
Čisti računi v kmetijstvu  
Davčna zakonodaja, ki ureja področje osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti, dopolnilnih in drugih 
dejavnosti na kmetijah, je pogosto zelo zapletena, urejena 
s številnimi predpisi, ki so med seboj povezani. Veliko je 
področij, za katera so predvidene posebne, zelo specifične 
rešitve. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) 
pozorno spremljamo davčno zakonodajo, se aktivno 
vključujemo v iskanje kmetom ugodnih in prijaznih rešitev 
in se obenem trudimo za čim boljše informiranje kmetov 
o vseh novostih. Kot pogosto pravimo, spremembe so na 
tem področju edina stalnica. Poslednji zajeten »paket« 
davčne zakonodaje je bil sprejet konec leta 2016 in se je 
začel uporabljati v začetku preteklega leta. Konec leta 2017 
je bilo sprejetih še nekaj novosti na področju uveljavljanja 
normiranih odhodkov. Na spletni strani KGZS bralci 
najdete gradiva o dohodnini v kmetijstvu, katastrskem 
dohodku, trošarinah, izdajanju računov (in v pripravi je 
gradivo o davku na dodano vrednost). V vseh gradivih je 
dan poudarek posebnostim v kmetijski dejavnosti, napisana 
pa so kolikor je le mogoče enostavno in priljudno.

Prav s področja izdajanja in davčnega potrjevanja 
računov se zelo pogosto pojavljajo številna vprašanja: 
katerim kmetom in v katerih primerih ni potrebno 
izdajati računov, v katerih primerih ga morajo ali smejo 
izdati, katere podatke morajo vsebovati računi za različne 

namene, kdaj izdani računi vplivajo na davčno osnovo, 
kateri morajo biti davčno potrjeni in kakšen je postopek. 

Obveznost izdajanja računov je odvisna od vrste 
dejavnosti, ki jo kmetija opravlja, od tega, komu svoje 
pridelke in izdelke prodaja, od statusa v sistemu davka 
na dodano vrednost in od izbranega načina ugotavljanja 
davčne osnove (na podlagi katastrskega dohodka ali na 
podlagi dejanskih prihodkov). Čeprav številnim kmetom 
predstavlja neljubo administrativno breme, se tej obveznosti 
vedno ni mogoče izogniti. Napredek v tehnologiji, predvsem 
pa ustrezna informiranost o vsebini in postopkih izdajanja 
računov gotovo pripomoreta k temu, da postane to breme 
manjše in da nanj lahko pogledamo tudi z zornega 
kota koristi, ki ga izdajanje računov in vodenje evidenc 
o dejanskih prihodkih in odhodkih lahko prinesejo. 
Nenazadnje je izdajanje računov lahko tudi konkurenčna 
prednost – kupcem račun predstavlja zagotovilo za izvor in 
kakovost pridelkov.

Po tem, ko je s spremembo Zakona o davčnem potrjevanju 
računov tudi po 1. januarju 2018 še naprej dopustna 
uporaba vezane knjige računov, v kratkem ne pričakujemo 
sprememb na področju izdajanja računov. Zato smo se 
odločili, da to temo podrobneje predstavimo v Zeleni deželi. 

Več na strani 10.
mag. Neva Pajntar, KGZS

Novosti v Zakonu o kmetijstvu

S spremembami zakona se podrobneje ureja najem 
delovne sile v kmetijstvu in odnosi v verigi preskrbe 
s hrano.
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za  A nd roid

Kmetuje, aktiven med mladimi in še 
gasilec za povrh

Tokrat predstavljamo mladega prevzemnika Simona 
Černela iz vasi Slaptinci.
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Pogovor s podpredsednikom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije Marjanom Golavškom.
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Izredno topel januar, zelo mrzel februar, nadpovprečno snežen marec, moker april (vsaj za zdaj) – tako si sledijo vremenski opisi mesecev letos. Le kaj nas 
še čaka? Kmetijci smo nepopravljivi optimisti in upamo, da bo ritem vremena – sosledje sonca in moče tako, da bo pridelek obilen in kakovosten. Ne glede 
na vremenske neznanke v vseh kmetijskih panogah hitijo s spomladanskimi opravili in lovijo vsak primeren trenutek za delo. Rez, gnojenje, oranje in druga 
opravila morajo biti opravljeni dovolj zgodaj, da jeseni žanjemo sadove svojega pridnega dela. (Ma.P.)



SVETOVANJE

Biodiverziteta – umetnost življenja 
Javna služba kmetijskega svetovanja 
pripravila večino vlog majhnim kmetijam 
na podukrepu 6.3

dr. Janko Rode, KGZS 
janko.rode@kgzs.si

Slovenija se ponaša z eno najviš-
jih biotskih pestrosti v Evropi, 
ki pa ni dovolj prepoznana in 
zato ne dovolj cenjena. Zato se 
je Nacionalni inštitut za biolo-
gijo s partnerji odločil za prija-
vo petletnega komunikacijske-
ga LIFE projekta na Evropsko 
komisijo. Splošni cilj projekta 
LIFE NATURAVIVA je razkri-
ti izjemne naravne dragoceno-
sti Slovenije in njihov pomen 
ter osvetliti nevarnosti, ki jim 
pretijo. 

O biodiverziteti in nujnosti 
njenega ohranjanja bomo izo-

braževali in ozaveščali različ-
ne ciljne skupine, od vrtcev do 
študentov, od kmetov do poli-
tikov, in zato uporabljali različ-
ne pristope. Del aktivnosti pro-
jekta se bo dogajalo na zavaro-
vanih območjih, zato je pet slo-
venskih naravnih parkov pro-
jektnih partnerjev. Sodelovali 
bomo na sejmih, razstavah, 
okoljskih dnevih. Pripravili in 
izdali bomo razkošno knjigo o 
biodiverziteti Slovenije, posneli 
film, pripravili veliko razstavo 
na prostem in dve potujoči raz-
stavi za zaprte prostore, sporo-

čilne plakate in oglase. Za otro-
ke bodo tu igrice, pobarvanke 
in knjižice ter natečaji različ-
nih vrst, vse z naravovarstveno 
vsebino; poletna šola za dijake 
in delavnice za učitelje srednjih 
šol; predavanja za kmete, izo-
braževanja za kmetijske pospe-
ševalce. Uredili bomo tri nove 

tematske učne poti. Poskrbeli 
bomo za raznolike, izvirne in 
lokalno značilne promocijske 
izdelke, kot so zavojčki s sene-
nim drobirjem, semena avtoh-
tonih rastlin, glinene priponke 
in podobno. Medijska sporoči-
la, spletne strani in družbena 
omrežja bodo skrbeli za promo- cijsko podporo projekta, s kate-

rim želimo doseči polovico pre-
bivalcev Slovenije.

Vodilni partner projekta 
je Nacionalni inštitut za bio-
logijo. Projekt združuje še de-
vet partnerjev: Lutra, inštitut 
za ohranjanje naravne dedišči-
ne, Krajinski park Ljubljansko 
barje, Krajinski park Goričko, 
Kozjanski park, Notranji re-
gijski park, Triglavski narodni 
park, Botanični vrt Univerze v 
Ljubljani, Grm Novo mesto – 
Center biotehnike in turizma 
ter Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije. Aktivnosti KGZS 

bodo usmerjene v posredovanje 
informacij o biotski pestrosti v 
kulturni krajini našega podeže-
lja, ki jo pomembno sooblikuje 
tudi kmetijstvo. Skozi različne 
promocijske aktivnosti bomo 
posredovali informacije o biot-
ski pestrosti, njenem pomenu 
in načinih ohranjanja svetoval-
cem, kmetom in drugim cilj-
nim skupinam na podeželju. 

Več informacij o projektu, 
aktivnostih in dogodkih lahko 
dobite na uradni spletni strani 
www.naturaviva.si in spremlja-
te na FB strani naturaviva.si. 

Večino vlog vnesli kmetijski svetovalci 
Javna služba kmetijskega svetovanja 
pripravila večino vlog majhnim kmetijam 
na podukrepu 6.3

Jože Očko, KGZS 
joze.ocko@kgzs.si

V lanskem letu je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano objavilo razpis za po-
dukrep 6.3 – Pomoč za zagon 
dejavnosti, namenjen razvoju 
majhnih kmetij. Razpisanih je 
bilo 20 milijonov evrov nepo-
vratnih javnih sredstev, za ka-
tera so lahko kandidirale majh-
ne kmetije, ki so ustrezale pred-
pisanim pogojem. Podpora v 
okviru podukrepa je bila name-
njena majhnim kmetijam, ki re-
dijo travojede živali in katerih 
kmetijska zemljišča pretežno 
ležijo na OMD. 

S podukrepom se želi pri-
spevati k izboljšanju konku-
renčnosti majhnih kmetij in po-
večanju produktivnosti ter eko-
nomski in okoljski učinkovito-
sti majhnih kmetij. Ohranjanje 
in razvoj majhnih kmetij ima 
pomembno vlogo pri ohranja-
nju poseljenosti na podeželju, 

značilne kmetijske krajine in 
biotske raznovrstnosti ter zago-
tavljanju širših ekosistemskih 
storitev v obliki preprečevanja 
zaraščanja.

Ob koncu kampanje je bilo 
oddanih 4.038 vlog. Kar 97 % 
vseh oddanih vlog je vnesla jav-
na služba kmetijskega svetova-
nja, kar kaže na veliko angaži-
ranje kmetijskih svetovalcev. 
Kmetijski svetovalci so za kme-
te pripravljali javne predsta-
vitve razpisa in jih na različne 
načine vabili k oddaji vloge na 
javni razpis, za katerega se je 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
dolgo zavzemala.

Poleg izpolnjevanja vstopnih 
pogojev je moral vlagatelj prilo-
žiti enostaven poslovni načrt, 
v katerem je navedel izhodišč-
no stanje kmetije, opisal dejav-
nosti in izbral vsaj en cilj za ra-
zvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki 

prispeva k doseganju horizon-
talnih ciljev (inovacije, okolje, 
podnebne spremembe). 

Število oddanih vlog glede na 
regije:

Regija / Število oddanih vlog

Gorenjska 301
Goriška 159
Jugovzhodna Slovenija 444
Koroška 445
Obalno-kraška 9
Osrednjeslovenska 515
Podravska 469
Pomurska 69
Posavska 231
Primorsko-notranjska 87
Savinjska 1070
Zasavska 239
Skupaj 4.038

(Vir: MKGP)

Kmetije so v največji meri 
izbrale naslednje razvojne cilje: 
nakup nove ali rabljene kme-
tijske mehanizacije (3157 kme-
tij), nakup informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije (IKT) 
za potrebe kmetijskega gospo-
darstva (strojne in programske 
opreme) (2448 kmetij), nakup 
in postavitev rastlinjaka (1053 

kmetij), vzdrževanje objektov, 
namenjenih primarni kmetij-
ski proizvodnji in dopolnilni 
dejavnosti na kmetiji (713 kme-
tij), ureditev pašnikov in obor 
za rejo domačih živali oziroma 
gojene divjadi (598 kmetij) …

Povprečna starost vlagatelja 
je bila 55 let, najmlajši vlagatelj 
je bil star 18 let in najstarejši 98 
let. Vloge je vložilo 3129 moških 
vlagateljev in 909 žensk.

Podpora se bo dodelila kot 

pavšalna pomoč v obliki nepo-
vratne finančne pomoči. Znesek 
podpore znaša 5.000 evrov na 
upravičenca. Podpora se bo iz-
plača v dveh obrokih, in sicer:
- prvi obrok v višini 70 od-

stotkov dodeljenih sredstev 
ob izdaji odločbe o dodelitvi 
pomoči,

- drugi obrok v višini 30 od-
stotkov dodeljenih sredstev 
po pravilni izvedbi aktivno-
sti iz poslovnega načrta po 

preteku 36 mesecev od datu-
ma izdaje odločbe o dodeli-
tvi pomoči. 
Javna služba kmetijske-

ga svetovanja bo prejemnikom 
sredstev v naslednjih letih nudi-
la svetovanje pri izpolnjevanju 
pogojev, ki so jih kmetje dolžni 
izpolnjevati iz naslova prejetih 
sredstev, in jim pomagala pri 
izdelavi zahtevkov.

Vabilo na srečanje mladih kmetov

Izzivi ter priložnosti slovenskega 
kmetijstva in podeželja

 
Spoštovani mladi kmet, mlada kmetica! 

 
Mladi kmetje predstavljate prihodnost slovenskega kmetijstva in s tem pomembno 
sooblikujete tudi naše okolje. S svojim kmetovanjem prispevate k prehranski oskrbi, ohranjate 
krajino, krepite pa tudi razvoj podeželja v občini. 
Vabimo vas, da se nam pridružite na srečanju mladih kmetov občine Slovenske Konjice. 
Prisluhnili bomo vašim izzivom, pobudam in izkušnjam ter skupaj oblikovali vizijo razvoja 
kmetijstva. Pomemben del srečanja pa predstavlja tudi povezovanje, saj le to pomeni prenos 
znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno prednost in vzvod razvoja.
 
Srečanje mladih kmetov bo v petek, 20. aprila 2018 ob 18.30 uri, v dvorani Konjičanka (Stari 
trg 41, Slovenske Konjice).
 
Predvidena vsebina srečanja
1.       Pozdrav župana
2.       Predstavitev aktivnosti lokalne skupnosti s področja kmetijstva
3.       Predstavitev smernic kmetijske politike po letu 2020
4.       Pogovor z mladimi kmeti o izzivih v kmetijstvu
5.       Predstavitev zaključkov delavnic na okrogli mizi Razvoj podeželja
 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na doris.letina@zspm.si.
 
Vabimo vas, da se nam pridružite in skupaj poiščemo perspektive za kmetovanje v občini 
in možnosti povezovanja mladih kmetov.
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