so izvoljeni tisti 
kandidati, ki so dobili največ glasov. 

O ugovorih zoper posamezne nepravilnosti pri izvedbi volitev 
odloča kmetijska zbornica, razen o ugovorih zoper volitve 
nasploh, kjer zakon določa pristojnost ministra za okolje, urejanje 
prostora in kmetijstvo. 

Člani kmetijske zbornice so izvoljeni za šest let s tem, da se 
vsaka tri leta ponovno izvoli polovično število članov kmetijske 
zbornice. Osebe, ki jim preneha članstvo, so lahko ponovno 
izvoljene. 

O prenehanju mandata zaradi izgube pasivne volilne pravice 
odloča skupščina kmetijske zbornice. Proti odločbi skupščine je 
zagotovljena pravica do pritožbe na nadzorstveno oblast. Zaradi 
uvedbe kazenskega postopka proti članu zbornice lahko glavni 
odbor s sklepom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino, začasno 
izključi člana iz vseh organov zbornice, dokler kazenski postopek 
ni končan. 

Skupščino zbornice sestavljajo neposredno izvoljeni in tako 
imenovani "poklicani" (kooptirani) člani. Tako skupščina zbornice 
iz vrst kmetijskih strokovnjakov kooptira štiri člane, iz poklicnih 
združenj pripadnikov prve volilne skupine za vrtnarstvo, 
zelenjavarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in gozdarstvo štiri 
člane, iz poklicnih združenj pripadnikov druge volilne skupine tri 
člane, iz združenja kmečkih žensk eno članico in izmed delavk 
prav tako eno članico. 

Skupščina kot najvišji organ kmetijske zbornice skrbi za 
uresničevanje nalog zbornice in sprejema potrebne sklepe, 
spremlja njihovo uresničevanje in nadzoruje druge organe 
zbornice oziroma zbornične krajevne izpostave. Skupščina tudi 
sprejema zbornična pravila, poslovnik in splošni akt o nadomestilih 
in povračilih stroškov, voli predsednika, dva namestnika ter druge 
člane glavnega odbora, direktorja in druge odbore zbornice, 
določa finančni načrt, sklepa o letnem obračunu in o razrešnici, o 
pritožbah proti sklepom o izgubi pasivne volilne pravice in o volilnih 
pritožbah. Načelo dvotretjinske zastopanosti pripadnikov prve in 
enotretjinske zastopanosti pripadnikov iz druge volilne skupine 
velja tudi za druge organe zbornice. 

Predsednik in eden izmed njegovih namestnikov morata biti 
izvoljena iz vrst članov, ki so bili izvoljeni v prvi volilni skupini, en 
namestnik predsednika pa iz vrst članov, ki so bili izvoljeni v 
drugi volilni skupini. Enako razmerje velja tudi za največ devet 
drugih članov glavnega odbora. Med člani glavnega odbora, ki 
pripadajo prvi volilni skupini, mora biti najmanj en predstavnik za 
področje vrtnarstva, zelenjavarstva, sadjarstva in vinogradništva, 
zasebnih lastnikov gozdov in kmečkih žensk. Mandat 
predsednika, njegovih namestnikov in drugih članov glavnega 
odbora traja tri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

Skupščina kmetijske zbornice voli tudi direktorja. Njegov mandat 
traja 12 let. Izvolitev direktorja mora potrditi še minister za okolje, 
urejanje prostora in kmetijstvo. Po zakonu mora direktor zbornice 
"uživati zaupanje" tega ministra tudi v času mandata, ko gre za 
opravljanje nalog, pri katerih pristojni minister lahko zbornici izdaja 
obvezna navodila. 

Direktor ima pravico sodelovati na sejah zborničnih organov s 
pravico do razprave, vodi tekoče poslovanje po navodilih 
predsednika zbornice in je nadrejen uradnikom, uslužbencem in 
delavcem zbornice. Pri opravljanju na zbornico prenešenih nalog 
ima direktor položaj deželnega pooblaščenca in odgovarja 
izključno pristojnemu ministru. 

Kmetijska zbornica sprejme statut (pravila), v katerih natančneje 
uredi svojo organiziranost in delovanje. Za uporabo zborničnih 
storitev lahko skupščina zbornice določi pristojbine. Sklepe, ki jih 
skupščina kmetijske zbornice sprejme o finančnem načrtu in o 
pristojbinah, mora pred uveljavitvijo potrditi pristojni minister. 

Po posameznih okrožjih ima kmetijska zbornica krajevne organe, 
ki jih sestavljajo člani, ki so bili izvoljeni v tem okrožju (Kreisstelle). 
Člani krajevnega organa izvolijo iz svojih vrst predsedujočega, ki 
pa mora pripadati prvi volilni skupini. Krajevni organi opravljajo 
naloge, ki so določene s pravili zbornice ali sklepom njene 
skupščine. Direktorja okrožne izpostave določi glavni odbor 
kmetijske zbornice v soglasju s krajevnim organom in s potrditvijo 
pristojnega ministra. Za izvajanje nalog, ki so prenesene na 
zbornico, mora krajevni direktor uživati zaupanje direktorja 
kmetijske zbornice kot deželnega pooblaščenca. 

2.3. Avstrija 

Podobno kot v Nemčiji tudi v Avstriji krrjetijsko gozdarske zbornice 
urejajo predpisi posameznih dežel. Na ravni države pa deluje 
konferenca predsednikov kmetijskih zbornic, vendar njena 
organiziranost in delo nista urejena s posebnim zakonom. Drugače 
velja za trgovinske in delavske zbornice, ki so organizirane na 
deželni in zvezni ravni, ureja pa jih zvezna zakonodaja. Trgovinske, 
delavske in kmetijsko gozdarske zbornice imajo položaj 
javnopravnih korporacij z obveznim članstvom ter zastopajo in 
varujejo koristi svojih članov. Poleg teh, tako imenovanih 
samostojnih nalog lahko zbornice opravljajo tudi prenesene naloge. 
To so naloge državne uprave, ki so s posebnimi zakoni prenesene 
na zbornico. 

Zbornični sistem v Avstriji štejejo za enega izmed temeljev 
socialnega partnerstva, ki je bistveno prispevalo k socialnemu in 
gospodarskemu napredku države. 

Med deželnimi predpisi o kmetijsko gozdarskih zbornicah so 
pomembne vsebinske razlike, na primer glede vključenosti 
delavcev ali kmetijskih blagovnih (nabavnih in prodajnih) zadrug. 
Tako so na primer kmetijske blagovne zadruge ostale članice 
kmetijsko gozdarskih zbornic edinole v Štajerski in Nižji Avstriji, 
povsod drugod so glede na svojo nekmetijsko dejavnost 
včlanjene samo v trgovinsko zbornico. Na Tirolskem in 
Predarlskem so pripadniki kmetijsko gozdarske zbornice tudi 
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kmetijski in gozdarski delavci, medtem ko so v drugih deželah 
kmetijski in gozdarski delavci organizirani v posebnih, delavskih 
zbornicah. 

Prikaz je omejen na ureditev v Štajerski in Koroški, ki sta Sloveniji 
najbližji. 

Po zakonu o kmetijsko gozdarskih zbornicah, ki ga je sprejela 
avstrijska zvezna dežela Štajerska, so ustanovljene deželna in 
okrajne kmetijsko gozdarske zbornice. Kmetijsko gozdarske 
zbornice imajo zastopniško, svetovalno in pospeševalno funkcijo. 

Pripadniki zbornic so: 

a) lastniki, užitkarji in zakupniki na Štajerskem ležečih kmetij, ki 
so zavezanci za zemljiški davek in opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot svoj glavni poklic ali imajo najmanj en hektar zemljišč oziroma 
najmanj en hektar veliko kmetijo, 
b) družinski člani teh oseb, ki so dopolnili osemnajsto leto in 
opravljajo kmetijsko dejavnost kot glavni poklic ali jim je 
zagotovljeno preživljanje na kmetiji ter ne opravljajo drugega 
poklica ter 
c) kmetijske in gozdarske zadruge. Za kmetijske in gozdarske 
zadruge zakon šteje tiste pridobitne in gospodarske zadruge, 
katerih člani so pretežno pripadniki kmetijsko gozdarske zbornice 
in se ukvarjajo s skupno uporabo kmetijskih in gozdarskih naprav 
oziroma orodij, predelujejo proizvode iz kmetijskih in stranskih, s 
kmetijstvom povezanih dejavnosti, prevzemajo v hrambo ali 
prodajajo nepredelane kmetijske in gozdarske proizvode oziroma 
prodajajo blago za potrebe kmetij, vključno za poslopja in za 
stranske, s kmetijstvom povezane obrate. 

Organi deželne zbornice so občni zbor, glavni odbor, predsednik 
in podpredsednik ter nadzorni odbor. 

Občni zbor deželne zbornice sestavlja 39, občni zbor okrajne 
kmetijske zbornice pa 15 članov ali svetnikov. 

Volilni upravičenci volijo svetnike v okrajno in deželno zbornico 
na podlagi enake, tajne in neposredne volilne pravice. 

Medtem ko svetnike v občni zbor okrajne kmetijske zbornice voli 
volilno telo na območju okraja, je za volitve v občni zbor deželne 
zbornice dežela razdeljena na štiri volilna okrožja. Zakon določa 
število mandatov, ki pripadajo vsakemu od teh volilnih okrožij. 

Kandidatne liste lahko vlagajo kmečka združenja ali najmanj 100 
volilnih upravičencev, ki morajo predlagano kandidatno listo 
podpreti s svojimi podpisi. 

Za pravne osebe in za nepolnoletne fizične osebe glasujejo njihovi 
zakoniti zastopniki. 

Volilni sistem je proporcionalen. Mandati v okrajnih kmetijskih 
zbornicah se razdelijo po d'Hondtovem sistemu. Pri volitvah v 
deželno zbornico se mandati razdelijo najprej na ravni okrajev po 
Hagenbach-Bischoffovem sistemu, nato pa se na ravni dežele 
razdelijo še preostali glasovi po d'Hondtovem sistemu. 

Članstvo v kmetijski zbornici je častna funkcija. Pravico do 
nadomestila za opravljanje funkcije imajo po zakonu le predsednik, 
podpredsednik zbornice in predsednik nadzornega odbora, 
medtem ko so svetniki upravičeni samo do povračila stroškov. 

Občni zbor zbornice voli predsednika in podpredsednika ter člane 
glavnega in nadzornega odbora, sprejema proračun, določa 
prispevno stopnjo za pripadnike zbornice, obravnava poročilo o 
sklepnem računu in odloča o njem, sprejema poslovnik in splošne 
akte o nadomestilih za opravljanje funkcije in povračilih stroškov. 

Predsednik sklicuje zbor na svojo pobudo, vendar najmanj enkrat 
v četrtletju. Sklic lahko zahteva tudi vlada ali najmanj ena četrtina 
svetnikov. Praviloma je občni zbor sklepčen, če je na seji vsaj 
polovica svetnikov, sklep pa je sprejet, če je za predlog glasovala 
večina navzočih. Za določene sklepe sta predpisana strožji, 
dvotretjinski kvorum in prav tako najmanj dvotretjinska večina 
glasov navzočih svetnikov. 

Z iztekom mandatne dobe se šteje občni zbor za razpuščenega 
po samem zakonu. Sklep o razpustu lahko sprejme tudi sam 
občni zbor, vendar ob najmanj dvetretjinski navzočnosti članov 
in z najmanj dvotretjinsko večino. Zaradi neizpolnjevanja nalog, 
prekoračenja delovnega področja ali izpraznitve več kot tretjine 
sedežev lahko razpust zbora odredi tudi deželna vlada kot zunanji, 
državni nadzorni organ nad poslovanjem kmetijsko gozdarske 
zbornice. 

Člane vseh, tako deželne kot okrajnih kmetijsko gozdarskih 
zbornic volijo pripadniki na neposrednih in tajnih volitvah, ki se 
praviloma opravijo hkrati za deželno in okrajne zbornice. 
Kandidatne liste so zaprte. 

Pasivno volilno pravico imajo fizične osebe, ki so pripadniki 
zbornice in so v koledarskem letu pred volitvami dopolnile najmanj 
24 let starosti, če imajo stalno prebivališče na območju (deželne 
ali okrajne) zbornice in jim ni odvzeta volilna pravica za deželni 
parlament. Če med mandatno dobo nastopi ovira, zaradi katere 
član zbornice ne bi smel biti izvoljen, članu zbornice preneha 
mandat po samem zakonu. Če je v času mandata član kmetijske 
zbornice priprt ali je nad njegovim premoženjem uveden stečaj, je 
član suspendiran do pravnomočne odločbe. O izgubi članstva 
oziroma suspenzu odloča deželna zbornica, zoper njeno odločbo 
pa je dopustna pritožba na deželno vlado. 

Za izvedbo volitev so odgovorni volilni organi, ki se oblikujejo za 
deželo, za volilna okrožja, politične okraje in občine. Po razpisu 
volitev volilne imenike sestavijo občine na podlagi obvezne prijave 
volilnih upravičencev. O ugovorih zoper volilni imenik, ki mora biti 
najkasneje 32. dan pred glasovanjem razgrnjen na vpogled za 
deset dni, odločajo okrajni volilni organi. 

Glavni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik in devet 
drugih članov. Predsednika in podpredsednika je treba voliti 
posebej, druga mesta pa morajo svetniki z volitvami zasesti 
sorazmerno uspehu posameznih volilnih strank oziroma skupin 
po d'Hondtovemu sistemu. Pri tem se mesti predsednika in 
podpredsednika prištejeta k sedežem tiste skupine, ki ju je uvrstila 
na svojo kandidatno listo. Pri volitvah glavnega odbora člani 
glasujejo le o predlogih, ki so jih pripravile volilne skupine in jih je 
predsednik zbornice dal na glasovanje. Glasovanje, ki ne ustreza 
predlogom volilnih skupin, ni veljavno. 

V delovno področje glavnega odbora spadajo vodenje in 
organiziranost zbornice, personalne in finančne zadeve, kolikor 
niso pridržane občnemu zboru. Glavni odbor lahko zadrži izvršitev 
sklepov zbornice, če meni, da so v nasprotju z zakonom ali 
poslovnikom. Če na ponovnem glasovanju občni zbor deželne 
zbornice vztraja pri prvotni odločitvi, glavni odbor predloži takšen 
sklep v presojo deželni vladi. 

Predsednik in podpredsednik, ki ju občni zbor voli posebej, ob 
nastopu funkcije podpišeta pred deželnim glavarjem slovesno 
izjavo, da bosta vestno izpolnjevala svoje dolžnosti. Predsednik 
predstavlja zbornico, določa dnevni red za seje občnega zbora in 
glavnega odbora. Predsednik mora skrbeti, da je poslovanje 
zbornice skladno z zakonskimi in drugimi predpisi ter s 
poslovnikom zbornice. Izvršitev nezakonitega sklepa lahko zadrži 
najdalj za 14 dni tako, da sklep predloži pristojnemu organu v 
ponovno obravnavo. Če pri ponovnem odločanju ovira za izvršitev 
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ni odpravljena, mora predsednik v istem roku vprašanje predložiti 
nadzornemu organu, ki odloči, ali naj se sklep izvrši. 

Nadzorni odbor je kolegijski organ, v katerem mora biti vsaka 
volilna skupina, ki je pri volitvah v deželno zbornico dobila vsaj tri 
mesta, zastopana najmanj z enim odbornikom. Članstvo v 
nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v glavnem odboru. 
Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke, ki so potrebni za 
skrbno in vestno opravljanje njegovih nalog, in lahko k svojemu 
delu povabi tudi izvedence. Predsednika nadzornega odbora in 
njegovega namestnika izvolijo člani tega odbora. Predsednik 
nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik, ima 
pravico, da sodeluje na sejah glavnega odbora. 

Občni zbor, glavni odbor in predsednika, ne pa tudi nadzornega 
odbora, imajo tudi okrajne kmetijsko gozdarske zbornice. Vendar 
je številčna zasedba kolegijskih organov manjša (zbor okrajne 
zbornice šteje na primer 15 članov, glavni odbor pa 5 članov). 

Nadzor nad kmetijsko gozdarskimi zbornicami kot javnopravnimi 
korporacijami opravlja deželna vlada. Nadzor na okrajnimi kmetijsko 
gozdarskimi zbornicami poleg deželne vlade opravlja tudi deželna 
kmetijsko gozdarska zbornica. Tako na primer sme občni zbor 
okrajne zbornice sklicati tudi predsednik deželne zbornice, 
medtem ko deželna zbornica lahko občni zbor okrajne zbornice 
celo razpusti. 

Sredstva za svoje delo kmetijsko gozdarske zbornice na 
Štajerskem pridobivajo z zbornično doklado, z zborničnimi 
prispevki, s prihodki iz lastne dejavnosti, z dotacijami, ki jim jih za 
pospeševanje kmetijstva dodeljujejo (zvezna) država, dežela in 
občine, pa tudi z izrednimi prihodki in krediti. 

Zbornična doklada je dajatev, ki jo zbornici plačujejo zemljiški 
lastniki in zakupniki v odstotku, ki ga določi občni zbor deželne 
zbornice od osnove za zemljiški davek. Ta odstotek lahko preseže 
v zakonu določeno najvišjo mejo samo, če izjemo dovoli poseben 
deželni zakon. 

Poleg zbornične doklade, ki mora biti enaka za vse pripadnike 
zbornice, se lahko na predlog okrajne zbornice za območje te 
zbornice uvede tudi dodatna dajatev, ki pa ne sme biti višja od 
osnovne zbornične doklade. Zbornično doklado pobirajo zvezne 
davčne oblasti, za kar jim je z zakonom zagotovljeno 4-odstotno 
nadomestilo od zbranih prihodkov. Pripadniki zbornice, ki niso 
zavezanci za zbornično doklado, plačujejo zbornični prispevek 
"B". Osnova za ta zbornični prispevek je enaka osnovi za odmero 
davka iz kmetijstva in gozdarstva. Ta prispevek na podlagi obvezne 
prijave vsakega zavezanca okrajni zbornici odmeri, pobira in 
izterjuje deželna zbornica. 

Osnova za zbornični prispevek "C", ki ga plačujejo pravne osebe, 
pa je obdavčljivi letni obseg poslovanja. 

Financiranje z zbornično doklado in prispevki in morebitnimi dodatki 
je centralizirano. Ta sredstva pridobiva deželna zbornica in jih 
razporeja na območne zbornice glede na njihove potrebe. V letnem 
obračunu, ki ga mora deželna zbornica predložiti tudi deželni 
vladi, pa mora biti posebej izkazano finančno poslovanje 
območnih zbornic. 

Enostavnejšo zbornično organizacijo predpisuje koroški deželni 
zakon o zbornici za kmetijstvo in gozdarstvo. Po tem zakonu je 
ustanovljena samo deželna zbornica, medtem ko ima zbornični 
urad izpostave na sedežih političnih okrajev oziroma političnih 
ekspozitur. 

Volitve v deželno kmetijsko zbornico ureja volilni red za kmetijsko 
gozdarsko zbornico (Landwirtschaftskammerwahlordnung). Ta 

volilni red je dejansko poseben zakon, ki je dvakrat obsežnejši od 
samega zakona o kmetijski zbornici. 

Obvezni člani deželne zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo so 
lastniki kmetij, ki so velike najmanj en hektar, dalje lastniki, ki 
dejansko uporabljajo zemljišča za kmetijstvo in gozdarstvo, 
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost za svoj račun 
in površina njihovih zemljišč dosega najmanj en hektar; zatem 
zakupniki in užitkarji, ki opravljajo kmetijsko dejavnost za svoj 
račun in kmetija oziroma zemljišča merijo več kot dva hektara; 
osebe, ki opravljajo drugo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost kot 
glavni poklic (na primer rejci perutnine, čebelarji in podobno); 
zakonci teh oseb in vodilni delavci kmetijskih in gozdarskih obratov 
na Koroškem, ki so pooblaščeni za zastopanje teh obratov. Drugi 
družinski člani (razen zakonca nosilca kmetije), ki pretežno delajo 
na kmetiji ali so svoj čas kot lastniki, užitkarji ali zakupniki poklicno 
kmetovali, nato pa predali kmetijo nasledniku in jim je zagotovljeno 
preživljanje na kmetiji, po koroškem deželnem zakonu niso obvezni 
člani zbornice, zakon jim zagotavlja le pravico do uporabe 
zborničnih storitev. 

Ob pogoju, da imajo v lasti, užitku ali zakupu enako površino 
zemljišč, kot je predpisana za volilne upravičence, ki so fizične 
osebe, ali da samostojno opravljajo kmetijsko ali gozdarsko 
dejavnost, so članice zbornice tudi pravne osebe. 

Poslovanje koroške deželne zbornice za kmetijstvo in gozdarstvo 
nadzira deželna vlada. Deželna zbornica za kmetijstvo in 
gozdarstvo nima nadzornega odbora. 

Zbornica pridobiva sredstva za svoje poslovanje s prihodki iz 
lastne dejavnosti, z zborničnim prispevkom, z dotacijami in z 
delnim povračilom stroškov za določene storitve. Prispevek 
članov, ki so lastniki, zakupniki in uživalci kmetijskih zemljišč se 
odmerja od enake osnove kot zemljiški davek, prispevek drugim 
samostojnim poklicem v kmetijstvu pa od osnove, ki se kot 
dohodek iz kmetijstva in gozdarstva upošteva pri odmeri 
dohodnine. Prispevek, ki ga plačujejo vodilni nameščenci kmetijskih 
podjetij, se odmerja v določenem odstotku (največ 5 %) od letne 
plače. 

Zakon o volilnem redu za koroško deželno kmetijsko zbornico 
vsebuje podrobne določbe o razpisu volitev, volilnih organih, 
sestavi volilnih imenikov, volilnih predlogih, glasovanju, ugotavljanju 
in razglasitvi volilnih izidov. 

Volitve v deželno kmetijsko zbornico razpiše deželna vlada. 
Razpis mora vsebovati datum glasovanja in dan, po katerem se 
ugotavljajo okoliščine, pomembne za izvedbo volitev. Razpis 
volitev se objavi v deželnem uradnem listu in na razglasnih deskah 
občin. 

Volilni organi se oblikujejo za vsake volitve posebej in to na deželni, 
okrajni in občinski ravni, če je občina razdeljena na več volilnih 
območij, pa tudi za ožja volilna območja. Deželni odbor sestavljajo 
načelnik (deželni glavar ali njegov pooblaščenec) in dvanajst 
članov ter njihovih namestnikov. Eno četrtino članov deželnega 
volilnega odbora imenuje deželna vlada na predlog deželnega 
sodišča iz vrst sodnikov, druge člane in namestnike pa iz vrst 
volilnih upravičencev na predlog kandidirajočih strank, upoštevaje 
njihov volilni uspeh na zadnjih volitvah v deželno zbornico. Druge 
volilne organe sestavljajo okrajni glavar (okrajni volilni odbor), 
župan (občinski volilni odbor) ali njegov pooblaščenec, medtem 
ko druge člane v teh organih imenuje neposredno nadrejeni volilni 
organ. Če določena stranka, ki postavi svojo kandidatno listo, na 
podlagi zadnjih volitev v deželno kmetijsko zbornico ne more biti 
zastopana v volilnem odboru, ima pravico, da imenuje največ dva 
zaupnika, ki se lahko udeležujeta sej volilnih organov brez pravice 
glasovanja. 
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Volilni upravičenci morajo biti vpisani v volilni imenik občine, v 
katerem imajo svoje stalno prebivališče (fizične osebe) oziroma 
sedež (pravne osebe). Volilni imenik sestavijo občine na podlagi 
posebnih obrazcev za volilno prijavo (VVahlanlageblaetter), ki jih 
izpolnijo in podpišejo volilni upravičenci. 

Tako sestavljeni volilni imeniki se razgrnejo na vpogled za deset 
dni. Zoper volilni imenik lahko osebe, ki so vpisane oziroma 
zahtevajo vpis, vložijo ugovor, o katerem odloča občinski volilni 
odbor. O svoji odločitvi mora občinski volilni odbor obvestiti tako 
tistega, ki je vložil ugovor, kakor tudi morebitno drugo osebo, na 
katero se nanaša ugovor. Zoper odločitev o ugovoru se lahko ti 
dve osebi pritožita na okrajni volilni odbor. 

Pasivno volilno pravico imajo fizične osebe, ki so avstrijski 
državljani, ki so na dan, določen v razpisu volitev, dopolnile 24 let 
starosti in imajo stalno prebivališče v deželi Koroški. 

Volilni predlog oziroma kandidatno listo mora podpreti s svojimi 
podpisi najmanj 50 volilnih upravičencev. Volilni predlog mora 
vsebovati: 
- označbo stranke, ki se jasno razlikuje od označb drugih list, 
- strankarsko listo kot seznam kandidatov, ki jih je lahko največ 
dvakrat toliko, kolikor jih je treba izvoliti; volilni predlog mora 
vsebovati vrstni red kandidatov s tekočimi arabskimi številkami 
in osebne podatke za vsakega kandidata: ime, priimek, rojstno 
leto, poklic in naslov (tudi domače ime), 
- ime in naslov pooblaščenca za vračanje. 

Če volilni predlog ne vsebuje strankarske označbe, se označi z 
imenom prvo predlaganega kandidata. Podobno pravilo velja tudi 
v primeru, ko volilni predlog ne navaja pooblaščenca za vračanje. 
Tedaj se šteje za takšnega pooblaščenca šteje na prvem mestu 
predlagani kandidat. 

Volilnemu predlogu je treba priložiti tudi pisni pristanek vsakega 
kandidata. 

Zakon ureja tudi postopek, ki se opravi v primeru, ko se označbe 
kandidatnih list med seboj ne razlikujejo zadosti jasno. Po 
preizkusu kandidatnih list se sprejeti volilni predlogi objavijo. Na 
prvem mestu se navede volilni predlog z označbo stranke, ki je 
na prejšnjih volitvah dobila največ glasov, drugi volilni predlogi pa 
se razvrstijo po abecednem vrstnem redu njihovih strankarskih 
označb. 

Praviloma je v vsaki občini eno volišče, po sklepu občinskega 
volilnega odbora pa se lahko območje občine razdeli na dve ali 
več ožjih volilnih območij. Volitve se opravijo praviloma v nedeljo 
ali na drug dela prost dan. 

':\oc < ■ 
Po opravljenih volitvah občinski volilni odbori ugotovijo volilne izide 
na svojem območju in svoje ugotovitve preko okrajnih volilnih 
odborov sporočijo deželnemu volilnemu odboru, ki mu morajo 
poslati tudi zapisnik o svojem delu in volilno gradivo. 

Deželni volilni odbor ugotovi število veljavnih oddanih glasov in 
število glasov, ki so bili oddani za posamezno kandidatno listo. 
Mandati se razdelijo po proporcionalnem (d'Hondtovem) sistemu. 
Če sta na podlagi tega sistema dve stranki upravičeni do istega 
sedeža, odloči med njima žreb. 

Mandati, ki pripadejo posamezni kandidatni listi, pripadajo kan- 
didatom glede na vrstni red, po katerem so navedeni na tej listi. 

Članov koroške deželne kmetijske zbornice je 36. Njihov mandat 
traja pet let. 

Literatura: 
- Arbeiterkammergesetz 1992, Oesterreichischer 
beiterkammertag, Wien 1992. 
- F. E. (Fran Erjavec), Kmečka stanovska zastopstva, v knjigi: 
Letno poročilo Kmetijske zbornice Dravske banovine v Ljubljani 
za I. in II. poslovno leto, Ljubljana 1939, str. 5-11. 
- Gesetz ueber die Errichtung einer Landvvirtschaftskammer 
Brandenburg und zu Berlin, Entvvurf (1. Juli 1990). 
- Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina 
agrarnih panog. 
I. zvezek: Agrarno gospodarstvo. SAZU in DZS, Ljubljana 1970, 
str. 525-535 in 543. 
- Landvvirtschaftskammergesetz 1979, Landesgesetzblatt fuer 
Kaemten Nr. 1/1979. 
- Landwirtschaftskammerwahlordnung 1979, Landesgesetzblatt 
fuer Kaernten Nr. 1/1979. 
- Gesetz vom 29. Oktober 1969 ueber die Kammern fuer Land- 
und Forstvvirtschaft in Steiermark (Landvvirtschaftskammer- 
gesetz),Landesgesetzblatt fuer das Land Steiermark, Nr. 14/70 
in 7/1981. 
- Gesetz ueber die Errichtung von Landvvirtschaftskammern im 
Lande Nordrhein-VVestfalen vom 11. Februar 1949 (GV. NW. S. 
53),zuletz geaendert durch Gesetz vom 20. Juni 1989 (Gv. NW. S 
436). 
- Handelskammergesetz 1993 (avstrijski), brez drugih podatkov. 
- J.-M. Gilardeau in J-.P. Moreau, Code rural, commente et annote, 
Litec, Pariš 1990, str. 707-714 in 964-1008. 
- Legge regionaie 4 aprile 1972, n. 10: Istituzione dell'Albo 
professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della 
Regione Friuli Venezia Giulia, B.U.R. 11 aprile 1972, n.12. 
- P. C. Lutz: Deutsche Bauernverband. Ein Beitrag zum Konzept 
der intermediaeren Gruppen, Mannheim 1967, str. 82 in 83. 
- Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo deH'agricoltura 
trentina, Testo unico delle disposizioni dicui alla legge provinciale 
26 novembre 1976, n. 39 e successive modificazioni ed 
integrazioni, B.U. 17 gennaio 1989, n. 3. 
- Uredba o kmetijskih zbornicah, Službene novine Kraljevine 
Jugoslavije z dne 1. marca 1937, št. 46/XV/90, in Službeni list kr. 
banske uprave dravske banovine z dne 10. marca 1937. 

6. Primerjalni pregled organiziranosti kmetijskih 
strokovnih služb 

6.1. Organiziranost kmetijske svetovalne službe v tujini 

NEMČIJA - dežela Schlesvving: Holstein 

Kmetijska svetovalna služba je organizirana v okviru Kmetijska 
zbornice v posebnem oddelku za izobraževanje in svetovanje. 
Svetovanje izvajajo v 11 okrajih, kjer ima služba svoje enote. 
Služba zaposljuje 94 svetovalcev, med njimi so splošni terenski 
svetovalci in specialisti (za posamezne panoge kmetijstva). Delajo 
s 25.730 kmetijami, od tega 22 % kmetij, ki pridelujejo poljščine in 
zelenjavo in 71 % kmetij, ki pridelujejo krmo - so usmerjene v 
prirejo. Od 26.000 kmetij je 15.000 čistih. 

Financiranje službe: do leta 1993 je bila v celoti financirana iz 
deželnega proračuna. V letu 1994 so pričeli s sofinanciranjem s 
strani kmetov. Organizirali so pospeševalne krožke, kmetje pa 
so plačevali članarino in sofinancirali svetovanje. Vsak kmetijski 
svetovalec je imel nalogo, da v tedenskem poročilu oceni delež 
javnega svetovalnega dela, ki je zastonj, in svetovalnega dela, ki 
ga mora plačati kmet. Večina tedenskih poročil je izkazala 95 % 
javnega svetovalnega dela in 5 % svetovalnega dela, ki ga plača 
kmet. 
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NEMČIJA - dežela Baden VVurtemberg 

Kmetijska svetovalna služba je organizirana v okviru Ministrstva 
za kmetijstvo v posebnem oddelku za kmetijsko svetovanje. 
Svetovanje izvajajo v 32 okrajih, kjer ima služba svoje enote. 
Služba zaposluje 400 svetovalcev, med njimi so splošni terenski 
svetovalci in svetovalci specialisti. Za delo v svetovalni službi 
morajo opraviti kmetijski strokovnjaki dveletno podiplomsko 
izobraževanje in poleg tega še 3-letno poskusno delo. Pogoj za 
kandidaturo za zaposlitev je diploma visoke kmetijske šole ali 
fakultete. V Badenu VVurtembergu je 94.472 kmetij, po strukturi 
kmetij je dežela podobna Sloveniji, le da ima povprečna kmetija 
13 ha kmetijske zemlje. 

Financiranje službe: do leta 1993 je bila služba v celoti financirana 
iz deželnega proračuna. V letu 1994 so pričeli s sofinanciranjem s 
strani kmetov. Ustanovili so pospeševalne krožke, v katere se 
včlanjujejo zainteresirani kmetje in plačujejo članarino: 500 DEM 
za 2 obiska svetovalca letno. V krožke se je včlanilo zelo malo 
kmetov (v glavnem veliki), manjši kmetje, ki so v težavah in imajo 
premalo dohodka iz kmetijstva so nezadovoljni. Zato je za pomoč 
malim kmetom kmetijsko svetovalno službo začela organizirati 
Cerkev brezplačno. S članarino kmetov v krožke naj bi zbrali 50 
% sredstev za sofinanciranje svetovalne službe, vendar tega ne 
dosegajo. 

AVSTRIJA - dežela Štajerska 

Kmetijska svetovalna služba je organizirana v okviru deželne 
Kmetijsko gozdarske zbornice v posebnem oddelku, terenska 
svetovalna služba pa deluje v oddelkih okrajnih Kmetijsko 
gozdarskih zbornic. Služba zaposluje 255 svetovalcev, od katerih 
je 53 splošnih terenskih svetovalcev, 33 za kmečko družino, 38 
za rastlinsko pridelavo, 53 za živinorejo, 53 za gozdarstvo in 25 
za kmetijsko tehniko. 

Financiranje službe: v celoti je sistemsko financirana, 50 % iz 
zveznega proračuna (država Avstrija), 30 % iz katastrskega 
davka in 20 % iz članarine Kmetijske gozdarske zbornice. 

V zadnjih 4 letih dežela dodatno financira 8 kmetijskih svetovalcev 
za delo v varstvu okolja zaradi močnega presežka nitratov v 
podtalnici. 

ŠVICA 

Kmetijska svetovalna služba je organizirana kot javna služba, za 
katere organiziranje je pristojna država. Vse storitve kmetijske 
svetovalne službe so za kmete brezplačne. Služba deluje v 
kantonih in okrajih (več občin skupaj), v kantonih je specialistična, 
v okrajih pa terenska. 

Terenski svetovalci v okrajih v zimskem času (5 mesecev) delajo 
kot učitelji kmetijskih strokovnih šolah, v ostalem času pa kot 
terenski svetovalci. Poleg kmetijskih svetovalcev država delno 
plačuje tudi kmete s srednjo kmetijsko šolo in z mojstrskim izpitom, 
ki pomagajo svetovalni službi (vodijo svetovalne krožke za kmete 
in člane njihovih družin). 

6.2. Strokovne službe v živinoreji 

V večini držav je bila sprva vsa služba kot javna služba, katere 
izvajanje, način, pogoji in obseg se določa s posebnimi predpisi v 
skladu z rejskimi, selekcijskimi programi in programi agrarne 
politike. Laboratorijske analize, obdelave podatkov, centralne baze 
podatkov in rodovništvo so večinoma centralizirane na nivoju 
držav na državnih institucijah ali na institucijah v lasti rejcev, vendar 
pooblaščenih za izvajanje določenih nalog. Največja centralizacija 

na tem področju je v Franciji, kjer vse obdelave, dokumentacija in 
drugi rejski dokumenti prihajajo le iz Pariza, v Nemčiji je več 
deželnih institucij, običajno za vsako deželo ena centralna 
institucija za obdelavo podatkov. 

Te institucije so več ali manj centralizirane, kot so INRA in CNAG 
v Franciji, NRS in Vepro Holland v Holandiji, AIA v Italiji, ADR in 
LKV na Bavarskem ter v Avstriji LKV in ZAR. Večina teh centralnih 
krovnih organizacij deluje pod okriljem ministrstva za kmetijstvo, 
ali pa so pod njegovim nadzorom, sodelujejo pa tudi z državnimi 
instituti in fakultetami, zbornicami in organizacijami rejcev. 

Vir financiranja in delež financiranja posameznih financerjev je po 
posameznih deželah zelo različen in je močno odvisen od 
dejavnosti in interesa zbornic in rejskih združenj, pri čemer se 
vsa sredstva, ki jih take institucije pridobijo s prodajo blaga in 
storitev ter iz drugih morebitnih virov, morajo uporabljati namensko 
za izvedbo selekcijskih programov. 

Delež plačila rejcev, uporabnikov storitev je različen. Sofinanciranje 
kontrolne službe je bistveno višje kot selekcijske službe, kjer je 
država v večjem delu financer nalog pri pomembnejših panogah 
živinoreje, del selekcijskih nalog pa se financira iz realizacije 
prodaje plemenskega materiala, ali s prodajo oziroma izdajo potrdil 
o poreklu in dokumentov o testiranju živali. 

Pri kontroli proizvodnje so deleži sofinanciranja s strani rejcev 
višji in zelo različni po posameznih deželah ter se spreminjajo in 
znašajo trenutno: Izrael 100% država; Avstrija 25% rejci, 65% 
preko prodaje mleka, 10% država; Bavarska 43% rejci, 13% 
mlekarne, 44% država; Nizozemska 79,2% rejci, 17% industrija 
in združenja in 3,8% država. 

BESEDILO ČLENOV 

I. POLOŽAJ IN DELOVNO PODROČJE KMETIJSKO 
GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE 

1. člen 
(Ustanovitev) 

V Republiki Sloveniji se ustanovi Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica). 

Cilji, zaradi katerih se ustanovi in deluje zbornica, so: 

- varovanje in zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in 
ribištva; 
- svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo 
kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost; 
- pospeševanje gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, 
gozdarstva, in ribištva. 

2. člen 
(Pravni položaj) 

Zbornica je pravna oseba javnega prava. 

Kot pravna oseba je zbornica lahko lastnica premičnih in 
nepremičnih stvari, lahko pridobiva pravice in prevzema 
obveznosti, lahko ustanavlja pravne osebe oziroma se vanje 
vključuje. 

Sedež zbornice je v Ljubljani. 
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3. člen 
(Pojem kmetijstva in gozdarstva) 

Po tem zakonu pojem kmetijstva in gozdarstva obsega vse 
dejavnosti, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti spadajo v 
kmetijstvo razen storitev za rastlinsko pridelavo in živinorejo ter 
lovstva; gozdarstvo razen storitev za gozdarstvo; ribištvo in 
ribogojstvo razen storitev, povezanih z ribištvom, in storitev, 
povezanih z ribogojstvom. 

Kmetijski oziroma gozdarski obrat je gospodarska celota, ki jo 
sestavljajo gospodarski objekti z opremo, v katerih se opravlja 
katera od dejavnosti, navedenih v prvem odstavku tega člena, 
skupaj s stanovanjskim objektom in morebitnimi kmetijskimi 
zemljišči ali gozdovi, ne glede na organizacijsko obliko. Posamezno 
kmetijo oziroma kmetijsko ali gozdarsko organizacijo lahko 
sestavlja več kmetijskih oziroma gozdarskih obratov. 

Med kmetijske oziroma gozdarske obrate se po tem zakonu 
štejejo tudi gospodarski obrati, to so gospodarske celote objektov 
z opremo, ki so potrebni za opravljanje določene gospodarske 
dejavnosti, ki predelujejo pretežno lastni pridelek oziroma lastne 
proizvode glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v 
nadaljnjem besedilu: stranski obrati), in gospodarski obrati, ki 
izdelujejo oziroma vzdržujejo opremo pretežno za potrebe 
glavnega kmetijskega ali gozdarskega obrata (v nadaljnjem 
besedilu: pomožni obrati). 

Za pridelovanje vrtnin kot kmetijsko dejavnost se po tem zakonu 
ne štejejo urejanje in vzdrževanje vrtov ter parkov, izdelovanje 
vencev, šopkov in podobnih izdelkov, trgovanje s temi izdelki 
oziroma storitvami, razen če se te dejavnosti opravljajo v 
stranskem kmetijskem obratu, ki pretežno uporablja lastne pridelke 
glavnega obrata in ima v razmerju do tega obrata tudi manjši 
obseg poslovanja. 

4. člen 
(Delovno področje) 

Pri uresničevanju svojega namena zbornica opravlja zlasti 
naslednje naloge: 

- obravnava problematiko kmetijstva in gozdarstva ter skrbi za 
njun skladen razvoj; 
- oblikuje stališča in predloge kmetijstva in gozdarstva za 
spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike; 
- oblikuje stališča in predloge ukrepov za izboljšanje delovnih 
razmer v kmetijstvu in gozdarstvu, za gospodarno in okolju 
prijazno kmetovanje, gospodarjenje z gozdovi, gospodarski ribolov 
in ribogojstvo; 
- spremlja razmere v kmetijstvu in gozdarstvu ter pristojnim 
državnim organom, organom lokalnih skupnosti in nosilcem javnih 
pooblastil daje obvestila in predloge na njihovo zahtevo ali na 
svojo pobudo; 
- daje pobude za sprejem zakonov in drugih predpisov ter^ za 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, in ustrezne 
organe lokalnih skupnosti pripravlja mnenja k predlogom zakonov 
in drugih predpisov, ki zadevajo interese kmetijstva in gozdarstva; 
- zagotavlja strokovno svetovanje na področju kmetijstva in 
gozdarstva; 
- opravlja naloge s področja poklicnega izobraževanja, izpo- 
polnjevanja in usposabljanja za osebe, ki opravljajo kmetijsko 
oziroma gozdarsko dejavnost, in neposredno izvaja različne oblike 
usposabljanja za te dejavnosti; 
- podpira in pospešuje sodelovanje kmetijskih in gozdarskih 
izobraževalnih in raziskovalnih organizacij s kmetijskimi in 
gozdarskimi obrati; 
- zagotavlja gospodarsko svetovanje oziroma posreduje in 
pospešuje tovrstno svetovanje, če ga ne izvaja sama; 

- v mejah, ki jih določata zakon in statut, zastopa člane v 
gospodarskih, tehničnih, pravnih in socialnih vprašanjih, zlasti 
pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil; 
- vodi seznam svojih članov; 
- opravljajo druge naloge. 

Zbornica izvršuje javna pooblastila, ki se določijo z zakonom. 
Listine, ki jih izdaja zbornica pri izvrševanju javnih pooblastil, so 
javne listine. 

Dejavnost zbornice iz prvega odstavka tega člena se nanaša na 
vsa kmetijska zemljišča in gozdove ter na vse kmetijske, 
gozdarske in ribiške obrate iz 3. člena tega zakona obrate, ne 
glede na obseg, način gospodarjenja in lastnino, če z zakonom ni 
drugače določeno. 

Za vzpostavitev in vodenje seznama članov iz zadnje alinee 
prvega odstavka tega člena ima zbornica pravico do vpogleda in 
uporabe podatkov in evidenc: 

- o enotni matični številki občana, imenu in priimku ter naslovu 
fizične osebe iz Centralnega registra prebivalstva in podatke o 
pravni osebi iz Poslovnega registra Slovenije; 
- o lastništvu kmetijskih zemljišč in gozdov (enotna matična številka 
občana, ime, priimek in nas. lastnika ter katastrski dohodek 
zemljišč); 
- o pokojninskih in invalidskih zavarovancih ter upokojencih na 
podlagi kmetijske dejavnosti (ime in priimek, nas. in enotna matična 
številka občana), ki jih vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije; 
- o osebah, ki opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost 
in so zavezane za davek iz dejavnosti ali so se priglasile kot 
podjetniki in jih vodijo pristojni davčni organi; 
- o pravnih osebah, ki so članice zbornice, iz Poslovnega registra 
Slovenije. 

5. člen 
(Organizacijske enote) 

V zbornici se kot oblike delovanja zaradi zagotavljanja interesov 
članov in dejavnosti zbornice na določenem območju organizirajo 
območne enote, katerih območje je enako območjem regij. 
Območne enote medsebojno sodelujejo in v zadevah, ki se tičejo 
več območnih enot, oblikujejo skupna stališča. 

Zaradi skupnega reševanja določenih problemov lahko zbornica 
na predlog območne enote oziroma občin z določenega 
gospodarsko zaključenega območja organizira izpostave 
območne enote za to gospodarsko območje. 

6. člen 
(Statut) 

Zbornica ima svoj statut, v katerem uredi zlasti: ime in sedež; 
namen in naloge; morebitna javna pooblastila; način včlanjevanja 
in prenehanja članstva; pravice, obveznosti in odgovornosti 
članov; zastopanje članov; podrobnejša notranja organizacija, 
območne enote in njihove izpostave; organe zbornice in območnih 
enot ter število članov njihovih članov, sestava, naloge in po- 
oblastila, mandatna doba ter možnost ponovne izvolitev oziroma 
imenovanja; volitve članov sveta območne enote, način volitev 
oziroma imenovanja članov organov; naloge in pooblastila 
direktorja zborničnega urada in vodje območne enote ter 
imenovanja in razrešitve vodilnih delavcev; pravice in dolžnosti 
članov ter organov; zastopanje zbornice; financiranje zbornice 
ter višino članarine; način opravljanja nadzorstva nad finančnim 
poslovanjem; razpolaganje s premoženjem; odnos do pravnih 
oseb, katerih ustanoviteljica je; osnove za urejanje pravic in 
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dolžnosti delavcev zbornice; osnove za plače delavcev zbornice; 
druge splošne akte zbornice. 

Statut zbornice začne veljati, ko ga sprejme svet zbornice in da k 
njegovim delom, ki se nanašajo na: ime in sedež, namen in naloge; 
javna pooblastila; podrobnejšo notranjo organizacijo, območne 
enote in njihove izpostave; sestavo organov; financiranje zbornice 
in višino članarine; razpolaganje s premoženjem; odnos do pravnih 
oseb, katerih ustanoviteljica je; splošne akte zbornice in osnove 
za plače delavcev zbornice, soglasje Vlada Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: Vlada). 

7. člen 
(Razmerje med zbornico in državnimi organi, organi 

lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil) 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
seznanijo zbornico s predlaganimi ukrepi, ki jih nameravajo 
sprejeti, če ti ukrepi zadevajo kmetijstvo, gozdarstvo ali ribištvo, 
in zahtevajo od zbornice, da jim v primernem roku sporoči svoje 
mnenje. Če nujnost ali narava ukrepa nalaga drugače, organom 
ni treba pošiljati gradiv zbornici. 

Upravni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
v zadevah javnih pooblastil, ki spadajo v delovno področje 
zbornice, dajejo zbornici potrebne podatke in pojasnila, o drugih 
zadevah pa vzpostavijo ustrezno sodelovanje. 

Nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil, ki jih opravlja zbornica, 
opravlja organ, ki je javno pooblastilo dal. 

II. ČLANSTVO 

8. člen 
(Fizične in pravne osebe) 

Člani zbornice so fizične in pravne osebe, določene s tem zakonom 
(v nadaljnjem besedilu: obvezni člani), lahko pa so člani zbornice 
tudi druge pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: 
prostovoljni člani). 

Zaradi sorazmernega zastopstva različnih interesov na področju 
kmetijstva in gozdarstva so člani zbornice razvrščeni v dve volilni 
skupini. 

Zbornica se povezuje v druge oblike zborničnega povezovanja v 
skladu z zakonom in svojimi akti. 

9. člen 
(Prva volilna skupina) 

Prvo volilno skupino sestavljajo fizične osebe, ki izpolnjujejo enega 
od naslednjih pogojev: 

- če kot lastniki, zakupniki, uživalci, imetniki pravice uporabe ali 
uporabniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike 
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko 
dejavnost in katastrski dohodek teh kmetijskih in gozdnih zemljišč 
dosega v letu 1996 najmanj 16.800 tolarjev, ta znesek pa se 
valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega 
dohodka; 

- osebe, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost 
iz 3. člena tega zakona in so se priglasile kot samostojni podjetniki; 

- če kot lastniki, zakupniki ali uporabniki kmetijskega ali goz- 
darskega obrata za svoj račun opravljajo kmetijsko, gozdarsko 
oziroma ribiško dejavnost iz 3. člena tega zakona kotsvoj edini 

ali glavni poklic, nimajo katastrskega dohodka, so pa zavezanci 
za davek iz dejavnosti in niso zajeti z določbo iz 1. in 2. alinee 
tega odstavka; 

- osebe, ki jim delo na kmetiji pomeni edini ali glavni poklic; 

- osebe, ki jim je delo na kmetiji pomenilo edini ali glavni poklic in 
živijo na kmetiji ter ne opravljajo drugega poklica. 

Šteje se, da delo na kmetiji pomeni edini ali glavni poklic osebi, ki 
je zavarovana po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju kot kmet. Delo na kmetiji je pomenilo edini ali glavni 
poklic osebi, ki je uveljavila pravico do pokojnine kot zavarovanec 
- kmet. 

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena in v 
Sloveniji nimajo stalnega prebivališča, so člani zbornice, če imajo 
na območju Republike Slovenije katastrski dohodek oziroma 
dohodek iz kmetijske ali gozdarske dejavnosti. 

Fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo 
pogojev za obvezno članstvo po prvem odstavku tega člena, so 
na lastno zahtevo iahko sprejete v članstvo zbornice. 

10. člen 
(Druga volilna skupina) 

Drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe, ki imajo sedež v 
Republiki Sloveniji in: 

- so lastnice kmetijskih zemljišč oziroma gozdov na območju 
Republike Slovenije razen javnih zavodov oziroma 
- se ukvarjajo pretežno s kmetijsko, gozdarsko ali ribiško 
dejavnostjo iz 3. člena tega zakona, ne glede na pravno obliko. 

Pravne osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno članstvo, so 
na lastno zahtevo lahko sprejete v članstvo zbornice, če so 
njihovi člani osebe iz prve volilne skupine in je njihov predmet 
poslovanja povezan s kmetijstvom in gozdarstvom, zlasti če na 
območju Republike Slovenije opravljajo eno ali več od naslednjih 
dejavnosti: 

• skupna uporaba kmetijskih objektov, strojev in naprav; 
- predelava kmetijskih in gozdnih proizvodov iz dejavnosti, ki so 
povezane s kmetijstvom; 
- skladiščenje in prodaja kmetijskih in gozdnih proizvodov ter 
proizvodov iz stranskih dejavnosti, ne glede na stopnjo obdelave 
ali predelave; 
■ prodaja blaga za potrebe kmetijstva, vključno za stanovanjska 
in gospodarska poslopja ter za stranske dejavnosti. 

11. člen 
(Prostovoljni člani) 

O sprejemu in prenehanju članstva prostovoljnih članov odloča 
upravni odbor zbornice na prvi naslednji seji po prejemu pisne 
zahteve. Če kandidat za člana oziroma član ni zadovoljen z 
odločitvijo upravnega odbora, lahko v 15 dneh od prejema 
odločitve vloži pritožbo na svet zbornice. Če član oziroma kandidat 
za člana ni zadovoljen z odločitvijo sveta zbornice lahko zahteva 
varstvo svojih pravic pred pristojnim sodiščem splošne pristojnosti 
v 30 dneh po prejemu sklepa sveta zbornice oziroma v 30 dneh 
po izteku roka za izdajo sklepa sveta zbornice. 

Prostovoljno članstvo preneha: 

- zaradi izstopa: z zadnjim dnem koledarskega leta, če je zbornica 
prejela odstopno izjavo najpozneje dva meseca pred iztekom 
koledarskega leta, drugače pa z iztekom naslednjega 
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koledarskega leta; 
- zaradi smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe; 
- zaradi izključitve: z dnem, ko postane pravnomočna odločba, ki 
jo izda upravni odbor zbornice potem, ko ugotovi, da član ne 
izpolnjuje več pogojev za članstvo ali kljub opominu ne izpolnjuje 
članskih obveznosti, zlasti do plačila prispevka. 

V postopku za izključitev mora biti članu omogočeno, da se 
izjavi o izključitvenih razlogih. 

III. ORGANI iN DELOVANJE ZBORNICE 

12. člen 
(Organi) 

Obvezni organi zbornice so: 

- svet zbornice; 
- upravni odbor; 
- nadzorni odbor; 
- predsednik in dva podpredsednika; 
- častno razsodišče in stalna arbitraža; 
- direktor zborničnega urada. 

Obvezni organi območne enote so: 

- svet območne enote; 
• predsednik in dva podpredsednika; 
- vodja območne enote. 

Za proučitev določenih zadev lahko svet ali upravni odbor 
zbornice imenuje tudi druge odbore oziroma stalna ali občasna 
delovna telesa. 

Mandatna doba članov organov zbornice je štiri leta in so po 
izteku enega mandata lahko ponovno voljeni oziroma imenovani, 
vendar le še za naslednji mandat. 

13. člen 
(Sestava in delovno področje sveta) 

Svet zbornice ima 54 članov, in sicer po 6 z območja območne 
enote iz 6. člena tega zakona, pri čemer se iz prve volilne skupine 
volijo 4 člani sveta, iz druge volilne skupine pa 2 člana sveta. 

Svet zbornice razpravlja in odloča o vseh zadevah, ki po tem 
zakonu oziroma statutu zbornice niso v pristojnosti upravnega 
odbora. 

Svet zbornice opravlja zlasti naslednje naloge: 

- voli predsednika, prvega in drugega podpredsednika in druge 
člane upravnega odbora, člane nadzornega in drugih odborov; 
- na predlog upravnega odbora imenuje direktorja ter njegovega 
namestnika; 
- na predlog direktorja imenuje vodjo območne enote; 
- sprejema letni program dela in proračun; 
- določa stopnjo zborničnega prispevka; 
- obravnava in sklepa o letnem poročilu o delu in o poročilu o 
finančnih sredstvih; 
- sklepa o kritju stroškov, ki niso zajeti v sprejetem proračunu; 
- sprejema statut in druge akte zbornice ter poslovnik o svojem 
delu; 
- usmerja delo območnih enot; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 

Svet območne enote opravlja zlasti naslednje naloge: 

- voli predsednika in oba podpredsednika sveta območne enote; 
- obravnava letni program dela območne enote in ga predlaga 
svetu zbornice; 
- predlaga letno poročilu o delu in o porabi finančnih sredstev in ju 
predlaga svetu zbornice; 
- obravnava splošne akte zbornice, za katere je tako določeno v 
statutu zbornice, in daje nanje pripombe in predloge; 
- sprejema poslovnik o svojem delu; 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zbornice. 

14. člen 
(Sklepčnost in večina) 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, svet zbornice oziroma 
območne enote lahko sklepa, če je na seji navzočih več kot 
polovica članov, sklep pa je sprejet, če je za njegov predlog 
glasovala večina navzočih članov. 

Pri enaki razdelitvi glasov se šteje, da je predlog zavrnjen. Če 
glasovi ostanejo enako razdeljeni pri volitvah, odloča glas 
predsednika sveta, če svet pred izvedbo volitev ne odloči drugače. 

15. člen 
(Razpust sveta) 

Svet lahko odloči o svoji predčasni razpustitvi in o razpisu novih 
volitev. Takšen sklep lahko sprejme le, če je na seji navzoča več 
kot polovica članov, ki so bili izvoljeni v vsaki volilni skupini, če je 
za predlog glasovala več kot polovica navzočih članov iz vsake 
volilne skupine. 

Sklep o razpustitvi sveta zbornice lahko svet sprejme, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

- če ne izpolnjuje svojih nalog; 
- če večkrat prekorači svoje delovno področje; 
- če je najmanj polovici od celotnega števila članov sveta 
območne enote, ki so bili imenovani v posamezni volilniskupini, 
prenehal mandat in ni namestnikov, ki bi stopili na izpraznjena 
mesta. 

Članom sveta, ki so bili vanj imenovani po predčasni razpustitvi 
sveta, traja mandat do izteka tekoče splošne štiriletne mandatne 
dobe, kot velja za druge svete. 

Svet zbornice lahko iz razlogov iz drugega odstavka tega člena 
razpusti tudi svet območne enote. 

16. člen 
(Upravni odbor-delovno področje) 

Upravni odbor vodi in organizira delo zbornice in opravlja 
personalne in finančne zadeve, kolikor te zadeve niso pridržane 
svetu in predsedniku. Upravni odbor pripravlja dnevni red za seje 
sveta. 

V upravni odbor je lahko izvoljena oseba, ki je član sveta zbornice. 
V skladu s statutom lahko svet zbornice izvoli določeno število, 
vendar ne več kot eno tretjino od vseh članov upravnega odbora, 
tudi izmed priznanih strokovnjakov, katerih strokovno, razis- 
kovalno, pedagoško ali znanstveno delo je povezano s 
kmetijstvom ali gozdarstvom. 

Upravni odbor zbornice odloča tudi o nastanku in prenehanju 
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obveznega članstva, če se o tem pojavi dvom ali spor, ter o 
sprejemu in prenehanju oziroma izključitvi iz prostovoljnega 
članstva. 

Če je svet zbornice razpuščen, upravni odbor opravlja svoje 
funkcije do izvolitve novega upravnega odbora. 

V času od razpustitve sveta zbornice do prve seje novoizvol- 
jenega sveta sme upravni odbor opravljati samo zadeve, ki spadajo 
v redno poslovanje. 

17. člen 
(Predsednik in podpredsednika) 

Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. S statutom 
zbornice pa se lahko določena pooblastila predsednika zbornice 
prenesejo na direktorja zbornice oziroma druge pooblaščence. 
Predsednik upravnega odbora zbornice je predsednik zbornice, 
podpredsednika upravnega odbora zbornice pa sta hkrati 
podpredsednika zbornice. 

Sklepe in druge listine, ki imajo za zbornico pravno zavezujoč 
značaj, podpisuje predsednik skupaj z direktorjem zbornice. 

Predsednik sveta območne enote je hkrati predsednik območne 
enote, podpredsednika sveta območne enote sta hkrati 
podpredsednika območne enote. 

Vsaka volilna skupina ima enega podpredsednika zbornice 
oziroma območne enote. 

Če je predsednik zadržan, ga nadomešča eden izmed podpred- 
sednikov, ki ga določi predsednik. 

Če predsedniku ali podpredsedniku predčasno preneha funkcija, 
se brez odlašanja opravijo ponovne volitve. 

18. člen 
(Nadzorni odbor zbornice) 

Nadzorni odbor nadzoruje celotno poslovanje zbornice in o svojem 
delu poroča svetu zbornice. 

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik, en podpredsednik in trije 
člani. 

Nadzorni odbor mora kot kolegijski organ nadzorovati zlasti 
zakonitost, gospodarnost, smotrnost, varčnost in pravilnost 
poslovanja. Nadzorni odbor lahko zahteva vse podatke in 
obvestila, ki so potrebna za vestno opravljanje njegovih nalog. 
Zaradi strokovne pomoči lahko nadzorni odbor k svojemu delu 
povabi tudi izvedence. 

V nadzornem odboru morata biti zastopani obe volilni skupini. V 
nadzorni odbor ne smejo biti izvoljeni član upravnega odbora 
zbornice in tudi ne direktor zbornice oziroma vodja območne 
enote ter njuna namestnika. 

Če članu nadzornega odbora funkcija preneha predčasno, mora 
svet zbornice na naslednji seji izvoliti novega člana nadzornega 
odbora za čas do izteka mandatne dobe. Če se svet zbornice 
predčasno razpusti, nadzorni odbor opravlja svoje naloge do 
izvolitve novega nadzornega odbora. 

19. člen 
(Častno razsodišče) 

Pri zbornici deluje častno razsodišče. 

Častno razsodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev 
dobrih poslovnih običajev. 

Častno razsodišče odloča: 

- o kršitvah dobrih poslovnih običajev; 
- o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov ter sklepov organov 
zbornice, če je to določeno s statutom zbornice. 

Častno razsodišče obravnava zadeve iz prejšnjega odstavka, 
odloča o odgovornosti ter izreka kršilcem ukrepe, določene v 
statutu zbornice. 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega raz- 
sodišča urejajo statut in drugi splošni akti zbornice. 

20. člen 
(Stalna arbitraža) 

Pri zbornici deluje stalna arbitraža, ki rešuje spore iz medsebojnih 
poslovnih odnosov med člani zbornice, med člani in drugimi 
pravnimi in fizičnimi osebami ter spore glede obveznega članstva, 
sprejema oziroma izključitve iz članstva zbornice. 

Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo stalne arbitraže 
urejajo statut in drugi splošni akti zbornice. 

21. člen 
(Strokovne in druge službe) 

Za poslovanje službe zbornice skrbi zbornični urad, ki ga pod 
nadzorom predsednika zbornice vodi direktor. 

Za poslovanje območne enote skrbi tajništvo, ki ga pod nadzorom 
predsednika sveta območne enote vodi vodja območne enote. 

Direktorja zbornice in njegovega namestnika imenuje svet 
zbornice na predlog upravnega odbora zbornice. 

Vodjo območne enote in njegovega namestnika imenuje svet zbor- 
nice na predlog direktorja. 

Po preteku štiriletne mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno 
največ še enkrat imenovana za funkcijo iz tretjega oziroma 
četrtega odstavka tega člena. 

Zbornica ima strokovne službe, ki skrbijo za izvajanje nalog 
zbornice in za pripravo usklajenih programov dela kmetijskih 
strokovnih služb v kmetijsko-gozdarskih zavodih in izdelavo 
njihovih finančnih načrtov. 

Delavci v zbornici in kmetijsko-gozdarskih zavodih urejajo plače 
v skladu o predpisih o razmerjih plač v državni upravni oziroma o 
javnih uslužbencih. 

IV. FINANCIRANJE ZBORNICE 

22. člen 
(Prihodki) 

Sredstva, potrebna za opravljanje njenih nalog, zbornica pridobiva: 

- z zborničnim prispevkom; 
- s prihodki iz lastne dejavnosti; 
- s sredstvi, ki jih zbornici v skladu z zakonom dodelijo država, 
občine in druge lokalne skupnosti; 
- s krediti; 
- z izrednimi prihodki (darila, volila in podobno). 
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S sredstvi, zbranimi na podlagi prejšnjega odstavka, razpolaga 
zbornica in pri tem zagotavlja tudi gmotne pogoje za delo območnih 
enot in izpostav ter kmetijsko-gozdarskih zavodov. 

Stopnjo zborničnih prispevkov določi svet zbornice najpozneje 
do 31.12. tekočega leta za prihodnje leto. Zbornični prispevki se 
plačujejo na način in v roku, ki ga določi svet zbornice s splošnim 
aktom. 

Republika Slovenija zagotavlja zbornici v skladu s programom 
dela zbornice in kmetijsko-gozdarskih zavodov, h katerim da 
soglasje Vlada, iz proračuna sredstva za delo kmetijske in goz- 
darske svetovalne službe, selekcijske, kontrolne in rodovniške 
službe v živinoreji, poskusnih vinogradniških in vinarskih centrov 
ter drugih dejavnosti kmetijsko-gozdarskega zavoda, katerih 
financiranje ni zagotovljeno s prodajo blaga ali storitev oziroma iz 
drugih virov. 

Nadzor nad porabo sredstev zbornice izvaja Računsko sodišče. 

Nadzor nad izvajanjem programa dela zbornice in kmetijsko- 
gozdarskih zavodov izvaja Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

23. člen 
(Zbornični prispevek A) 

Zavezanci za plačilo zborničnega prispevka A so osebe iz 1. 
alinee prvega odstavka in osebe iz četrtega odstavka 9. člena ter 
osebe iz 1. alinee prvega odstavka 10. člena tega zakona, ki so 
hkrati tudi zavezanci davka od dohodka iz kmetijstva. 

Če več zavezancev za zbornični prispevek A sestavlja samo 
eno gospodinjstvo, je zavezanec eden izmed polnoletnih članov 
kot predstavnik gospodinjstva. 

Osnova za zbornični prispevek A je višina katastrskega dohodka 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o 
ugotavljanju katastrskega dohodka, ki se zmanjša za katastrski 
dohodek, od katerega se davek iz kmetijstva po 29. in 30. členu 
zakona o dohodnini ne plačuje, in za olajšave v primeru naravnih 
nesreč. 

Zbornični prispevek A se odmeri po stopnji, ki mora biti enaka za 
vse zavezance na območju Slovenije. 

24. člen 
(Zbornični prispevek B) 

Zbornični prispevek B plačujejo osebe iz 2. alinee prvega odstavka 
in iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona, ki dosegajo dohodke 
s kmetijsko proizvodnjo, določeno v predpisih o dohodnini, ali so 
se na svojo zahtevo priglasile kot podjetniki in so za te dohodke 
zavezanci za davek iz dejavnosti. Osnova za zbornični prispevek 
B je dobiček iz opravljanja dejavnosti, ki se ne zmanjša za 
oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini. 

25. člen 
(Zbornični prispevek C) 

Zbornični prispevek C plačujejo pravne osebe iz 2. alinee prvega 
odstavka in iz drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

Osnova za zbornični prispevek C je znesek obračunane amor- 
tizacije in vkalkuliranih plač v preteklem letu. 

26. člen 
(Odmera in pobiranje prispevkov) 

Zbornične prispevke odmerja in pobira ter v skladu s predpisi 
izterja zbornica, lahko pa to nalogo prenese na drugega. 

V. VOLITVE V SVET ZBORNICE 

27. člen 
(Obdobja rednih volitev) 

Redne volitve v svet zbornice se opravijo vsake štiri leta. 

28. člen 
(Pasivna in aktivna volilna pravica) 

V prvi volilni skupini ima pravico voliti in biti izvoljen za člana sveta 
zbornice član zbornice, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 
18 let starosti. 

Za člana sveta zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena 
fizična oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki 
vodi poslovanje pravne osebe - članice zbornice. 

29. člen 
(Način volitev) 

Osebe iz prve volilne skupine volijo člane sveta zbornice na 
podlagi splošne in enake volilne pravice. 

Osebe iz druge volilne skupine volijo člane sveta zbornice po 
volilnem telesu, ki ga sestavljajo predstavniki teh oseb. 

30. člen 
(Razpis volitev) 

Volitve v svet zbornice razpiše upravni odbor zbornice. 

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči 
manj kot 40 dni. 

31. člen 
(Volilni organi) 

Volitve vodi volilna komisije zbornice. Volilno komisijo zbornice 
imenuje upravni odbor zbornice. Sestavljajo jo predsednik in trije 
člani ter njihovi namestniki. 

Volitve izvajajo volilna komisija območne enote ali volilna komisija 
volilne enote, ki ju sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. 

Delo na volišču vodi volilni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in 
dva člana ter njihovi namestniki. 

32. člen 
(Naloge volilnih komisij) 

Volilna komisija zbornice: 

- skrbi za enotno uporabo določb zakona in statuta zbornice, ki 
se nanašajo na postopek volitev; 
- Imenuje volilne komisije območnih oziroma volilnih enot; 
- usklajuje delo volilnih komisij območnih enot; 
- daje navodila v zvezi z izvajanjem volitev; 
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- potrjuje kandidature oziroma liste kandidatov ter sestavlja 
seznam kandidatur oziroma list kandidatov; 
- ugotavlja izid volitev v svet zbornice. 

Volilna komisija območne oziroma volilne enote izvaja neposredno 
tehnično delo pri Izvedbi volitev ter določa volišča In imenuje 
volilne odbore. 

33. člen 
(Predčasno prenehanje mandata) 

Če preneha mandat članu sveta zbornice med trajanjem man- 
data sveta, postane član sveta za preostanek mandatne dobe 
tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član, ki mu je 
prenehal mandat. Če takega kandidata ni, se opravijo nadomestne 
volitve, razen v primeru, če je od dneva potrditve mandata člana, 
ki mu je prenehal mandat, preteklo več kot 3 leta. 

34. člen 
(Volilni imenik za prvo volilno skupino) 

Volitve v svet zbornice v prvi volilni skupini se opravijo na podlagi 
volilnega imenika, ki ga sestavi komisija za sestavo volilnega 
imenika na podlagi seznama članov zbornice. Komisijo imenuje 
direktor zbornice. 

Član zbornice se vpiše v volilni imenik za območje volišča, na 
katerem ima stalno prebivališče. Če član zbornice nima stalnega 
prebivališča na območju Republike Slovenije, se vpiše v volilni 
imenik za volišče, ki ga določi komisija za sestavo volilnega 
imenika. 

Če član zbornice ni vpisan v volilni imenik, lahko glasuje na podlagi 
potrdila, ki mu ga izda komisija za sestavo volilnega imenika. 

35. člen 
(Volitve v prvi volilni skupini) 

Volitve v prvi volilni skupini se opravijo po volilnih enotah, in sicer 
se v vsaki volilni enoti voli 4 člane v svet zbornice. Volilna enota 
obsega območje območne enote. 

Volitve se opravijo na podlagi list kandidatov, ki jih lahko vložijo 
skupine članov zbornice in politične stranke. Listo kandidatov v 
volilni enoti, ki jo predlaga skupina članov zbornice, mora v volilni 
enoti podpreti s podpisi najmanj 20 članov zbornice. 

Glasuje se o listi kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži 
zaporedna številka pred imenom liste, za katero se glasuje. 

V volilni enoti se mandate dodeljuje listam kandidatov po zaporedju 
najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov vsake 
posamezne liste deli z vsemi števili od 1 do 4 (d'Hondtov sistem). 
Z liste kandidatov je Izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov 
dobi lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi kandidatov. 

36. člen 
(Volitve v drugi volilni skupini) 

Volitve v drugi volilni skupini se opravijo po volilnem telesu, v 
katerega izvoli organ upravljanja pravne osebe - članice zbornice 
enega ali več predstavnikov. 

Volitve se opravijo s tajnim glasovanjem. 

37. člen 
(Določbe o volitvah v statutu zbornice) 

Podrobnosti v zvezi s postopkom kandidiranja, glasovanjem in 

ugotavljanjem izida glasovanja določi statut zbornice. Statut lahko 
določi tudi volilne enote za volitve članov sveta zbornice. 

38. člen 
(Smiselna uporaba predpisov o volitvah v državni 

zbor) 

Glede dela volilnih organov, potrjevanja kandidatur in postopka 
izvedbe glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
volitvah v državni zbor. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
(Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice) 

Priprave za organiziranje in začetek dela zbornice vodi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, pri čemer mu pomaga 
kmetijska svetovalna služba. 

40. člen 
(Razpis prvih volitev) 

Prve volitve v svet zbornice se opravijo najpozneje v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. 

Prve volitve v svet zbornice razpiše minister, pristojen za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

V aktu o razpisu volitev se določijo dan razpisa volitev in za 
volitve prve volilne skupine tudi dan glasovanja, območne enote 
in volilne enote, imenuje se volilna komisija zbornice ter določijo 
druge pravice, obveznosti in postopki za uspešno izvedbo volitev, 
če niso urejeni s tem zakonom. 

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, določi za prve 
volitve tudi podrobnosti v zvezi s postopkom kandidiranja, 
glasovanjem in ugotavljanjem izida glasovanja ter imenuje komisijo 
za pripravo volilnega imenika. 

Komisija za pripravo volilnega imenika za prve volitve sestavi 
volilni imenik na podlagi podatkov Davčne uprave Republike 
Slovenije in drugih podatkov iz evidenc iz zadnjega odstavka 4. 
člena tega zakona, ki ji jih morajo pristojni organi dati. 

41. člen 
(Prve volitve v drugi volilni skupini) 

Člani druge volilne skupine volijo svoje predstavnike v prvi svet 
zbornice tako, da se z vsake območne enote izvolita dve fizični 
osebi kot predstavnika pravnih oseb, ki imajo sedež na območju 
te območne enote, pri čemer po enega predstavnika imenujeta 
Gospodarska zbornica Slovenije In Zadružna zveza Slovenije. 

Pristojni organ organizacije Iz prejšnjega odstavka tega člena 
Izda Izvoljenim članom sveta zbornice potrdilo o Izvolitvi in o 
Izvoljenih članih sveta zbornice obvesti volilno komisijo zbornice. 

42. člen 
(Sklic prve seje sveta zbornice) 

Prvo sejo sveta zbornice po prvih volitvah skliče minister, pristojen 
za kmetijstvo In gozdarstvo. 

S konstituiranjem zbornice preneha za pravne osebe in samostojne 
podjetnike, ki se ukvarjajo Izključno s kmetijsko dejavnostjo po 
tem zakonu, obvezno članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije 
oziroma v Obrtni zbornici Slovenije. 
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43. člen 
(Začasna stopnja zborničnih prispevkov) 

Do sprejema stopnje zborničnih prispevkov na pristojnem organu 
zbornice, znaša stopnja prispevkov: 

- za zavezance za plačilo prispevka A iz 23. člena tega zakona: 

- za fizične in pravne osebe, ki imajo katastrski dohodek od 
višine 16.800 tolarjev pa do višine 100.000 tolarjev v letu 1996, 
znaša prispevek 1.000 tolarjev; 

- za fizične in pravne osebe, ki imajo katastrski dohodek nad 
100.000 tolarjev v letu 1996, znaša prispevek 1 % od katastrske- 
ga dohodka; 

- za zavezance za plačilo prispevka B iz 24. člena tega zakona: 
1,53 % od osnove; 

- za zavezance za plačilo prispevka C iz 25. člena tega zakona: 
0,51 % od osnove. 

Zavezanci morajo prispevke plačevati od prvega v naslednjem 
mesecu po konstituiranju sveta zbornice. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije sklenejo sporazum o višini 
in načinu plačevanja prispevka tistih pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov, ki so zaradi raznovrstnih dejavnosti obvezni člani 
dveh ali vseh treh navedenih zbornic. 

44. člen 
(Stroški za izvedbo prvih volitev, začetek dela 

zbornice in za delo kmetijsko-gozdarskih zavodov) 

Stroški za izvedbo prvih volitev v svet zbornice, stroški 
konstituiranja sveta zbornice in stroški za začetek dela zbornice 
se v višini 100.000.000 tolarjev krijejo iz sredstev proračuna 
Republike Slovenije. 

45. člen 
(kmetijsko-gozdarski zavodi) 

Z dnem konstituiranja zbornice se ukine Uprava Republike Slo- 
venije za pospeševanje kmetijstva kot organ v sestavi Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Delavci te uprave 
postanejo z istim dnem delavci zbornice. Zbornica prevzame tudi 
pristojnosti in naloge ter arhive te uprave. 

Najpozneje v treh mesecih od konstituiranja zbornice prevzame 
zbornica ustanoviteljske pravice: 

- Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje, Murska Sobota; 
- Obdravskega zavod za veterinarstvo in živinorejo Ruj; 
- Kmetijskega zavoda Maribor; 
- Zavod za živinorejo in veterinarstvo, Celje; 
- Kmetijskega zavoda Ljubljana; 
- Živinorejsko veterinarskega zavoda Kranj; 
- Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica; 
- Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec. 

V kmetijsko-gozdarske zavode se najpozneje v roku iz prejšnjega 
odstavka prenesejo tudi dejavnosti, premoženje in delavci: 

- Poskusnega vinogradniškega centra Ivanjkovci in poskusnega 
sadjarskega centra Gačnik v kmetijsko-gozdarski zavod Maribor; 
- Selekcijsko trsničarskega središča Vipava v kmetijsko-gozdar- 
ski zavod Nova Gorica. 

S 1.1.1999 se v kmetijsko-gozdarske zavode iz Zavoda za 
gozdove Slovenije prenesejo tudi dejavnost izobraževanja in 
prosvetljevanja lastnikov gozdov s pripadajočimi delavci in 
premoženjem. 

S prevzemom ustanoviteljskih pravic kmetijskih zavodov ter 
vključitvijo poskusnih centrov postane zbornica lastnica njihovega 
kapitala, z vključitvijo delavcev Zavoda za gozdove Slovenije, pa 
postane zbornica tudi lastnica kapitala, ki predstavlja prostore in 
opremo, ki jih za svoje delo uporabljajo ti delavci. Zato se izdela 
popis sredstev in premoženja ter zaključna bilanca po stanju na 
dan pred prenosom ustanoviteljskih pravic na zbornico in nova 
otvoritvena bilanca za prevzete zavode. Zavodi pošljejo en izvod 
popisa in vsake bilance tudi ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo 
in gozdarstvo. 

Kmetijsko-gozdarski zavodi morajo s premoženjem, ki so ga 
pridobili iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz drugih 
javnih sredstev in z njim upravljajo, ravnati kot dober gospodar, 
ne smejo spremeniti namembnosti prostorov in ne odtujevati 
opreme v vrednosti več kot 1.000.000 tolarjev letno brez soglasja 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Vse premoženje obstoječih kmetijskih zavodov, ki je bilo 
pridobljeno iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz drugih 
javnih sredstev, ter drugo premoženje v družbeni lastnini, s 
katerimi upravljajo obstoječi kmetijski zavodi, ter premoženje 
sadjarskih in vinogradniških poskusnih centrov iz tretjega 
odstavka tega člena, postane premoženje kmetijsko-gozdarskih 
zavodov, ki z njim upravljajo, njihov kapitalski lastnik pa postane 
zbornica. 

Po prevzemu ustanoviteljskih pravic nad kmetijsko-gozdarskimi 
zavodi in poskusnimi centri ter prevzemom dela sredstev v državni 
lastnini, ki jih ima v upravljanju Zavod za gozdove Slovenije, morajo 
zbornica oziroma kmetijsko-gozdarski zavodi za spremembo 
namembnosti prostorov, odtujitev prostorov ali opreme, katere 
vrednost presega 1.000.000 tolarjev, pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo izda podrobnejše 
predpise za prevzem dejavnosti, delavcev in premoženja po tem 
členu. 

46. člen 
(Začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Položaj, delovno področje in članstvo 

Temeljne določbe opredeljujejo poslanstvo, pravni položaj kme- 
tijsko-gozdarskih zbornic ter sam pojem kmetijstva in gozdarstva 
po tem zakonu. 

Glede opredelitve kmetijske, gozdarske in ribiške dejavnosti se 
uporablja standardna klasifikacija dejavnosti. 

Pojem kmetijstva in gozdarstva po tem zakonu zajema za 
kmetijstvo in gozdarstvo vse dejavnosti, ki po standardni 
klasifikaciji dejavnosti spadajo v kmetijstvo razen storitev za 
rastlinsko pridelavo in živinorejo ter lovstva; gozdarstvo razen 
storitev za gozdarstvo; ribištvo in ribogojstvo razen storitev, 
povezanih z ribištvom, in storitev, povezanih z ribogojstvom (3. 
člen). 
V kmetijske in gozdarske dejavnosti se štejejo tudi tako imenovani 
stranski in pomožni gospodarski obrati v kmetijstvu in gozdarstvu. 
To so obrati, ki predelujejo pretežno lastne proizvode glavnega 
kmetijskega ali gozdarskega obrata (stranski obrati) oziroma 
izdelujejo ali vzdržujejo pretežno opremo za potrebe glavnega 
obrata (pomožni obrati), nosilec glavnega ter stranskega oziroma 
pomožnega obrata pa je ista fizična ali pravna oseba (osebna 
vez). Ta določba, ne pomeni, da so člani zbornice tisti, ki imajo 
obrat z dejavnostjo, ki ni kmetijska ali gozdarska, temveč pomeni, 
da tisti, ki imajo kmetijski obrat in so člani zbornice, plačujejo 
članarino tudi od stranskega oziroma pomožnega obrata. 

Posebna razmejitvena določba glede kmetijskega značaja 
dejavnosti je v zakonskem predlogu predvidena za vrtnarstvo. 

V okviru trojnega poslanstva je delovno področje zbornic 
opredeljeno s posameznimi nalogami le primeroma, in ne izčrpno. 
Pri tem je upoštevano, da zbornice glede posameznih nalog 
sodelujejo tudi z drugimi subjekti (na primer šole, raziskovalne 
organizacije, Zavod Republike Slovenije za gozdove, zadružne 
zveze itd.) in opravljajo storitve za kmetijstvo in gozdarstvo, razen 
javnih zavodov. Zbornice sodelujejo tudi z gospodarskimi 
organizacijami na področju kmetijstva in gozdarstva. Glede na to, 
da bo zbornica prevzela ustanoviteljstvo kmetijskih zavodov, v 
katere naj bi se vključili tudi poskusni vinogradniški in sadjarski 
centri, ter del dejavnosti in delavcev Zavoda za gozdove Slovenije, 
so njene naloge omejene na ustanoviteljstvo in usklajevanje dela 
ter programov in finančnih dokumentov teh zavodov, samo 
svetovanje, kontrola proizvodnosti živali in druge svetovalne in 
storitvene dejavnosti za člane pa bodo izvajali kmetijsko-gozdarski 
zavodi. 

Zbornica bo lahko pridobila tudi druga javna pooblastila po 
posameznih zakonih. Vsa javna pooblastila zbornice ne morejo 
biti določena v tem zakonu, ker ta zakon ne ureja posameznih 
področij, temveč je le organizacijski zakon za zbornico. Javna 
pooblastila bodo natančno določena v področnih zakonih, kot je 
na primer to že določeno v 14. členu zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (ZPSI, Uradni list RS, št. 12/96). Prenos 
javnih pooblastil bo daljši proces, saj gre za funkcije, ki jih imajo 
sedaj državni organi in jih bo država postopno s področnimi zakoni 
prenašala na zbornico (drugi odstavek 4. člena in tretji odstavek 
7. člena). Prenos ustanoviteljskih pravic nad kmetijskimi zavodi, 
v katere se naj bi vključili tudi poskusni sadjarski in vinogradniški 
centri in del dejavnosti in delavcev Zavoda za gozdov Slovenije 
pa je predviden s tem zakonom (45. člen). 

V zakonskem predlogu je posebej predvideno, da se dejavnost 
zbornice nanaša na vsa kmetijska zemljišča in gozdove ter na 
vsa kmetijska gospodarstva (kmetije, gospodarske družbe, 

zadruge in podobno), ne glede na obseg, način gospodarjenja in 
lastnino, če z zakonom ni drugače določeno. 

V 7. členu so urejena razmerja državnih in lokalnih organov in 
nosilcev javnih pooblastil do zbornice. Zbornici naj bi ti organi 
dajali v mnenje svoje predvidene ukrepe, ki se tičejo kmetijstva in 
gozdarstva, zbornica pa naj bi jim o tem dajala mnenja. 

Po zakonskem predlogu so člani zbornice razvrščeni v dve skupini: 

Prva volilna skupina zajema (aktivne in bivše oziroma upokojene) 
kmetovalce, drugo volilno skupino sestavljajo pravne osebe. Za 
obvezno članstvo kmetovalcev, ki kot lastniki, užitkarji in 
zakupniki kmetijskih zemljišč in gozdov na območju Republike 
Slovenije za svoj račun opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko 
dejavnost, je kot merilo uporabljen znesek katastrskega dohodka 
kmetijskih in gozdnih zemljišč (v letu 1996: najmanj 16.800 SIT), 
ki se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju 
katastrskega dohodka. Glede na to merilo bi bilo v obvezno 
članstvo kmetijsko gozdarskih zbornic zajetih približno 150.000 
lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov (vseh lastnikov kmetijskih 
zemljišč in gozdov v Republiki Sloveniji je okrog 470.000). Za 
kmetijsko zemljišče oziroma gozd se šteje vsako zemljišče, ki je 
sposobno za kmetijsko oziroma gozdno proizvodnjo in je v 
zemljiškem katastru razvrščeno v katastrsko kulturo. 

Tak pogoj pa ni določen za kmete, ki se lastniki, užitkarji ali 
zakupniki kmetijskega ali gozdarskega obrata za svoj račun 
opravljajo kmetijsko oziroma gozdarsko dejavnost kot svoj edini 
ali glavni poklic in kmetijska proizvodnja ni povezana z obdelavo 
zemlje (na primer čebelarji). Ne glede na lastništvo kmetijskih 
zemljišč in gozdov so člani kmetijsko gozdarske zbornice osebe, 
ki jim delo na kmetiji pomeni ali jim pomenilo edini ali glavni poklic, 
kar se izkazuje z lastnostjo zavarovanca ali upokojenca po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju kmetov. 

Pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in so lastnice 
kmetijskih zemljišč in gozdov se pretežno ukvarjajo s kmetijsko, 
gozdarsko ali ribiško dejavnostjo, kar je razvidno iz njihove 
razvrstitve po dejavnosti ali s storitvami za kmetijstvo in 
gozdarstvo, naj bi bile članice kmetijsko-gozdarske zbornice ne 
glede na pravno obliko, razen javnih zavodov. 

Članstvo v zbornici je za določene fizične in pravne osebe 
obvezno, za druge pa je predvidena možnost prostovoljne 
včlanitve (8. do 11. člen). V prehodnih določbah (42. člen) pa je 
predvideno, da vsem pravnim osebam in samostojnim 
podjetnikom, ki postanejo obvezni člani kmetijsko-gozdarske 
zbornice, preneha obvezno članstvo v Gospodarski zbornici 
Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije; 

2. Notranja organizacija zbornice 

Najvišji organ zbornice je svet, v katerega člani zbornice iz prve 
volilne skupine volijo svetnike neposredno, člani iz druge volilne 
skupine pa posredno. Svet sestavlja 54 svetnikov, od katerih je 
36 izvoljenih neposredno in prve volilne skupine, 18 pa posredno 
iz druge volilne skupine. Svet zbornice izvoli upravni odbor, 
predsednika in dva podpredsednika in nadzorni odbor. Mandat 
sveta traja štiri leta. 

Tudi območne enote naj bi imele svoje svete kot posvetovalno 
telo zborničnega sveta in za opravljanje nalog za območje. Način 
volitev v območne svete naj bi bil določen s statutom zbornice. 

Upravni odbor zbornice vodi in organizira delo zbornice in opravlja 
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personalne in finančne zadeve, če te zadeve niso pridržane svetu 
ali predsedniku, pripravlja dnevni red za seje sveta, razpisuje 
volitve v zbornico ter odloča tudi o članstvu fizičnih in pravnih 
oseb v zbornicah, če se o tem pojavi dvom aH spor. Upravni 
odbor vodi predsednik, v njegovi odsotnosti eden izmed 
podpredsednikov. 

Organ notranjega nadzora je nadzorni odbor, ki ga izvoli svet 
zbornice za petletno mandatno dobo. 

Svet, predsednika in podpredsednika, naj bi imele območne enote 
zbornice, kar pa bo podrobneje določeno s statutom. 

3. Financiranje 

Sredstva, potrebna za opravljanje njenih nalog, zbornica pridobiva 
z zborničnimi prispevki, s prihodki iz lastne dejavnosti, s sredstvi, 
ki jih kmetijsko-gozdarskim zbornicam na podlagi programov 
pospeševanja kmetijstva v skladu z zakonom dodelijo država, 
občine in druge lokalne skupnosti, s krediti in z izrednimi prihodki 
(darila, volila in podobno). S sredstvi razpolaga zbornica in pri 
tem zagotavlja tudi gmotne pogoje za delo območnih enot in 
njihovih izpostav ter za delo kmetijsko-gozdarskih zavodov. 

Predvideno je, da zbornica sama pobira zbornični prispevek 
oziroma za to lahko pooblasti dmgo osebo. Dogovorjeno je, da bi 
zbornični prispevek A inB pobirala Davčna uprava RS proti plačilu 
materialnih stroškov v zvezi s tem. 

Glede na različen način odmere in plačevanja neposrednih davkov, 
ki jih plačujejo člani zbornice, zakonski predlog zaradi smotrne 
odmere in pobiranja razlikuje več vrst zborničnih prispevkov: 

- zbornični prispevek A: zavezanci za ta prispevek so člani 
zbornice, ki so zavezanci za davek od dohodka iz kmetijstva; 
osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetijskih 
zemljišč in gozdov, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju 
katastrskega dohodka; 
- zbornični prispevek B: zavezanci za ta prispevek so člani 
zbornice, ki dosegajo dohodke s kmetijsko proizvodnjo, določeno 
v predpisih o dohodnini, in so za te dohodke zavezanci za davek 
iz dejavnosti ali so se priglasili kot podjetniki; zbornični prispevek 
B se plačuje od osnove za davek iz dejavnosti, to je dobiček; 
■ zbornični prispevek C: zavezanke za ta prispevek so pravne 
osebe - članice zbornice, prispevek se odmerja v odstotku od 
zneska obračunane amortizacije in obračunanih plač. 

Sredstva za delo služb kmetijsko-gozdarskih zavodov, ki ne 
zaračunavajo storitev, bo tudi v bodoče delno zagotavljala 
Republika Slovenija iz proračuna RS po programu in glede na 
siceršnja sredstva teh zavodov. 

4. Volitve in stroški volitev 

Organi zbornice se konstituirajo na podlagi volitev. Člani prve 
volilne skupine izvolijo z neposrednim glasovanjem v svet zbornice 
36 članov, In sicer v volilnih enotah, ki so teritorialno enake območju, 
ki ga pokriva območna enota. V vsaki volilni enoti se Izvoli 4 
svetnike iz prve volilne skupine, z uporabo proporcionalnega 
volilnega sistema. 

V drugi volilni skupini volijo pravne osebe po 2 svetnika Iz vsake 
območne enote, skupaj torej 18. Za prve volitve je predvideno, da 
po 2 svetnika v vsaki volilni enoti izvolita Združenje agroživilstva 
pri Gospodarski zbornici Slovenije In Zadružna zveza Slovenije. 

S. Prehodne in končne določbe 

Ker kmetijsko-gozdarska zbornica zdaj ne obstoja in niso 
pripravljeni akti o podrobnejšem postopku kandidiranja, glasovanja, 
ugotavljanja izida volitev, ni imenovana komisija za sestavo 
volilnega imenika, in ne volilne komisije ter volilni odbori, mora to 
delo opraviti ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ki je odgovorno 
za uresničitev tega zakona. Najprej bo moralo izdati ministrstvo 
podrobnejše predpise za volitve, imenovati komisijo za sestavo 
volilnega imenika, ki bo morala takoj začeti sestavljati volilni Imenik 
in delo končati v najkrajšem možnem času; nato bo moralo 
ministrstvo in izdati akt o razpisu volitev; za prvo volilno skupino 
tudi dan glasovanja, volilne enote, imenovati volilno komisijo in 
predpisati druge pravice, obveznosti in postopke za uspešno 
izvedbo volitev. To je zelo zahtevno in dolgotrajno delo, ki ga bo 
ministrstvo lahko opravilo le v sodelovanju s kmetijsko svetovalno 
službo, ki s svojimi 300 svetovalci lahko postori velik del dela na 
terenu v zvezi z organizacijo in izvedbo volitev. 

Za volitve v drugi volilni skupini ministrstvo ne bo imelo posebej 
zahtevnega dela, ker sta z 41. členom za to zadolžena Gospo- 
darska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije. 

Tudi prvo sejo sveta zbornice bo po izvedenih volitvah in objavi 
izidov sklical minister. 

Ker so sedaj pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti, ki so po 
predlaganem zakonu v pristojnosti kmetijsko-gozdarske zbornice, 
članice Gospodarske zbornice Slovenije ali pa Obrtne zbornice 
Slovenije, je treba preprečiti dvojno članstvo, zato je treba tiste, ki 
postanejo s tem zakonom obvezni člani kmetijsko-gozdarske 
zbornice razrešiti obveznega članstva v drugih zbornicah, kar 
pa seveda pomeni, da v drugih zbornicah lahko ostanejo kot 
prostovoljni člani. Glede članarine članov več zbornic pa se bodo 
dogovarjale Gospodarska zbornica, Obrtna zbornica in Kmetij- 
sko-gozdarska zbornica. 

V prehodnih določbah je predpisana tudi začasna stopnja 
članarine, dokler je ne bo določil svet zbornice kot pristojen or- 
gan. Določba je potrebna, saj se sicer članarina ne bi plačevala 
do te določitev, ki pa je lahko zaradi različnih okoliščin sprejeta 
čez dlje časa, medtem pa bi imela zbornica izpad dohodka in bi 
pritiskala na financiranje iz proračuna. 

Država naj bi zagotovila pogoje za ustanovitev, organiziranje in 
začetek dela zbornice (44. člen), ker gre za obvezno ustanovitev 
zbornice na področju, kjer je sedaj ni. Za to je v osnutku proračuna 
RS za leto 1997 predvideno 100.000.000 tolarjev. Za leto 1998 
sredstva za ustanovitev niso predvidena, vendar se lahko sprejem 
zakona zamakne in bo treba ta sredstva zagotoviti v letu 1998. 
Nato pa naj bi zbornica zaživela samostojno. To naj bi ji bilo 
omogočeno tudi s prehodno določbo, v kateri se predlagajo 
stopnje članarine, ki naj bi veljale do sprejema statuta zbornice 
(43. člen). 

S tem zakonom pa naj bi se ob konstituiranju zbornice v njej 
zaposlili delavci Uprave RS za pospeševanje kmetijstva (8), ki bi 
se kot organ v sestavi Ministrstva z kmetijstvo, gozdarstvo In 
prehrano ukinila. Za to le treba spremeniti tudi zakon o organizaciji 
In delovnem področju ministrstev. 

Najpozneje v 3 mesecih po konstituiranju naj bi zbornica po samem 
zakonu prevzela ustanoviteljstvo nad kmetijskimi zavodi, kar bo 
napravila z novim ustanovnim aktom, v katerem bo zavode 
organizirala po predpisih o zavodih kot zavode s pravico javnosti 
In uredila vsa medsebojna razmerja, vključno s premoženjskimi. 
Kmetijski za vodi bi torej ostali pravne osebe, dobili bi le z zakonom 
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odločenega ustanovitelja, In se preoblikovali v zavode s pravico 
javnosti, pri čemer bi bila zbornica lastnica njihovega kapitala. V te 
zavode naj bi se prenesli tudi delavci iz poskusnih sadjarskih in 
vinogradniških centrov, ki so v družbeni lastnini, ter del Zavoda 
za gozdove Slovenije. 

S takšnimi prenosi bi zbornico že v štartu izenačili z ustreznimi 
zbornicami v drugih državah, kjer imajo tudi kmetijsko-gozdarske 
zbornice več desetletno kontinuiteto. 

Ker v zakonu ni mogoče predpisati podrobnejših določb glede 
prevzema prej navedenih institucij v zbornico ali 6b njo, je 
predviden o tem podzakonski akt ministra, pristojnega za 
kmetijstvo. 

Z organiziranjem kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije se mu- 
di, vendar bo treba do konstituiranja te zbornice postoriti ogrom- 
no delo, ob tem pa ves čas zagotavljati normalno delovanje kme- 
tijskih zavodov, poskusnih centrov in drugih, ki jih obravnava ta 
zakon. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ODLIKOVANJIH REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ZOdl-A) 

- EPA 238-11 - prva obravnava 

Zmago Jelinčič, poslanec 
Slovenske nacionalne stranke v 
Državnem zboru Republike Slovenije 

Na podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije, 19. člena 
Zakona o poslancih ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije predlaga podpisani poslanec v 

obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ODLIKOVANJIH REPUBLIKE SLOVENIJE (Ur. I. 
RS, št. 1/95) - prva obravnava. 

Zmago Jelinčič, l.r. 

UVOD 

1. Ocena stanja 

Republika Slovenija je v času pred osamosvojitvijo vodila politiko 
odlikovanj na podlagi zveznega zakona o odlikovanjih SFRJ (Uradni 
list SFRJ, št. 40/73, 58/76 in 25/85). 28. maja 1992 pa je začel 
veljati zakon o odlikovanju Častni znak Republike Slovenije, ki je 
na novo vpeljal novo slovensko odlikovanje, ki se je podeljevalo v 
treh stopnjah in sicer: Zlati častni znak Republike Slovenije, Srebrni 
častni znak Republike Slovenije in Častni znak svobode Republike 
Slovenije. 

Že v času sprejemanja zakona o odlikovanju Častni znak svobode 
Republike Slovenije je bilo ugotovljeno, da z njim ne bo mogoče 
izkazati priznanja za vse zasluge, pomembne za slovenski narod, 
zato je Vlada Republike Slovenije v letu 1993 zadolžila Ministrstvo 
za pravosodje, da pripravi predlog zakona, ki bo celovito in enotno 
urejal problematiko odlikovanj. 

Državni zbor Republike Slovenije je prvič obravnaval predlog 
zakona o odlikovanjih RS na 12. seji, dne 27.10.1993. Dokončno 
pa je bil zakon sprejet decembra 1994 in objavljen v Uradnem 
listu št. 1, z dne 10. januarja 1995. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odlikovanjih je 
potrebno sprejeti predvsem zaradi odprave dvojne politike 
odlikovanj, takoj na podlagi zakona o odlikovanju Častni znak 
svobode Republike Slovenije, sprejetega leta 1992, kot tudi zakona 
o odlikovanjih Republike Slovenije, sprejetega decembra 1994. 

3. Cilji in načela zakona 

Ob upoštevanju ocene stanja in razlogov za sprejem zakon 
cilj zakona odprava dvojne politike podeljevanja odlikovanj, urr 
enotnega organa za spremljanje problematike s področja vr 
politike odlikovanj, možnost dodeljevanja odlikovanj tudi nt 
tujim državnikom ter dopolnitev zakona z možnostjo p 
specializiranih zbirk odlikovanj ter druge ustrezne dopc 
zakona. 

4. Ocena finančnih sredstev iz državnega prorač 

Predloženi zakon ne bo zahteval nobenih dodatnih fine 
sredstev iz proračuna, razen če ne bo sprejet 9. člen, ki pred- 
tudi privilegije v obliki denarnih zneskov. 
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5. Druge posledice, ki jih bo imel zakon 

Zakon bo dokončno razrešil politiko podeljevanja odlikovanj, s 
tem, da ukinja zakon o odlikovanjih Častni znak svobode Republike 
Slovenije in ne predvideva novih odlikovanj. 

Predlog zakona tudi razrešuje pristojnost Vlade in predsednika 
države. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o odlikovanjih Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/95) se 
3. člen spremeni takoj, da se glasi: 

"Predsedniku republike pripada od izvolitve dalje najvišje 
odlikovanje". 

2. člen 

Prvi stavek 5. člena se spremeni tako, da se pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo: 

"ki so navedena po rangu od najvišjega navzdol". 

3. čien 

6. člen se dopolni tako, da se v tretji alinei pred besedico: "vojaškem" 
doda besedilo: 

"varnostnem ali". 

4. člen 

7. člen se spremeni tako, da se na koncu zadnjega odstavka 
točke 1 za besedo "organizacijam" doda besedilo: 

"in izjemoma najvišjim tujim državnikom". 

5. člen 

Zadnji odstavek 8. člena se črta. 

6. člen 

Za 8. členom se doda 8. a člen, ki se glasi: 

"8. a člen 

Za specializirane zbirke odlikovanj se izdelajo odlikovanja, ki se 
razlikujejo od pravih le po posebnem številčenju s petmestno 
črkovno šifro. 

orodanih celotah odlikovanj za zbiralce se vodi evidenca na 

istem mestu in praviloma na isti način, kot za podeljena odlikovanja. 

Celota odlikovanj vsebuje odlikovanja po tem zakonu. 

Podrobnejša določila o prodaji predpiše Vlada z odlokom". 

7. člen 

9. člen se spremeni tako, da se doda nov odstavek, ki se glasi: 

"Statuti odlikovanj (Ur. I. RS, št. 16/95) so del tega zakon". 

8. člen 

13. člen se dopolni tako, da se za besedico "odlikovanja" dodajo 
besede: 

"po tem zakonu". 

9. člen 

Pred 14. členom se doda novo poglavje III. a PRAVICE IN 
PRIVILEGIJI, ter nov 13. a člen, ki se glasi: 

"Vsi posamezniki, prejemniki redov, ki so slovenski državljani, 
imajo pravico do določenega denarnega zneska in drugih 
privilegijev, kar določi Vlada z odlokom". 

10. člen 

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

"Odlikovanja odlikovancev lahko dedujejo njegovi zakoniti ali 
oporočni dediči oziroma odlikovanec lahko v oporoki zapusti 
odlikovanja določeni osebi ali instituciji". 

11. člen 

V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Zbirko podatkov o predlaganjih za odlikovanja, odlikovanih ter o 
prodanih odlikovanjih vodi Kadrovska služba Vlade Republike 
Slovenije". 

12. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
odlikovanjih Častni znak svobode Republike Slovenijo (Ur. I. RS, 
29/92)". 

13. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

V1. členu predloga zakona sem upošteval predlog Vlade Republike 
Slovenije k spremembi 3. člena zakona, po katerem se upošteva 
dejstvo, da je najvišje odlikovanje samo eno. 

Tudi v 2. členu predloga zakona sem upošteval predlog Vlade in v 
5. členu zakona dodal besedilo, po katerem je javno razvidno, da 
so odlikovanja rangirana po pomembnosti od najvišjega navzdol. 

V predlogu 3. člena zakona sem predvidel dopolnitev tretje alinee 
6. člena zakona, s tem, da se poleg vojaškega področja upošteva 
tudi varnostno področje, tako, da se odlikovanja za zasluge lahko 
podeljujejo tudi civilnim osebam, ne le vojaškim. 

V predlogu 4. člena zakona sem upošteval splošno in jasno 
izraženo željo, da se lahko odlikovanja izjemoma dajejo tudi 
najvišjim tujim državnikom. 

V 5. členu predloga zakona je predvideno črtanje zadnjega 
odstavka 8. člena zakona, glede na to, da to vsebino prenašam v 
10. člen. 

V predlogu 6. člena predvidevam dopolnitev zakona z novim 8. a 
členom, po katerem bo možno za zbiratelje izdelovati posebna 
odlikovanja, ki jih bo možno tudi prodajati. Takšno ureditev poznajo 
tudi drugod po svetu. 

V 7. členu predloga zakona je bilo potrebno dopolniti 9. člen tako, 
da so statuti odlikovanj sestavni del tega zakona. Na ta način se 

odlikovanja v tem zakonu razlikujejo od vseh drugih odličij, jasno 
postane pa tudi razmejitev prepovedi izdelovanja in nošenja 
znakov Iz 13. člena zakona. 

Za točno razlikovanje med različnimi znaki in pravimi odlikovanji, 
ki Jih je prepovedano izdelovati in nositi, je bilo treba v 13. členu 
dodati določilo, da gre za odlikovanja po tem zakonu, kar je 
predvideno v predlogu 8. člena zakona. V 9. členu predloga zakona 
je predvidena dopolnitev 14. člena zakona z besedilom, po katerem 
lahko odlikovanja odlikovancev dedujejo njegovi zakoniti ali 
oporočni dediči, ali pa jih lahko odlikovanec v oporoki zapusti 
drugi osebi ali instituciji. 

Glede na to, da sem predlagal črtanje zadnjega odstavka 8. člena 
zakona o vodenju evidence odlikovanih oseb, je bilo treba v 
besedilo vnesti splošno poglavje o zbirki podatkov za odlikovanje; 
zato sem v 10. členu predloga zakona predvidel spremenitev 
prvega odstavka 17. člena zakona. Na ta način je ta zakon vsklajen 
z zakonom o Vladi Republike Slovenije, ki v 33. členu določa, da 
se naloge republiške uprave za kadre (med njimi so tudi strokovne 
naloge s področja odlikovanj), ki so opredeljene v drugem odstavku 
9. člena zakona o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave, opravljajo v kadrovski službi Vlade Republike Slovenije. 

V 11. členu predloga zakona je v skladu z oceno stanja in razlogi 
za sprejem zakona predvideno prenehanje veljavnosti zakona o 
odlikovanjih Častni znak svobode Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

3. člen 

Predsedniku republike pripadajo od izvolitve dalje najvišja 
odlikovanja. 

5. člen 

Odlikovanja po tem zakonu so redi in medalje. 

Redi so: 
Red za izredne zasluge 
Zlati red za zasluge 
Srebrni red za zasluge in 
Red za zasluge. 

Medalje so: 
Medalja za zasluge 
Medalja za hrabrost in 
Medalja za častno dejanje. 

6. člen 

Odlikovanja se podeljujejo za zasluge, dosežene na: 
- civilnem področju, 
- diplomatsko mednarodnem področju in 
- vojaškem področju. 

7. člen 

1. Za izjemno delo in zasluge pri uresničevanju suverenosti, 

blaginje, ugleda in napredka Slovenije na kulturnem, gospo- 
darskem, socialnem in političnem področju, se podeljuje 

RED ZA IZREDNE ZASLUGE 

Red za izredne zasluge se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije ter izjemoma skupinam državljanov, pravnim osebam 
ter drugim organizacijam. 

2. Za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, 
diplomatsko mednarodnem in vojaškem področju, se podeljuje 

ZLATI RED ZA ZASLUGE 

Zlati red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
tujim državljanom ter izjemoma domačim, tujim in mednarodnim 
organizacijam. 

3. Za izjemno delo'in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti 
Republike Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam 
državljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam. 

4. Za zasluge, dosežene za Republiko Slovenijo na drugih 
področjih, se podeljuje 

RED ZA ZASLUGE 

Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam. 

3. Za izjemno delo in zasluge pri varnosti, obrambi in zaščiti 
Republike Slovenije ter za mednarodno sodelovanje na teh 
področjih se podeljuje 
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SREBRNI RED ZA ZASLUGE 

Srebrni red za zasluge se podeljuje državljanom Republike 
Slovenije in tujim državljanom ter izjemoma skupinam državljanov, 
pravnim osebam in drugim organizacijam. 

4. Za zasluge, dosežene za Repubiko Slovenijo na drugih 
področjih, se podeljuje 

RED ZA ZASLUGE 

Red za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
skupinam državljanov, pravnim osebam ter drugim organizacijam 
kot tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organzacijam. 

5. Za posebno uspešne dosežke in rezultate na področjih, ki 
pomenijo pomemben prispevek k razvoju in uveljavljanju Republike 
Slovenije se podeljuje 

MEDALJA ZA ZASLUGE 

Medalja za zasluge se podeljuje državljanom Republike Slovenije, 
tujim državljanom, skupinam državljanov ter domačim in tujim 
organizacijam. 

6. Za osebno hrabrost in požrtvovalnost pri reševanju človeških 
življenj in materialnih dobrin se podeljuje 

MEDALJA ZA HRABROST 

Medalja za hrabrost se podeljuje državljanom Republike Slovenije. 

7. Za izjemna dejanja vredna posebne časti, se podeljuje 

MEDALJA ZA ČASTNO DEJANJE 

Medalja za častno dejanje se podeljuje samo posameznikom, 
državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom. 

8. člen 

Odlikovanja sestavljajo znak, nadomestni znak (zastavica) in 
listina o podelitvi odlikovanja. 

Listina o podelitvi je javna listina. 

Evidenco odlikovanih oseb vodi Kadrovska služba Vlade Republike 
Slovenije. 

9. Člen 

Obliko odlikovanj, način nošenja ter druge značilnosti 
posameznega odlikovanja določi Vlada Republike Slovenije s 
statutom. 

13. člen 

Izdelovanje in nošenje znakov ter drugih predmetov, ki imajo 
obliko ali videz odlikovanja in promet z njimi, ni dovoljeno. 

14. člen 

Odlikovanje posmrtno odlikovanega ali odlikovanje, ki odlikovancu 
ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim članom po 
vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi 
potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre. 

17. člen 

Zbirko podatkov o predlaganih za odlikovanje vodi Urad 
predsednika republike. 

Zbirka vsebuje ime in priimek predlaganega za odlikovanje ter 
priimek ob rojstvu, enotno matično številko občana, podatke o 
državljanstvu in naslov stalnega prebivališča oziroma ime in sedež 
predlagane organizacije, utemeljitve, vrsto podeljenega 
odlikovanja, številko in datum ukaza o podelitvi odlikovanja ter 
datum vročitve odlikovanja. 

Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo 
v postopkih podeljevanja odlikovanj. 

21. člen 

Odlikovanje častni znak svobode Republike Slovenije, ustanov- 
ljeno z zakonom o odlikovanju častni znak svobode Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92), se podeljuje še naprej kot 
najvišje odlikovanje Republike Slovenije za zasluge pri obrambi 
svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. 
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Seznam 

NAJVEČJIH ZAHTEV ZA 

DENACIONALIZACIJO PO VRSTAH 

PREMOŽENJA 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi dodatnega sklepa, 
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 3. seji dne 
3. aprila 1997 ob obravnavi predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o denacionalizaciji - prva obravnava, 

• SEZNAM NAJVEČJIH ZAHTEV ZA DENACIONALIZACIJO 
PO VRSTAH PREMOŽENJA. 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

SEZNAM NAJVEČJI ZAHTEV ZA 
DENACIONALIZACIJO PO VRSTAH 
PREMOŽENJA 

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji dne 3. 4. 1997 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o denacionalizaciji, med drugim sprejel dodaten sklep (točka 4), 
naj Vlada Republike Slovenije do druge obravnave navedenega 
predloga zakona pripravi pregled števila vloženih zahtev za vračilo 
nacionaliziranega premoženja po vrstah premoženja in po 
posameznih vrstah premoženja brez navedbe imena upravičenca 
navede, za kakšen obseg premoženja gre pri prvih desetih 
zahtevkih. 

Pregled števila vloženih zahtev za vračilo podržavljenega 
premoženja po vrstah premoženja je vsebovan v 12. poročilu o 
uresničevanju zakona o denacionalizaciji. V nadaljevanju pa so 
prikazani največji zahtevki (prvih deset) za vračilo podržavljenega 
premoženja, vpisani v računalniško evidenco DE2 na dan 31. 3. 
1997: 

GOZDOVI 

Upravičenci, ki zahtevajo največje površine gozdov. 

# Upravičenci Površina ha 
1 ...   .... 26.826 
2 ........................................ 4.124 

3         3e53 

4   ...    3374 

5 ........................................ 1600 

6 ...........  —......—... 1 505 

7 ..........—.............. ...... 1577 
g ........................................ 1 187 
9    .....  1 096 

10 —.—  .... 1 094 

SKUPAJ 46.116 

Največji zahtevki (zahteve) za gozdove 

Številka zahteve Površina ha 
1 039-321-41/92 14.985 
2 029-32100-19/92 8.499 
3 036-32105-020-93 7.984 
4 054-321-56/92-6 3.653 
5 015-321-229/95 3.051 
6 014-321-89/1993 2.045 
7 039-321-43/93 1.819 
8 040-D-321-45/93-3/1 1.809 
9 014-321-13/1993 1.572 
10 050-32105-29/93 1.274 

SKUPAJ 46.691 

Zahteve za enega upravičenca so lahko večje od posameznih 
zahtev, kadar je za enega upravičenca vloženo več zahtev za 
denacionalizacijo. 
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KMETIJSKA ZEMLJIŠČA 

Upravičenci, ki zahtevajo največje površine kmetijskih zemljišč. 

# Upravičenci Površina ha 
1  ** ******* 6.482 
2  ........—•••«•«••—•••••• 5.307 
3 ... ........ 438 

4  *  437 
5  **** ••••••»•« 415 
6  * *****—****** 407 
7  **** * ................... 345 
8   ******** ............. 341 g ........................................ 324 
1 Q ........................................ 324 

SKUPAJ 14.820 

Največji zahtevki (zahteve) za kmetijska zemljišča. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Številka zahteve 
038-321-0068/93 
014-321-13/1993 
051-464-3/96 
039-321-41/92 
015-321-229/95 
029-32100-19/92 
039-321-1/93 
041-321-70/1992 
014-321-36/1993 
039-321-55/93 
SKUPAJ 

Površina ha 
6.482 
4.089 
2.993 
2.419 
2.141 
2.058 
1.894 
1.470 
1.148 

893 
25.587 

PODJETJA 

V spodnji tabeli je prikazana skupna vrednost podjetij po 
posameznih upravičencih. Problem pri podjetjih je, da skoraj v 50 
% primerih vrednosti niso vpisane, enako pa velja tudi za deleže 
na zahtevi. Deleži upravičencev, ki so v spodnji tabeli, so znani ali 
vsaj predvidljivi (en sam upravičenec na zahtevi), zato so vrednosti 
ustrezno prilagojene. 

# Upravičenec Vrednost DEM Št. zahtev Št. zah. 
brez 

vrednosti 
2 1   18.614.734,90 5 

2   .... 17.288.603,01 4 
3   —**'* 16.200.000,00 4   ......... 15.000.000,00 
5   ****** 11.701.951,34 
6 11.000.000,00 
7  *—* 8.514.662,00 
8 '"*'****  7.576.704,06 
9   7.016.397,00 
10   6.451.439,00 

SKUPAJ 119.364.491,31 - 23 

Spodnja tabela prikazuje največje posamezne zahteve za podjetja. 

# Številka zahteve 
1 019-351-62/93 
2 091-301-95/93 
3 027-301-0102/93 
4 039-301-17/91 
5 006-301-0005/92 
6 092-03/01-301-358/92 
7 054-301-48/92-6 
8 006-301-0063/92 
9 094-301-19/93 
10 027-301-0022/92 

Vrednost DEM 
18.000.000,00 
15.000.000,00 
12.902.878,00 
11.000.000,00 
9.834.517,90 
8.741.023,00 
8.514.662,00 
8.256.998,73 
7.016.397,00 
6.409.871,82 

Zahteve za enega upravičenca so lahko večje od posameznih 
zahtev, kadar je za enega upravičenca vloženo več zahtev za 
denacionalizacijo. 

POSLOVNI PROSTORI 

Upravičenci, ki zahtevajo največje površine poslovnih prostorov. 
Če so bili deleži upravičenca vpisani, se je površina ustrezno 
zmanjšala. 

# Upravičenci Površina ms 

 1 * * *  32,550 
2   ****** 14,605 
3 —  ............... 12 560 

4    ............. 11,969 
5  *  8,187 
6 *** ***** ................ 8,000 
7 ...  —........................ 7i475 

8 —   —  ..... ..... 7235 
g .................. .....     7196 

10 ..—...      —.. 4 525 
SKUPAJ 114,402 

'Zahteva je v celoti odstopljena Ministrstvu za kulturo. 

Največji zahtevki (zahteve) za poslovne prostore: 

Številka zahteve 
1* 095-363-D-108/92-4 
2 022-363-6/93-7-HV 
3 022-32100-0106/95-SF 
4 047-321-165/93-7/11 
5 025-321-159/92 
6* 025-363-2/93 
7 022-362-9/94/HV 
8 002-363-49/93 
9 002-301-1/92 
10 022-363-4/93-7/D-HV 

SKUPAJ 

Površina m2 

32.550 
14.605 
12.560 
11.969 
9.067 
8.336 
8.187 
8.085 
8.000 
7.475 

120.834 

'Zahteva je v celoti odstopljena Ministrstvu za kulturo. 

STANOVANJA 

Upravičenci, ki zahtevajo največje površine stanovanj. Če so bili 
deleži upravičenca vpisani, se je površina ustrezno zmanjšala. 

# Upravičenci Površina m! 

 1  6,025 
 2 * .............. 6025 
 3   6025 4 ........................................ 567Q 

5  .................... 5522 
6 ........................................ 5,388 
 7  5,178 
8. ...—  .......—............ 5178 

 9  5,042 
1 0 * .................... 5 042 

SKUPAJ 55,095 

"Deleži upravičencev niso znani. 
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Največji zahtevki (zahteve) za stanovanja. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 
10 

Številka 
27S-362 
27S-362 
047-321- 
055-301 
022-363-; 
022-363 
047-321- 
030-362- 
018-362- 
047-321 
SKUPAJ 

zahteve 
0289/92 
0121/92 
109/93-7/11 
004/93-06 
2/92-7 
2/93-7/D-HV 
181/93-7/11 
62/92-4 
45/92-04 
223/93-7 

Površina m2 

16.567 
9.614 
7.025 
6.025 
5.670 
5.670 
5.388 
5.178 
5.042 
4.807 

70.986 

STAVBNA ZEMLJIŠČA 

Upravičenci, ki zahtevajo največje površine stavbnih zemljišč. 
Če so bili deleži upravičenca vpisani, se je površina ustrezno 
zmanjšala. 

# Upravičenci Površina m2 

1 ........................................ 513,657 
2 ........................................ 513,657 
3 ............... .................. 437,784 
4    .................. 266,394 
5 ... ............................. 252,457 

6. .............   ..... 
7. .................................. 
8  —* " 
g.   ............................. 
1Q .................................. 

SKUPAJ 

'Deleži upravičencev niso znani. 

Največji zahtevki (zahteve) za stavbna zemljišča. 

225,813 
225,813 
225,813 
225,813 
183,784 

3070,985 

Številka zahteve 
1 014-351-301/93 
2 035-351-342/92 
3 27S-362-0108/93 
4 27S-362-0799/93 
5 27S-362-0730/93 
6 27S-362-0427/93 
7 092-04-18-351-1003/9 
8 002-362-9/94 
9 27S-351-0330/93 
10 27S-362-0169/93 

SKUPAJ 

Površina m2 

1.027.314 
437.784 
271.500 
266.394 
252.457 
225.813 
214.612 
183.784 
176.990 
171.145 

3.227.793 

Zahteve za enega upravičenca so lahko večje od posameznih 
zahtev, kadar je za enega upravičenca vloženo več zahtev za 
denacionalizacijo. 
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

Poročilo 

KOMISIJE ZA POSLOVNIK 0 

OBRAVNAVI ZAHTEVE ZA RAZLAGO 

ČETRTEGA ODSTAVKA 174. ČLENA 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

Komisija za poslovnik je na 5. seji, dne 16. 7. 1997 na predlog 
predsednika Državnega zbora, gospoda Janeza Podobnika, dr. 
med. razlago četrtega odstavka 174. člena poslovnika državnega 
zbora (v nadaljevanju: poslovnik). Predsednik državnega zbora 
v predlogu prosi za stališče komisije v zvezi z vprašanjem "ali je 
lahko v zakonodajnem postopku predlog zakona o začasnem 
zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji 
in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (EPA 169-11) glede na 
to, da je v zakonodajnem postopku tudi predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji (EPA 1644)". 

Člani komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov (9 prisotnih, 
6 ZA, 1 PROTI) sprejeli naslednjo 

razlago: 

1. V četrtem odstavku 174. člena poslovnika je besedno zvezo 
"enaka ali podobna vsebina" razumeti kot položaj, ko dva 
ali več predlogov aktov zasleduje, kot izhaja iz njihovih 
uvodov, besedil členov in obrazložitev, vsebinsko enak ali 
podoben cilj, načela, namen. Kadar je opisana zveza podana, 
predsednik državnega zbora zadrži dodelitev predloga akta 
matičnemu delovnemu telesu. 

2. Predlog akta, ki predlaga odlog izvajanja določene rešitve 
drugega predloga akta najkasneje do dneva, ko drugi akt 
stopi v veljavo, je moč dodeliti matičnemu delovnemu 
telesu. 

OBRAZLOŽITEV: 

V dosedanji praksi izvajanj četrtega odstavka 174. člena ni bilo 
sporno, da se zadrži predlog akta, katerega vsebino je moč vključiti 
- v prvi obravnavi s stališči matičnega delovnega telesa oziroma 
spreminjevalnimi, dopolnjevalnimi predlogi poslancev, ali 
- v drugi obravnavi z amandmaji, 
v predlog akta, ki je že v zakonodajnem postopku. To je nesporno 
moč storiti, saj oba zasledujeta, kot izhaja iz njihovih uvodov, 
besedil členov in obrazložitev vsebinsko enak ali podoben cilj, 
načela, namen. (1. točka razlage) 

Glede vprašanja, ali je treba zadržati predlog akta, ki predlaga 
odlog izvajanja drugega akta, so člani menili, da je moč ta predlog 
akta dodeliti v obravnavo matičnemu delovnemu telesu, kar 

pomeni, da zanj ne velja četrti odstavek 174. člena poslovnika. 
Pri tem so opozorili, da se predlog odloga lahko nanaša le na 
določeno rešitev, ki jo ureja drugi akt, kar pomeni, ali da predlog 
posega le na izvajanje enega oziroma več vsebinsko vezanih 
členov, ali da zadrži izvajanje celega predloga akta. Člani so tudi 
sklenili, da je lahko odlog časovno omejen le na čas trajanja 
zakonodajnega postopka drugega akta oziroma še za čas, dokler 
drugi akt ne stopi v veljavo (za čas t. i. vacatio legis-a) (2. točka 
razlage). 

Sekretar: Predsednik: 
Boris Vrišer, l.r. dr. Ciril Ribičič, l.r. 
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Poročilo 

KOMISIJE ZA POSLOVNIK 0 

OBRAVNAVI ZAHTEVE ZA RAZLAGO 

155., 157. ČLENA IN RAZLAGO NA 

VPRAŠANJE O SMISELNI UPORABI 

DOLOČB POSLOVNIKA OD 62. DO 82. 

IN 317. ČLENA POSLOVNIKA NA 

SEJAH DELOVNIH TELES 

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

Komisija za poslovnik je na 5. seji, dne 16. 7. 1997 sprejela na 
predlog predsednika Komisije za vprašanje invalidov g. Joža 
Možgana razlago 155., 157. člena poslovnika Državnega zbora 
(v nadaljevanju: poslovnik) in razlago - odgovor na vprašanje o 
smiselni uporabi določb od 62. do 82. in 317. člena poslovnika na 
sejah delovnih teles. V prošnji predlagatelj sprašuje: 
-"kdo je lahko in kdo naj bi bil vabljen na sejo delovnega telesa ter 
kaj sploh je zainteresirana javnost", 
- ali velja prvi odstavek 157. člena tudi za zainteresirano delovno 
telo, 
-"ali določbe poslovnika državnega zbora v zvezi s potekom seje 
državnega zbora in vzdrževanjem reda na seji od 62. do 82. 
člena in 317. člen poslovnika analogno veljajo tudi za seje delovnih 
teles?". 

Člani komisije so z dvotretjinsko večino prisotnih članov (10 
prisotnih, 9 ZA, 0 PROTI) sprejeli naslednjo: 

razlago: 

1. Predsednik delovnega telesa (matičnega ali zaintere- 
siranega) v sodelovanju s podpredsednikom ob določanju 
dnevnega reda seje pri vsaki točki dnevnega reda določi 

tudi vabljene (148., 153., in 155. člen poslovnika). 

Poleg predlagatelja obravnavane zadeve (npr. predloga akta, 
določene razprave itd.) oziroma njegovega imenovanega 
predstavnika (prvi odstavek 155. člena poslovnika) lahko 
predsednik delovnega telesa k posamezni točki dnevnega 
reda povabi še: 

- predstavnika vlade (če vlada ni predlagateljica obravnavane 
zadeve), kadar je njegova navzočnost in sodelovanje v 
razpravi nujna, saj obravnavana zadeva posega v delokrog 
vlade, potrebna je njegova opredelitev do obravnavane 
zadeve oziroma bo sprejetje odločitev v zvezi z zadevo 
zahtevalo od vlade določeno ravnanje, 

- predstavnika sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, 
da bi lahko v razpravi tudi ustrezno predstavili mneje, 
pripravljeno v skladu s 181. členom poslovnika 158. člen 
poslovnika, 

- predstavnika državnega sveta oziroma njegovega 
delovnega telesa v skladu z 255. členom poslovnika, 

2. avgust 1997 39 poročevalec, št. 38 



- predstavnika institucije, katerih delo je neposredno 
povezano z vsebino obravnavane problematike (npr. razne 
raziskovalne organizacije - inštitut, zavod, druge pravne 
osebe, ustanovljene na podlagi zakona ali drugega 
splošnega pravnega akta) (drugi odstavek 155. člena 
poslovnika), 

- strokovnjake izven strokovnih služb delovnega telesa 
oziroma državnega zbora, katere dodatno poznavanje in 
njihovo strokovno znanje obravnavane zadeve (s katero se 
poklicno ukvarjajo) bi omogočalo članom delovnega telesa 
kakovostnejšo razpravo in odločanje (157. člen poslovnika), 

- predstavnike zainteresirane javnosti - osebe, ki se 
združujejo zaradi skupno določenih interesov (npr. društva, 
forumi, ustanove itd.), oziroma poznavalce obravnavane 
zadeve, ki jih kot takšne priznava javnost, pa jih ni moč 
vključiti med zunanje strokovnjake (157. člen poslovnika). 

Predsednik delovnega telesa oziroma predsedujoči lahko 
vabljenim da možnost za predstavitev njihovih mnenj v času 
razprave. Dopustnost in obseg razpravljanja oziroma 
polemiziranja, repliciranja vabljenih s člani delovnega telesa 
oziroma med njimi, je odvisna od predsednika delovnega 
telesa oziroma predsedujočega, ki jim to omogoča v skladu 
z določbami poslovnika (66., 69. člen poslovnika) in odvisno 
od želja članov delovnega telesa in narave obravnavanega. 
Vabljeni pa ne morejo sodelovati pri odločanju. 

2. Če predsednik delovnega telesa ne da besede vabljenim 
v času razprave, lahko kateri koli član delovnega telesa 
opozori na možno kršitev poslovnika, predsedujoči pa ravna 
smiselno s 70. členom poslovnika. Enako velja smiselna 
uporaba določb poglavja "Seje državnega zbora" in 
"Javnost dela" za delovna telesa, v kolikor poslovnik za 
delovna telesa ne določa drugače. 

OBRAZLOŽITEV: 
Razlaga poslovniških dolčb poglavja "Delovna telesa", ki določajo 
koga lahko predsednik delovnega telesa v sodelovanju s 
podpredsednikom povabi na sejo matičnega oziroma zainteresi- 
ranega delovnega telesa, po svoji vsebini ne prinaša kakšnih 
novih dejstev, ampak le podrobneje, na enem mestu pojasnjuje, 
kaj je razumeti pod pojmi, ki jih poslovnik uporablja, ko v 155., 
157., 158. in 255. členu našteva možne sodelujoče (nečlane) v 
razpravi na seji delovnega telesa. (1. točka razlage) 

Glede odprtih vprašanj iz prakse o vabljenju in sodelovanju 
nečlanov na seji delovnega telesa, so člani komisije v 2. točki 
razlage poudarili, da poleg določb poslovnika, veljajo za seje 

delovnih teles smiselno tudi določbe poslovnika, ki urejajo potek 
seje državnega zbora ter poglavja "Javnost dela". Pri tem so še 
posebej opozorili na možnost, da lahko kateri koli član delovnega 
telesa opozori predsedujočega na kršitev poslovnika, če le ta na 
seji ne da besede vabljenim v času razprave. V tem primeru gre 
za takoimenovano "kršitev poslovnika", ki jo ureja 70. člen 
poslovnika, zato predsedujoči v tem primeru ravna smiselno tej 
določbi. (2. točka razlage) 

Sekretar: Predsednik: 
Boris Vrišer, l.r. dr. Ciril Ribičič, l.r. 
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Poročilo 

ODBORA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCE IN 

MONETARNO POLITIKO K OBRAVNAVI 

PROBLEMATIKE POSLOVANJA 

PROSTIH CARINSKIH PRODAJALN 

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 
monetarno politiko je na 12. seji, dne 24.07.1997 in 25.07.1997, 
na lastno pobudo, obravnaval problematiko poslovanja prostih 
carinskih prodajaln. 

Odboru je bilo predloženo strokovno mnenje mag. Mihe Pogačnika 
iz Katedre za mednarodno pravne znanosti pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani "Pravna ocena statusa slovenskih prosto carinskih in 
davka prostih prodajaln v luči vključevanja Republike Slovenije v 
Evropsko unijo", gradivo prof. dr. Ruperta Scholtza "Brezcarinsko 
trgovanje v evropskem skupnem trgu" in neuradni prevod 
"Agende 2000" - mnenje Evropske komisije o vlogi Slovenije za 
polnopravno članstvo v EU - del. str. 102, mag. Janeza Kopača 
ter izvirno besedilo tega mnenja. 

Predsednik odbora je v uvodni obrazložitvi povedal, da je Odbor 
za finance in monetarno politiko na svoji 3. seji dne 08.04.1997, že 
obravnaval problematiko umestitve prostih carinskih prodajaln 
na cestnih mejnih prehodih v novo slovensko davčno zakonodajo 
ter sprejel sklep, da je potrebno posebej preučiti vprašanje 
obdavčitve v prostih carinskih prodajalnah. 

Za obravnavo na odboru sta bila pripravljena predlog stališča in 
predlog sklepa, do katerih naj bi se odbor po razpravi opredelil. 

Predsednik odbora je poudaril, da iz "Agende 2000" nedvoumno 
izhaja, da proste carinske prodajalne na cestnih in železniških 
mejnih prehodih niso združljive s statusom polnopravnih članov 
EU, so pa združljive s statusom pridruženih članov EU. Priporočilo 
Sveta za sodelovanje carinskih služb z dne 16.06.1960 si različne 
strani različno razlagajo. V tem praznem prostoru je potrebno 

zavzeti v zvezi s tem določeno stališče, ki naj bi ga odbor po 
razpravi tudi oblikoval. 

V okviru svojih aktivnosti za vključitev v EU je Slovenija v lanskem 
letu podpisala pridružitveni sporazum ter skupno deklaracijo, 
katere 37. člen v zvezi s prostimi carinskimi prodajalnami navaja: 
"V skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi bodo pogodbene 
stranke sprejele potrebne ukrepe za izvršitev Priporočila Sveta 
za sodelovanje carinskih služb z dne 16.06.1960 do 01.07.1998. 

Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje, na katerega se skupna 
deklaracija sklicuje, pa le priporoča odpiranje prostih carinskih 
prodajaln v pomorskih lukah in letališčih, ničesar pa ne 
prepoveduje in nič ne govori o zapiranju obstoječih prostih 
carinskih prodajaln, carinskih con in območij. Priporočilo sveta je 
bilo sprejeto leta 1960 z namenom preprečevanja tihotapstva. V 
vmesnem času, skoraj 40 let, se je tehnologija carinskega nadzora 
izjemno izboljšala in je samo priporočilo popolnoma neživljenjsko 
in zastarelo. Razen tega se je s sklenitvijo Schengenskega 
aranžmana še dodatno poostrila carinska kontrola na meji med 
Slovenijo in državama članicama EU - Avstrijo in Italijo. Zlasti 
glede na naslednje, obstoj prostih carinskih prodajaln v času 
pridružitvenega statusa Slovenije ne more biti sporen, saj je 
njihovo poslovanje pod nadzorom slovenskih carinskih služb in 
pod poostrenim finančnim carinskim nadzorom ustreznih služb 
sosednjih držav. 

Niti Skupna deklaracija k Pridružitvenemu sporazumu niti Pri- 
poročilo Sveta za sodelovanje carinskih služb torej ne govorita o 
zapiranju obstoječih prostih carinskih prodajaln, ampak gre le za 
negativno formulirano obveznost vzdržati se od odpiranja novih 
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tovrstnih prodajaln. 

Skupna deklaracija zavezuje vse pogodbene stranke, ne le 
Slovenije, pri čemer se danes v okviru članic EU 40 % prometa 
proste carinske prodaje opravlja izven letališč in marin, to je na 
trajektih, ozemeljskih conah, otokih, v tunelih in na cestnih mejnih 
prehodih (Grčija). 

Poleg navedenega, pridružitveni status Slovenije ne implicira 
davčne harmonizacije z EU, zlasti ne z vidika davčnih stopenj, pri 
katerih tudi članice EU niso harmonizirane in še posebej ne z 
vidika trošarin, ki so izvirni fiskalni dohodek posameznih držav 
članic EU tudi pa vzpostavitvi skupnega trga. 

Nenazadnje je, izmed vseh pridruženih članic, le Slovenija pod- 
pisala obvezo, kot izhaja iz 37. člena Skupne deklaracije, vse 
druge pridružene članice pa pospešeno odpirajo proste carinske 
prodajalne na cestnih mejnih prehodih (Češka, Bolgarija, Romunija, 
Litva). 

Odbor tako, kot je navedeno, razume 37. člen Skupne deklaracije 
in Priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje iz leta 1960. Stališče 
za proste carinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih so 
združljive s pridružitvenim statusom Slovenije, kot ga opredeluje 
pridružitveni sporazum ter Skupna deklaracija in je utemeljeno 
tudi na pravni oceni statusa slovenskih prosto carinskih prodajaln 
in davka prostih prodajaln, ki jo je izdelal mag. Miha Pogačnik, 
univerzitetni asistent na Katedri za mednarodno pravne znanosti 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ter v gradivu "Brezcarinsko trgovanje 
v evropskem skupnem trgu" nemškega profesorja dr. Scholzta, 
ki utemeljuje tezo, da je brezcarinsko trgovanje združljivo tudi z 
evropskim skupnim trgom. 

Predstavnica zunanjega ministrstva je povedala, da k samemu 
pridružitvenemu sporazumu obstaja deklaracija, v kateri se 
Slovenija zavezuje, da bo sprejela ukrepe, s katerimi bo spoš- 
tovala priporočilo Sveta za carinsko sodelovanje. 

Predstavnica Ministrstva za finance je dodala, da bo Vlada 
Republike Slovenije do 1. julija 1998 sprejela ukrepe, s katerimi bo 
določila status prosto carinskih prodajaln v tem obdobju. S 
01.01.1998 bodo ukinjeni duty-free na meddržavnih mejnih 
prehodih, kar bo tudi že eden od realiziranih ukrepov. V programu 
Vlade RS za mesec september tega leta je predvidena informacija 
o prosto carinskih prodajalnah, v kateri bodo podani ukrepi oziroma 
časovni plan, realizacije protokola. 

V zvezi z vzpostavitvijo prostih carinskih prodajaln na medna- 
rodnih cestnih prehodih s Hrvaško, odbor poudarja, da je Vlada 
Republike Slovenije leta 1994 z uredbo določila mejne prehode 
za mednarodni in meddržavni cestni in železniški promet na meji 
z Republiko Hrvaško (Ur.I. RS, št. 54/94), kjer so določeni mejni 
prehodi, niso pa definirana ožja območja mejnih prehodov, torej 
teritorialna področja, ki predstavljajo mejni prehod. Prostorska 
ureditev ožjih območij mejnih prehodov bi morala biti sestavni del 
dolgoročnega programa Republike Slovenije, vendar zaradi 
številnih različnih pristojnosti različnih ministrstev v letu 1995, 
ožja območja mejnih prehodov na meji s Hrvaško niso bila vnesena 
v spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Republike 
Slovenije. 

Ker morajo biti vsi dolgoročni in srednjeročni plani občin usklajeni 
z dolgoročnim planom Republike Slovenije, ni mogoče izdelati 
lokacijske dokumentacije in izvesti prekvalifikacije kmetijskih 
zemljišč za potrebe prostih carinskih prodajaln na ožjih območjih 
mejnih prehodov z Republiko Hrvaško. Glede na navedeno mora 
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor pripraviti ustrezne dopolnitve dolgo- 
ročnega plana Republike Slovenije. 

Skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije je Servis skupnih 
služb zadolžen za koordinacijo usklajenih programov investicij 
za mejne prehode in lahko v vmesnem času do sprejema 
dopolnitev dolgoročnega plana, na nespornih delih meje s 
Hrvaško, takoj izvede potrebne aktivnosti in omogoči postavitev 
začasnih objektov, v katerih bi se opravljala prosta carinska 
prodaja blaga. 

Proste carinske prodajalne na meji s Hrvaško bi zajele vsaj del 
potrošnje turistov in drugih potnikov, ki zgolj tranzitirajo Slovenijo 
in kompenzirale vsaj del deviznega turističnega odliva po 
slovenskih državljanih, ki bodo letovali na Hrvaškem z nakupi 
hrvaških državljanov v slovenskih prostih carinskih prodajalnah. 

V razpravi so člani odbora menili, da devizni priliv, ki ga ustvarjajo 
proste carinske prodajalne v Sloveniji, ni zanemarljiv in spada 
med večje izvoznike. Delež domačih proizvodov, ki se prodajajo 
v teh prodajalnih, je sorazmerno velik in bi bil še večji, če bodo 
podjetja lahko računala na dolgoročno orientacijo prodaje domačih 
proizvodov. To vprašanje je pomembno tako za devizni priliv in 
tudi za posredne promocijske učinke prodaje kvalitetnih 
proizvodov. 

V celoti gledano bi bila ukinitev brezcarinskega trgovanja 
kontraproduktivna. V času velike brezposelnosti bi bila uničena 
delovna mesta, eksistenčno tudi gospodarske panoge, ki 
prinašajo dobiček. Področja, ki so že po sami naravi strukturno 
šibka, bi ostala brez bistvenega gospodarskega dejavnika. 
Sistemsko potrebni izpadi davka za državo, povezani z brez- 
carinskim trgovanjem, so več kot kompenzirani s prihodki, ki jih 
pri tem dobi država, npr. z davkom od plač. Z ukinitvijo 
brezcarinskega trgovanja bi davčni organ utrpel izgube (pri davku 
od plač in odhodnini, davku od prometa proizvodov oziroma davku 
na dodano vrednost itd.), ki se nikakor ne bi nadomestile z davčno 
obremenitvijo dosedanjih brezcarinskih izdelkov. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je predvsem Republika Avstrija 
občutljiva na prosto carinske prodajalne ob meji. Z Avstrijo ima R 
Slovenija velik trgovinski deficit, ki se ne zmanjšuje. Če bi upoštevali 
še dejstvo, da naši državljani pripeljejo čez mejo večje količine 
avstrijskega blaga, je ta deficit še neprimerno večji. Zato 
sprejemanje ukrepov po mnenju odbora na avstrijski strani ni 
sprejemljivo. 

Zadnji ukrep, ki ga je Republika Avstrija sprejela, je drastično 
omejil nakupe cigaret avstrijskim državljanom. Odbor bi se moral 
glede tega ukrepa opredeliti in predlagati vladi oziroma pristojnemu 
resornemu organu, da poskuša z Republiko Avstrijo doseči 
dogovor za spremembo tega ukrepa. Republiko Avstrijo je 
potrebno opozoriti tudi na morebitne dodatne omejitvene ukrepe, 
če bi jih Avstrija še sprejela (gorivo). Po mnenju odbora bo potrebno 
razmisliti o določenih recipročnih ukrepih z naše strani, če ne bo 
mogoč dogovor oziroma sporazum z Avstrijo. 

Predstavnica vlade je povedala, da je Ministrstvo za finance takoj, 
ko je bil ukrep v zvezi z vnosom cigaret avstrijskih državljanov 
sprejet, preverilo, na kakšni osnovi je bil uveljavljen in ali obstajajo 
v evropski carinski zakonodaji pogoji, na podlagi katerih je Avstrija 
lahko sprejela tak ukrep. Po informacijah naše misije v Bruslju 
obstaja izjemna določba v evropskih pravilih, na podlagi katere 
se lahko omeji brezcarinski vnos določenega blaga. Avstrija je to 
določbo uporabila in zaradi tega je težko pričakovati, da bi na naši 
strani uvedli neke povračilne ukrepe. 

Ker gre v zvezi s poslovanjem prostih carinskih prodajaln za 
specifično problematiko večjih razsežnosti, je odbor na podlagi 
razprave, v zvezi z opredelitvijo nadaljnjega statusa prostih 
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carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih, sprejel naslednje 

STALIŠČE 

Proste carinske prodajalne na mednarodnih mejnih prehodih so 
združljive s pridružitvenim statusom Slovenije kot ga opredeljuje 
pridružitveni sporazum. Status prostih carinskih prodajaln je urejen 
v carinskem zakonu, ki bo do polnopravnega članstva Slovenije 
v EU ustrezno dopolnjen v skladu z vsebino pogajanj za 
polnopravno članstvo. 

IN NASLEDNJA SKLEPA 

1. Odbor poziva Vlado Republike Slovenije, da nemudoma pospeši 

sprejemanje prostorskih aktov, ki bodo omogočili postavitev pro- 
stih carinskih prodajaln na mednarodnih cestnih prehodih na 
nespornih delih meje s Hrvaško. 

2. Odbor poziva Vlado Republike Slovenije, da preveri vse možne 
pravne osnove za morebitne ukrepe, ki bi ublažili škodo, 
povzročeno z ukrepom avstrijskih oblasti pri omejevanju uvoza 
tobačnih izdelkov potnikov, ki vstopajo v državo na mednarodnih 
in meddržavnih cestnih prehodih. 

Svetovalka Državnega zbora Predsednik 
Iva Sajko, l.r. mag. Janez Kopač, l.r. 
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IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZDORA 

Zabeležka 

RAZPRAVE NA SEJI ODBORA 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA 

IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

komercialne revizijske hiše ponujajo boljše pogoje. V letošnjem 
letu je problem zaposlovanja novih delavcev tudi v tem, da še 
vedno velja začasno financiranje, ki ne omogoča razvoja nove 
institucije, kakršna je Računsko sodišče. 

Računsko sodišče ima probleme tudi s prostori, saj so sedanji 
prostori že polni in bo potrebno pridobiti dodatne oziroma nove 
prostore. Nekaj dadatnih prostorov so pridobili z najemom 
prostorov, v katerih je prej deloval Urad varuha človekovih pravic, 
vendar bo dolgoročno potrebno prostorske probleme reševati 
celovito. 

V razpravi so člani odbora postavili nekatera vprašanja v zvezi z 
delom Računskega sodišča, na katera so odgovarjali predsednik 
in člani Računskega sodišča. Tako so pojasnili, da Računsko 
sodišče opravlja preglede na podlagi letnega programa, pri čemer 
so nekateri pregledi redni, ostali pa občasni. Pri občasnih lahko 
upoštevajo tudiželje Državnega zbora, organov lokalnih skupnosti, 
občanov in drugih. 

Predstavniki Računskega sodišča so tudi povedali, da zaenkrat 
še niso ocenili uspešnosti svojega dela s podobnimi kriteriji, kot 
jih za ta namen uporabljajo v tujini (porabljena sredstva za delo v 
primerjavi s prihranki, ki jih s svojim delom zagotovijo). Prepričani 
so, da so pri svojem delu uspešni, zlasti s svojim preventivnim 
delom. Izražena je bila želja, da bi ob naslednjem poročilu o delu 
(za leto 1997) podali tudi oceno o svoji uspešnosti. 

Na vprašanje, v kolikšni meri revizorji preverjajo podatke in v 
kolikšni meri opravljajo pri tem raziskave, je bilo povedano, da 
morajo biti revizorjem na razpolago vse listine in vsi potrebni 
podatki in na podlagi dokumentacije nato preverjajo točnost in 
pravilnost podatkov. Ob tem uporabljajo tudi raziskovalne metode. 

o naslednjih zadevah: 

a) Informacija o delu Računskega sodišča Republike 
Slovenije 

b) Dogovor o sodelovanju med Odborom Državnega zbora 
Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ in Računskim sodiščem Republike Slovenije 

c) Izhodišča za spremembo zakona o računskem sodišču 

Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ je navedene 
zadeve obravnaval na svoji 3. seji, 16. julija 1997. 

ad a) Informacija o delu Računskega sodišča Republike 
Slovenije 

Uvod k tej točki je podal predsednik Računskega sodišča 
Republike Slovenije, dr. Vojko A. Antončič. Govoril je predvsem o 
pogojih delovanja Računskega sodišča Republike Slovenije. Po 
nekaj manj kot treh letih delovanja je Računsko sodišče še vedno 
v fazi razvoja in rasti. Delo v Računskem sodišču je razdeljeno 
na 8 sektorjev, od katerih vsak pokriva določeno področje javne 
porabe. Sektorje vodijo člani Računskega sodišča, v vsakem od 
njih pa naj bi bilo zaposleno od 8 do 12 revizijskih delavcev. 
Zaenkrat jih še v nobenem sektorju nimajo zaposlenih dovolj. 
Usposabljanje za revizorja izvajajo tudi sami v sodelovanju z 
Inštitutom za revizijo in v letu 1996 so tako usposobili 19 revizorjev. 
Po končanem usposabljanju opravijo revizorji strokovni izpit, ki je 
pogoj za delo revizorja. 

Po sistemizaciji imajo na Računskem sodišču 117 delovnih mest, 
trenutno pa je zaposlenih 81 delavcev, od tega 51 revizorjev. 
Revizorje je težko pridobiti tudi zaradi velike konkurence, saj jim 
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V razpravi je bilo izpostavljeno tudi dejstvo, da bi v obravnavi 
dokončnih poročil Računskega sodišča organi, ki ta poročila dobijo, 
morali izhajati iz predpostavke, da so ta poročila in ugotovitve v 
njih točne in se o tem ne prerekati. Vendar se v stvarnosti dostikrat 
še dogaja ravno nasprotno. 

S strani predsednika odbora je bila izražena tudi želja, da bi se 
člani odbora in delavci v strokovni službi odbora udeleževali 
posameznih izobraževalnih oblik, ki jih za svoje člane in delavce 
pripravlja Računsko sodišče. Pojasnjeno je bilo, da je to za 
formalizirane oblike, ki se končajo s strokovnim izpitom za 
revizorje, težko, za občasne seminarske ali druge izobraževalne 
oblike pa je to možno. Dogovorjeno je bilo, da bo Računsko 
sodišče o takih izobražavanjih obveščalo Odbor za nadzor pro- 
računa in drugih javnih financ. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali si Računsko sodišče pri 
svojem delu pomaga z mnenji izvedencev. Predstavniki 
Računskega sodišča so odgovorili, da imajo trenutno pet 
izvedencev, ki jih občasno prosijo za strokovna mnenja. 

V razpravi je bilo pojasnjeno tudi, da je Odbor za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ v skladu z 18. členom zakona o računskem 
sodišču dolžan predlagati revizorja za pregled izkazov 
računskega sodišča. O tem bo odbor sklepal na eni od jesenskih 
sej. 

Po končani razpravi je Odbor za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ sprejel SKLEP, da podpira aktivnosti za kadrovsko 
izpopolnitev in strokovno usposabljanje članov in delavcev 
Računskega sodišča ter za krepitev vloge Računskega sodišča 
Republike Slovenije. 

ad b) Dogovor o sodelovanju med Odborom Državnega 
zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ in Računskim sodiščem Republike Slovenije 

Predsednik odbora je opozoril, da je Računsko sodišče pripravilo 
že veliko število poročil o revizijah in inšpekcijah pri porabnikih 
javnih sredstev, ki jih odbor še ni obravnaval. Ker ni moč 
obravnavati vsakega posamezno, bi bilo dobro zaradi podobne 
problematike poročila obravnavati po sklopih. Za vsak posamezen 
sklep naj bi Računsko sodišče pripravilo sintezno poročilo, ki bi 
ga nato odbor obravnaval na svoji seji. Predlagal je naslednje 
sklope za obravnavo: 

1. ministrstva in proračun v celoti 

2. skladi in agencije 

3. plače in drugi osebni prejemki 

4. lokalne skupnosti 

5. javni zavodi 

6. investicije (javna naročila) 

7. Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS) 

8. pobiranje davkov - Davčna uprava Republike Slovenije 

9. delo Službe za proračunsko inšpekcijo pri Ministrstvu za fi- 
nance pri preprečevanju in odpravljanju napak, ki jih ugotavlja 
Računsko sodišče Republike Slovenije 

Z obravnavami naj bi začeli septembra. 

V razpravi so člani odbora predlagali, naj bo prioriteta pri obravnavi 
velikost pregledane pravne osebe oziroma obseg nepravilnosti, 
ki so bile ugotovljene. 

Po razpravi je bil sprejet SKLEP odbora, da se sprejme predlagan 
program obravnave poročil Računskega sodišča po sklopih s 
predlogi glede prioritete obravnave. O rokih za pripravo sinteznih 
poročil in o vključitvi posameznih pregledanih pravnih oseb v 
posamezen sklop naj bi se predstavniki odbora in Računskega 
sodišča še dogovorili. 

ad c) Izhodišča za spremembo zakona o računskem sodišču 

Predsednik Računskega sodišča je predstavil izhodišča za 
spremembo zakona o računskem sodišču. Spremembe zakona 
morajo izhajati iz ustavne opredelitve računskega sodišča in iz 
njegove vloge kot vrhovnega nadzornega organa za porabo javnih 
sredstev. Računsko sodišče pa naj bi namesto svoje dosedanje 
izrazito pravosodne vloge spremenilo svoj značaj v bolj revizijski 
organ. Svojo vlogo pri nadzoru javnih sredstev zlasti pa pri 
odpravljanju napak in preprečevanju nastajanja novih naj bi imeli 
tudi drugi organi, zlasti pa vlada oziroma ministrstva ter Državni 
zbor oziroma njegov ustrezen odbor. Tudi na nivoju lokalnih 
skupnosti bi morali ustrezni organi prevzeti svojo nadzorno vlogo. 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ naj bi pri tem imel posebno vlogo, saj naj bi 
po obvestilu predsednika Računskega sodišča, da je pri nekem 
porabniku prišlo do pomembnejših nepravilnosti, zahteval od tega 
uporabnika ukrepe za odpravo nepravilnosti in za preprečitev 
ponavljanja napak. 

V razpravi so bila s strani članov odbora v zvezi s spremembo 
zakona postavljana nekatera vprašanja za razjasnitev predlaganih 
sprememb. Predlagano je bilo tudi, da se razmisli o možnosti za 
spremembo načina volitev in imenovanja članov Računskega 
sodišča, saj bi po mnenju nekaterih v naslednjem mandatu 
Računskega sodišča Republike Slovenije lahko imeli avtokratsko 
vodenje institucije z eno osebo na vrhu in piramidno kadrovsko 
strukturo. 

Po razpravi je odbor sprejel SKLEP, da bo izhodišča za spre- 
membo zakona o računskem sodišču obravnaval jeseni, ko bodo 
že bolj dodelana in posredovana članom odbora v pisni obliki. 

Svetovalec DZ Predsednik odbora 
mag. Jože KONČAN, l.r. Feri HORVAT, l.r. 

poročevalec, št. 38 46 2. avgust 1997 
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