
Dobitniki 
priznanj

Kmetijsko 
gozdarske 
zbornice 
Slovenije

2020

Ljubljana, oktober 2020



2

PRIZNANJA KMETIJSKO 
GOZDARSKE ZBORNICE 

SLOVENIJE 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je bila 
ustanovljena 12. maja leta 2000 po dolgotrajnem uskla-
jevanju političnih interesov. V dvajsetih letih delovanja je 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) postala 
nepogrešljiv sogovornik pri reševanju odprtih vprašanj v 
kmetijstvu ter zastopanju slovenskega kmetijstva in pode-
želja doma ter v tujini. KGZS je upravičila pričakovanja in 
postala ne samo zastopnik kmetijstva kot panoge, temveč 
tudi gonilna sila razvoja slovenskega podeželja. 

Pri ustvarjanju pogojev za delo zbornice in pri utrjevanju 
njene vloge so opravili pomembno delo posamezniki, usta-
nove in kmetijske organizacije. Tem Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije podeljuje priznanja.

Zbornica podeljuje:

1. Priznanje za življenjsko delo
2. Priznanje za sodelovanje z zbornico
3. Priznanje za uspešno delo 

Priznanje lahko prejmejo njeni člani, funkcionarji, 
zaposleni in drugi posamezniki ter organizacije, ki s svojim 
delom pomembno prispevajo k uveljavljanju in razvoju 
zborničnega sistema ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 
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NAŠA DELA GREDO Z NAMI

Ob 20-letnici Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je 
prav, da se ozremo na prehojeno pot, na  naše dosežke. 
Da pogledamo, kaj je storjeno, kaj nas še čaka. Veliko 
je bilo storjenega in tega ni mogel storiti posameznik. 

Za opravljenim delom, ki je prispevalo k boljšemu polo-
žaju kmetijstva, stoji veliko predanih kmetic in kmetov, 
zaposlenih v zborničnem sistemu ter kmetijskih organi-
zacij, s katerimi zbornica sodeluje.

Dostikrat nam gre graja lažje in hitreje iz ust kot hvala. 
Tako dobro delo marsikdaj ni opaženo. A to ni v redu. 
Zato je primerno, da se ob 20-letnici KGZS tem priza-
devnim zahvalimo. 

Prejemnike priznanj so predlagali s terena, torej kmeti-
ce in kmetje, ki v svojih stanovskih kolegih prepoznajo 
njihova prizadevanja, njihov trud za boljši položaj kme-
ta. Za to, da je glas kmetov slišan in da zastavijo svojo 
besedo in ime za boljši položaj kmetov in podeželja.

Naj ob tej priložnosti spomnim na misel letošnjega 
srečanja kmetov na Ponikvi »Naša dela gredo z nami«. 
Ne glede na to, kako kdorkoli izmed nas gleda na to 
misel, je skupni imenovalec sporočilo, da štejejo dejanja 
in ne besede.

Letošnje leto je zaznamovala preizkušnja, za katero 
si pred letom niti v sanjah nismo predstavljali, da se 
lahko zgodi. Posledice korona virusa so že danes resne 
in nemogoče je predvideti, kako se bo naše življenje 
odvijalo v prihodnje. 

Prejemnikom priznanj se zahvaljujem za prispevek 
k uveljavljanju zborničnega sistema ter jim iskreno 
čestitam.

Cvetko Zupančič,
predsednik KGZS
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PRIZNANJA KGZS ZA 
ŽIVLJENJSKO DELO

Marjan Jevnikar 
Marjan Jevnikar iz Dola 
pri Trebnjem kmetuje 
na srednji veliki kmetiji, v 
sklopu katere obdelujejo 
okrog 25 ha kmetijskih 
površin. Njihova primarna 
dejavnost je govedoreja, 
in sicer prireja mleka. V 
lasti imajo tudi 15 ha goz-
dnih površin, ukvarjajo se 
s posekom, spravilom in 
prodajo lesa.

Poleg dela na kmetiji je bil 
in je še vedno močno vpet v številne dejavnosti, ki so ne-
posredno povezane s kmetijstvom ter gozdarstvom. Ves 
čas si dejavno prizadeva za promocijo ter krepitev položaja 
kmetijstva in gozdarstva, z navedenim nedvomno prispe-
va k zastopanju, uveljavljanju in razvoju sistema Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije. V času družbenih spre-
memb se je vključil v zastopanje kmetstva, saj je bil med 
ustanovnimi člani Slovenske kmečke zveze, in bil dejaven 
v organih občine Trebnje.

Kar 24 let je bil predsednik Kmetijske zadruge Trebnje, na 
lokalni ravni je bil in je še dejaven član v večjem številu 
društev, povezanih s kmetijstvom. 

Pomembno vlogo je odigral tudi pri nastajanju Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, bil je večkratni član in pred-
sednik odborov pri KGZS ter tudi predsednik Sveta KGZS 
– Zavoda Novo mesto.
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Ivan Kure 
Njegova poklicna pot je ra-
sla in se razvijala skupaj s 
Kmetijsko zadrugo Metlika 
in razvojem slovenskega 
zadružništva, leta 1994 je 
postal njen direktor. Se-
daj je Ivan Kure iz Grma 
pri Podzemlju predsednik 
Kmetijske zadruge Metli-
ka, v kateri je bil zaposlen 
od leta 1975. 

Pod njegovim vodenjem je 
zadruga postala poslovno 
uspešna in prepoznavna največja zadruga v Sloveniji. 
Od leta 2007 je upokojen, vendar še vedno deluje kot 
predsednik Kmetijske zadruge Metlika in skupaj z ženo in 
otroci kmetuje na domači kmetiji. Ivan Kure je ustanovni 
član društva Kmečka lista – društva za razvoj kmetijstva 
in podeželja, ki je vse od nastanka zbornice največja 
svetniška skupina. 

Sam je sodeloval pri delu zbornice vse od njene ustanovitve 
in bil član sveta zbornice več mandatov. Sodeloval je v 
številnih strokovnih odborih zbornice. V mandatu od 2012 
do 2016 je bil tudi podpredsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije. Ivan Kure je z dušo in srcem predan 
kmetijstvu in zadružnim vrednotam. S svojim znanjem 
in izkušnjami je pomembno prispeval k razvoju zbornice 
in njene vloge v okolju. Z veliko mero optimizma, 
odgovornosti, pripadnosti in s trdim delom pomembno 
prispeva, da se ohranjajo rezultati dolgoletnega dela in 
truda slovenskih kmetov, ki so vidni v uspešnem razvoju 
slovenskega podeželja, kmetijstva in zadružništva.

 

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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Gabriel Metelko 

Je član Sveta in Upravne-
ga odbora KGZS. Po kon-
čani kmetijski šoli v Celju 
se je v Kmetijskem kom-
binatu Sevnica ukvarjal z 
drevesničarstvom, hme-
ljarstvom, sadjarstvom in 
kmetijskim pospeševa-
njem. Doštudiral je na Višji 
agronomski šoli v Maribo-
ru. V začetku 70-ih let se 
je zaposlil na Občini Krško, 
od leta 1995 pa na Uprav-
ni enoti Krško. 

V zadnjem mandatu je bil v izvršnem svetu Skupščine Ob-
čine Krško zadolžen za kmetijstvo. Na upravnem področju 
se je ukvarjal z izvajanjem zakonodaje s področja kmetij-
stva, gozdarstva, lovstva, ribištva in veterine, predvsem pa 
z urejanjem kmetijskih zemljišč. Po letu 1993 se je ukvarjal 
z izvajanjem Zakona o denacionalizaciji. Je zapriseženi so-
dni izvedenec in cenilec kmetijske stroke. 

Po upokojitvi je v dveh mandatih izkušnje in znanje upo-
rabil kot predsednik KZ Krško. Je član občinske in regij-
ske komisije za oceno škode po elementarnih nesrečah v 
kmetijstvu. Že več kot 10 let je predsednik komasacijskih 
komisij na območju Občine Krško, kjer se uspešno zaklju-
čuje že šest komasacij. Ob tem še kmetuje v Kremenu pri 
Krškem. 

V organih KGZS je dejaven, zlasti po upokojitvi pa s svojim 
širokim znanjem iz kmetijstva, upravljanja in strpnega dela 
z ljudmi pušča neizbrisen pečat. Nanj se za posamezne 
nasvete in s vprašanji s področja premoženjskih in drugih 
zadev obračajo kmetje in drugi lastniki kmetijskih zemljišč.

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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Ignac Ozebek
Ignac Ozebek – Nacek se 
je rodil na manjši kmetiji 
na Šentviški Gori. Ko je 
še obiskoval osnovno šolo, 
so prevzeli v obdelavo ve-
čjo kmetijo na Prapetnem 
Brdu. 

Sprva se je zaposlil kot šo-
fer, po velikem potresu v 
Posočju leta 1976 pa se je 
ponudila priložnost obno-
vitve kmetije in izgradnje 
novega hleva za rejo krav 
molznic. Takrat se je odločil, da bo službo pustil in pričel s 
prirejo mleka. 

Po prevzemu kmetije se je vključil v širše družbeno dogaja-
nje, dejaven je na lokalni ravni, v hudih zimah je poskrbel, 
da so bile krajevne ceste odprte, za dušo pa pel v pevskem 
zboru Ivan Laharnar na Šentviški planoti.

Predvsem pa se je Nacek vedno zavzemal za pravice in 
boljše pogoje za gorske kmete. Že pred osamosvojitvijo je 
bil dejaven v temeljni organizaciji kooperantov Tolmin, bil 
je stalni član izvršilnega odbora Hranilno kreditne službe 
Tolmin, deloval je v nadzornem odboru Mlekarne Planika 
Kobarid in podobno.

Po osamosvojitvi je bil dejaven v Kmečki zvezi, prek Kmeč-
ke liste pa je bil izvoljen v OE KGZS Nova Gorica (2004 – 
2008) in OI KGZS Tolmin (2008 – 2012). Najodgovornejša 
funkcija je bilo predsedovanje Kmetijski zadrugi Tolmin v 
treh mandatih od 1993 do 2004, in sicer v letih, ko se 
je Kmetijska zadruga Tolmin postavljala iz nič, saj je vse 
zadružno premoženje pred osamosvojitvijo prešlo v last 
Josip Kraš Zagreb. V teh letih je zadruga prerasla v močno, 
zgledno zadrugo z uspešnim hčerinskim podjetjem Mle-
karno Planika Kobarid.

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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Mag. Doroteja 
Ozimič 

Začetki njene strokovne 
poti segajo v leto 1980, ko 
je kot svetovalka za kme-
tijsko gospodinjsko sveto-
vanje in kmečki turizem, 
kjer je še posebej spodbu-
jala ustanavljanje aktivov 
kmečkih žena, kasneje pa 
kot svetovalka specialistka 
za vinogradništvo delova-
la na Kmetijskem zavodu 
Maribor. V obdobju od 
1990 do 2006 se je kot specialistka za vinogradništvo s 
svojim znanjem vključevala v različne mednarodne projek-
te (INTERREG, PHARE…). 

V zadnjih 14 letih je uspešno vodila Inštitut KON-CERT Ma-
ribor in ostala tesno povezana s kmetijstvom. 

Kot zaposlena svetovalka in kasneje specialistka je svoje 
znanje in izkušnje tudi velikokrat zapisala v različnih bro-
šurah, zbornikih, predstavitvah na zasedanjih in kongresih 
doma ter v tujini, vsega skupaj je avtorica več kot 50 izda-
nih predstavitev. Z željo po pridobivanju in posredovanju 
znanja se je udeležila in dejavno sodelovala pri številnih 
posvetih, seminarjih in kongresih. 

Vse dolgoletne dejavnosti mag. Doroteje Ozimič so dodale 
nepozaben in prepoznaven prispevek k ustvarjanju celo-
stne podobe kmetijske dejavnosti skozi krovno organiza-
cijo – KGZS.

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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Franc Režonja
Že od ustanovitve zbor-
nice je Franc Režonja iz 
Renkovcev pri Turnišču  
močno povezan v organi-
zacijske enote KGZS. Po 
opravljeni diplomi na Višji 
agronomski šoli v Maribo-
ru se je leta 1981 zaposlil 
kot kmetijski pospeševa-
lec v takratni Kmetijski 
zadrugi Lendava TZO Tur-
nišče. Od 1983 do 1991 
je opravljal delo vodje ko-
merciale v KZ Lendava. Do leta 2005 je bil vodja kmetijske 
svetovalne službe za UE Lendava v takratnem Živinorejsko 
veterinarskem zavodu Murska Sobota. Leta 2005 je postal 
direktor KGZS – Zavoda Murska Sobota in to delo še danes 
opravlja.

Kot član KGZS se je ob ustanovitvi leta 2000 vključil v delo 
zbornice in s svojo Listo Franca Režonje bil štiri mandate 
izvoljen v svet KGZS, svet OE KGZS MS in za člana UO 
KGZS. Kot direktor KGZS – Zavoda MS je tudi hkrati celo-
tno obdobje uspešno opravljal delo vodje sveta KGZS OE 
MS.

Je dober poznavalec lokalne politike, saj je bil petkrat izvo-
ljen za člana občinskega sveta domače občine Turnišče in 
bil dvakrat tudi podžupan. Z družino živi na domači kmetiji 
v Renkovcih, ki je usmerjena v pridelavo poljščin in oljnic.

Njegova širina delovanja in način vodenja KGZS – Zavoda 
MS ter sveta KGZS OE MS v celotnem obdobju njegovega 
dela je bilo v celotnem Pomurju zelo dobro sprejeto, sploh 
pa v Prekmurju, kjer ob večverskem in večnacionalnem ži-
vlju uživa velik ugled.

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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Ciril Smrkolj 
Celotna življenjska pot 
Cirila Smrkolja iz Šentož-
bolta pod Trojanami je 
prepletena s kmetijstvom 
in (kmetijsko) politiko. Kot 
kmet na hribovitem ob-
močju pod Trojanami je v 
90. letih prejšnjega stole-
tja uredil sodoben hlev in 
kmalu začel tudi s pionir-
skim delom – predelave 
mleka na domu. Zaradi 
vse dejavnejše družbene 
angažiranosti je kmetijo preusmeril v rejo drobnice. 

V času osamosvajanja Slovenije se je vključil v proces 
demokratizacije nove države, bil je med ustanovnimi čla-
ni Slovenske kmečke zveze in prvi predsednik Sindikata 
kmetov Slovenije. Zavzemal se je za oblikovanje trajnostne 
kmetijske politike in zagotavljanje primernega socialnega 
položaja kmetov. Od leta 1996 do 1997 je bil poslanec 
v Državnem zboru, od leta 1997 do 2000 pa minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V času njegovega mi-
nistrovanja so bile ustanovljene in začele z delom AKTRP, 
Fitosanitarna uprava RS in Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije oziroma izvedba prvih volitev v organe KGZS.

V obdobju od 2004 do 2008 je bil predsednik OE KGZS 
Ljubljana, v mandatu 2008 – 2012 pa predsednik KGZS. 
Za člana sveta KGZS je bil izvoljen tudi za mandatno obdo-
bje 2012 – 2016. 

Ciril Smrkolj je v slovenskem kmetijskem in političnem 
prostoru prepoznavna oseba. Njegovo kmečko poreklo in 
poklic kmeta sta ga navdihovala v dejavnostih za družbe-
na in politična prizadevanja za dobrobit podeželja in kme-
tov. Njegova prizadevanja so pustila pomemben pečat v 
življenju slovenskega kmeta, kmetijske politike in razvoju 
podeželja. 

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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Prof. Inka Stritar 
(posthumno)

Inka Stritar je zrasla na 
posesti z bogato lovsko 
tradicijo v Dovjah pri 
Mojstrani. Posest je bila 
družini po vojni odvzeta, 
njen stari oče Josip Zupan 
pa je bil leta 1947 izseljen 
na Kočevsko. Družini je 
bila posest v procesu 
denacionalizacije vrnjena, 
vendar brez pravice do 
lova, ki je bila ena od 
glavnih dejavnosti in dohodkov kmetije do druge svetovne 
vojne.

Prof. Inka Stritar je bila srčna borka za lastninske pravice. 
Po osamosvojitvi je bila gonilna sila za vrnitev denacionali-
ziranega premoženja v naravi in sprejetje zakona o denaci-
onalizaciji. Leta 1990 je bila ustanoviteljica in predsednica 
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja. Inka Stritar 
je pomagala lastnikom v postopkih pridobivanja razlašče-
nega premoženja ter si prizadevala za obravnavanje za-
sebne lastnine kot temeljne človekove pravice, ki je nih-
če nima pravice odvzeti lastnikom in njihovim potomcem 
brez pravične odškodnine. Kot ključno pravico, ki je vezana 
na lastnino zemljišča, se po evropskih normah šteje tudi 
pravica do lova. 

Bila je aktivna članica strokovnega odbora za gozdarstvo 
in lovstvo pri KGZS in na sejah odbora opozarjala na 33. 
člen ustave ter na mednarodne konvencije o človekovih 
pravicah ter jasno postavljene Evropske norme, ki bi jih 
morali upoštevati tudi v Sloveniji. Inka Stritar je dosegla, da 
se slovenski lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov zaveda-
jo, da smo edina država v zahodni Evropi, kjer ima pravico 
do lova država in ne lastnik.

PRIZNANJE ZA 
ŽIVLJENSKO DELO
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PRIZNANJA KGZS ZA 
SODELOVANJE Z ZBORNICO

Rok Damijan
Po zaključenem študiju goz-
darstva je Rok Damijan iz 
Rač izkušnje nabiral v Av-
striji, pozneje se je zaposlil 
na Zavodu za gozdove, po 
preoblikovanju pa je zapo-
slen na Slovenskih državnih 
gozdovih. Kot predsednik 
Zveze slovenske podeželske 
mladine (ZSPM) je v manda-
tu 2014 -2020 gradil dobro 
sodelovanje z različnimi dele-
žniki v kmetijstvu. 
Ves čas si je prizadeval za tvorno sodelovanje s KGZS, plod so-
delovanja so akcijski načrt za delo z mladimi kmeti ter nadgra-
dnja skupnih projektov KGZS in ZSPM: kviz Mladi in kmetijstvo 
in Inovativni mladi kmet. Pri slednjem je bil naziv v letu 2016 in 
2019 razglašen v predsedniški palači, kar je močno prispevalo k 
promociji kmetijstva ter javni predstavitvi njegovih organizator-
jev – KGZS in ZSPM. 
ZSPM je pod njegovim vodstvom okrepila neformalno izobra-
ževanje, okrepilo se je sodelovanje z Javno službo kmetijskega 
svetovanja, kjer lahko izpostavimo lanski posvet javne službe 
kmetijskega svetovanja ter štiri državna srečanja mladih prevze-
mnikov kmetij. Z dvigom zagovorništva mladih kmetov se je še 
okrepilo sodelovanje med ZSPM in KGZS, zadnji večji skupni 
projekt je bil opolnoMOČEN KMET, ki je s sodelovanjem ključnih 
deležnikov zbornice nudil predstavitev JSKS dijakom kmetijskih 
smeri in ji hkrati omogočil analizo pogledov mladih. Rok s svojo 
zagnanostjo, vztrajnostjo in preudarnostjo dejavno zastopa mla-
de podeželane in mlade kmete, ki so pomemben gradnik priho-
dnosti slovenskega kmetijstva in razvoja podeželja.
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Martin Fras
Približno 70-hektarska 
družinska kmetij Martina 
Frasa se nahaja v naselju 
Lešane v Apaški kotlini. 
Ukvarjajo se s prašičerejo. 
V Rakičanu se je izšolal 
za kmetijskega tehnika. 
Ustrezna izobrazba ter iz-
kušnje, ki jih je pridobil od 
svojih staršev, so mu v ve-
liko pomoč pri uspešnem 
kmetovanju, kar se kaže iz 
leta v leto, saj je prejemnik 
najrazličnejših priznanj tudi s strani kmetijske zadruge za 
vzorno sodelovanje.

Imajo sodobno urejeno kmetijo, ki je v zadnjih letih veliko 
naredila tako na posodobitvi gospodarskih objektov kot 
obnovitvi strojnega parka na kmetiji, velik del tudi s po-
močjo javnih razpisov. Večina obdelovalnih zemljišč kme-
tije leži znotraj vodovarstvenega območja, kar zahteva še 
posebej preudarno kmetovanje, kar kažejo na kmetiji z 
vključevanjem v ukrepe iz programa razvoja podeželja ter 
s sodelovanjem pri raznih poljskih poizkusih pod okriljem 
KGZS – Zavoda MS.

Martin Fras je že več let uspešno dejaven v Območni enoti 
KGZS MS ter Komisiji za vodovarstvena območja pri KGZS, 
v Kmetijski zadrugi Radgona, Strojnem krožku Gornja Rad-
gona in Prašičerejskem društvu Gornja Radgona, kjer je 
tudi predsednik društva. 

Na sejah sveta OE dejavno sodeluje s svojimi predlogi in 
izkušnjami, ki jih prinaša iz svojega okolja. Prav tako že več 
kot 10 let dejavno sodeluje kot član komisije za VVO pri 
problematiki kmetovanja na najožjem VVO 1 območju. Ne-
nazadnje pa je bil tudi član sveta KGZS – Zavoda MS. 

 

PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE Z ZBORNICO
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Konjeniški klub Komenda
Letos Konjeniški klub Komenda obeležuje dvojni jubilej; 65 
let delovanja in 25 let organiziranja Kmetijsko – obrtnega 
sejma. 

Že takoj po ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slo-
venije, se je vodstvo KGZS – Zavoda LJ, svet območne 
enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ljubljana in 
vodstvo Konjeniškega kluba Komenda (takratni in današnji 
predsednik Lojze Lah) dogovorilo za sodelovanje tako na 
vsakoletnem spomladanskem kot jesenskem sejmu.

Poleg rednih strokovnih izobraževanj, ki v organizaciji 
KGZS – Zavoda Ljubljana potekajo v okviru sejma, je vsako 
leto, spomladi in jeseni, na dan otvoritve, organizirana tudi 
razširjena seja sveta OE KGZS Ljubljana. 

Konjeniški klub Komenda za izvedbo seje brezplačno za-
gotovi ustrezne prostore, parkiranje v bližini sejma in gosti 
prisotne na samem odprtju.

Rezultat odličnega sodelovanja vodstva Konjeniškega klu-
ba Komenda s partnerji, kamor sodi KGZS – Zavod Ljublja-
na in svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije Ljubljana, je tudi velik razmah sejemske dejavno-
sti v Komendi v zadnjih petindvajsetih letih organiziranja. 

PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE Z ZBORNICO
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Kmečka zadruga Bohor
Kmalu po osamosvojitvi Slovenije, leta 1992, je bila usta-
novljena Kmečka zadruga Bohor. Bilo je v času preobliko-
vanja zadružništva v Sloveniji na podlagi Zakona o zadru-
gah iz februarja 1992. Z jasno vizijo ustanovnih članov, 
klenih kmetov izpod Bohorja, so se v njej povezali gove-
dorejci in pridelovalci mleka s severnega dela občine Kr-
ško (Krajevne skupnosti: Koprivnica, Senovo, Brestanica, 
Rožno-Presladol, Zdole in Krško). 

V vseh letih delovanja skrbijo za reden odkup in plačilo go-
vedi in mleka. Na ta način dokazujejo, da lahko uspešno 
poslujejo tudi manjše – specializirane zadruge. 

Od ustanavljanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
koncem 90-ih let in do danes je KZ Bohor v oporo tudi de-
lovanju Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Kmečka 
Zadruga Bohor sodeluje s KGZS Območno enoto Brežice 
pri mnogih dejavnostih. Bili so pobudniki strokovnih ek-
skurzij KGZS OE Brežice in vedno so pripravljeni sodelovati 
pri organizaciji ostalih dejavnostih Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije (protesti, pogajanja, tematske okrogle 
mize, prikazi, predavanja, osebna svetovanja...). 

 

PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE Z ZBORNICO
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Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica
Nastanek Kmetijsko gozdarske zadruge Ribnica sega v 
leto 1909. Skozi dolgo zgodovino delovanja je postala 
prepoznavna organizacija kot pomemben nosilec razvoja 
podeželja. Vloga zadružnega delovanja je bila prilagojena 
in primerna za različne družbene ureditve, to je od Avstro 
– Ogrske do samostojne Slovenije. Kmetovanje je v novej-
šem času sicer manj pomembna gospodarska panoga na 
podeželju, vendar KGZ Ribnica še vedno deluje v korist 
kmetov ter skrbi za delovna mesta na podeželju.

Že v pripravah na ustanovitev KGZS in od začetka zbor-
ničnega delovanja je bila KGZ Ribnica aktivna udeleženka 
tega dvajsetletnega obdobja. KGZS Območna enota Ko-
čevje ima svoj naslov sedeža na istem naslovu in v istih 
prostorih kot KGZ Ribnica. Poleg uporabe zadružnih pro-
storov za delovanje KGZS OE Kočevje je zadruga vedno z 
razumevanjem in preudarnostjo sodelovala pri volitvah v 
organe KGZS. V javnosti pa je zbornično delovanje vedno 
prikazovala v pozitivni podobi. Sodelovanje s strokovnimi 
službami KGZS pa je tudi stalnica delovanje KGZ Ribnica. 

PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE Z ZBORNICO
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Župnija Ponikva
Župnija Ponikva je rojstna župnija blaženega Antona Mar-
tina Slomška, ki je pomembno prispeval k ohranitvi naro-
da, slovenskega ozemlja in razvoja slovenskega kmetijstva 
in podeželja. Za kmečki stan je posebej pomembno, da je 
leta 1852 ustanovil Mohorjevo družbo, ki je prinašala slo-
vensko besedo v sleherni slovenski dom. Poleg ostalega je 
Slomšek kmete naučil naprednega kmetijstva, zato je bila 
leta 2004 podana pobuda za razglasitev blaženega An-
tona Martina Slomška za zavetnika kmetov, slovenskega 
kmetijstva in kmetijskega slovstva. 

Ker je pobudi za razglasitev sledila pobuda za organizira-
nje srečanja kmetov na Ponikvi in Slomu, je to privedlo do 
tesnega sodelovanja med Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije in Župnijo Ponikva. 

Tako občestvo celotne Župnije Ponikva pomembno prispe-
va k uspešni izvedbi srečanja, na katerem se letno druži 
več kot 1.000 kmetov in vseh, ki jim je kmetijstvo blizu. 
K lepemu srečanju prispeva vsako leto velika zavzetost 
ponkovškega župnika, gasilcev, kmečkih ženà, mladih iz 
župnije ter drugih prizadevnih 
župljanov. Brez njihove pomo-
či ne bi mogli organizirati tako 
bogatih srečanj, tako pri bogo-
služju v cerkvi svetega Martina 
na Ponikvi kot na slavnostni 
akademiji pred Slomškovo roj-
stno hišo na Slomu.

PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE Z ZBORNICO
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PRIZNANJA KGZS ZA 
USPEŠNO DELO

Janez Beja 
Kmetuje v Konjšici pri 
Polšniku na srednje veliki 
kmetiji, na skrajnem vzho-
dnem robu občine Litija in 
na območju z izrazito tež-
kimi pridelovalnimi pogoji. 
Ukvarja se z živinorejo in 
gozdarstvom.
Z aktivnim delom v organih 
KGZS je začel leta 2008, ko 
je bil izvoljen za člana sveta 
OE KGZS LJ in imenovan 
za podpredsednika Odbora 
izpostave Litija. Na naslednjih volitvah v organe KGZS, leta 
2012, je bil znova izvoljen za člana sveta OE KGZS LJ in na 
ustanovni seji sveta tudi za predsednika tega organa.
Na volitvah leta 2016 je bil izvoljen tako za člana sveta OE 
KGZS LJ kot tudi za člana sveta KGZS. Po oblikovanju obeh 
organov je bil znova izvoljen za predsednika OE KGZS in 
tudi za člana Upravnega odbora KGZS.
V mandatnem obdobju 2016 – 2020 je tudi predsednik 
strokovnega odbora za gorsko-višinska območja, OMD za 
pridelavo in agrarne skupnosti, kjer si prizadeva za ustvar-
janje pogojev kmetovanja v težjih razmerah, ki bi omogo-
čili tako preživetje kot ustvarjanje dohodka tamkajšnjim 
prebivalcem. 
Kot član strokovnega odbora za gozdarstvo in lovstvo pa 
veliko energije usmerja v pravično vrednotenje kmetijskih 
in gozdnih površin ter za vzdržno stanje števila divjadi in 
zveri v prostoru in za plačilo ustreznih odškodnin za pov-
zročeno škodo divjadi in zveri. 
Med drugimi funkcijami je tudi član sveta KGZS – Zavoda 
Ljubljana.
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Jože Benec 
Sredi oktobra 1984 se je 
Jože Benec zaposlil na ta-
kratnem Kmetijskem zavo-
du Ljubljana kot kmetijski 
pospeševalec, specialist 
za poljedelstvo. Leta 1988 
je bil imenovan za vodjo 
kmetijskih svetovalcev 
specialistov, leta 1990, ko 
je prišlo do preoblikovanja 
kmetijske svetovalne služ-
be, pa za vodjo oddelka za 
kmetijsko svetovanje. 

Po odhodu takratnega direktorja v pokoj je bil marca 2003 
imenovan za v. d. direktorja, v začetku maja 2003 pa za di-
rektorja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana. Ta dela 
in naloge opravlja še danes. 

Že 17. leto je vodja Območne enote Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije Ljubljana. V tem obdobju je tesno so-
deloval z vsemi dosedanjimi predsedniki OE in jim nudil 
vso strokovno in organizacijsko podporo. V celotnem ob-
dobju je bilo organiziranih več odmevnih dogodkov, tako 
na lokalni kot regionalni ravni, ki so zahtevali intenzivno 
sodelovanje strokovnih služb KGZS – Zavoda Ljubljana in 
voljenih predstavnikov na vseh treh ravneh in Jože Benec 
je kot vodja OE vedno korektno opravil svojo nalogo. 

Z umirjenim nastopom in tehtnimi razpravami je pomemb-
no sooblikoval in koordiniral delo z voljenimi predstavniki 
kmetov. Poleg ostalih opravil ga je UO KGZS že tretjič ime-
noval za predsednika volilne komisije za volitve v organe 
KGZS.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Monika Čerin
Na zborničnem uradu 
zaposlena od leta 2000 
in ves čas dela z voljeni-
mi člani zbornice. Mnogi 
vedo povedati, s kako jih 
s spontano prijaznostjo 
nagovarja in spodbuja 
pri prebijanju skozi pogo-
sto suhoparne pravilnike, 
uredbe in zakone. 

Ker prihaja z gorske kmeti-
je v Zgornjesavinjski dolini 
in je pred zaposlitvijo na 
zbornici nabirala izkušnje tako v praksi kot v državni upra-
vi, dobro pozna tako izzive, s katerimi se srečujejo kmetje 
na terenu, kot tudi razume zagate, s katerimi se srečujejo 
državni uradniki pri pripravljanju in izvajanju zakonodaje.

Odlikujejo jo redoljubnost, sistematičnost in vztrajnost. Še 
posebej velja izpostaviti njeno vztrajno in prijazno vablje-
nje članov na seje vseh organov Kmetijske gozdarske zbor-
nice Slovenije, kar pomembno prispeva k sklepčnosti sej 
vseh teh organov. Poudariti je treba tudi njeno zavzetost 
pri promocijskih dejavnostih zbornice, saj ji ni škoda časa 
za sodelovanje na dogodkih zunaj rednih delovnih obve-
znosti. 

V tem lahko zaznamo njeno iskreno prizadevnost za boljši 
položaj kmetov in slovenskega podeželja, prav tako pa tudi 
za prepoznavnost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Irena Friškovec
Že 25 let zagotavlja spe-
cialistično svetovanje 
hmeljarjem v Sloveniji. Kot 
strokovnjakinja je članica 
številnih strokovnih sku-
pin in komisij za hmeljar-
stvo, kjer s svojim delom 
in odličnim poznavanjem 
stanja v panogi prispeva 
k uporabnim rešitvam v 
korist razvoja hmeljarskih 
kmetij. Najvišje priznanje 
mednarodne hmeljarske 
zveze – red vitez hmeljarstva so ji za njeno delo podelili 
lani na svetovnem hmeljarskem kongresu.

Več kot 20 let v sodelovanju z IHPS v času vegetacije pri-
pravlja redna štirinajstdnevna strokovna srečanja na tere-
nu, kjer kmetje dobijo informacije o nujnih agrotehničnih 
ukrepih ter druge aktualne informacije. Irena za hmeljarje 
vsako leto pripravi oglede primerov dobrih praks v tujini in 
neguje stike z drugimi evropskimi pridelovalci hmelja.

Z intervjuji in strokovnimi članki sodeluje v medijih, kot 
avtorica in soavtorica pa sooblikuje strokovne članke za 
strokovne posvete in kongrese. Skupaj z Združenjem hme-
ljarjev Slovenije skrbi za promocijo hmeljarstva v Sloveniji 
in tujini ter ohranjanje in promocijo certifikata zaščitene 
geografske označbe za Štajerski hmelj. 

Izjemno velik je njen prispevek pri posodabljanju namakal-
nih sistemov, posebej rada pa dela s podeželsko mladino, 
saj jo s svojo mladostno zagnanostjo navdihujejo in motivi-
rajo za številne dejavnosti, ki jih izvedejo vsako leto. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Dušan Jovič
Kmetijski svetovalec je od 
leta 1983, ko je kot kme-
tijski pospeševalec pričel 
z delom v Gozdarsko kme-
tijski zadrugi Srednja vas v 
Bohinju. Tam je kmetijski 
svetovalec še danes. Prav 
v Bohinju in okolici je s 
svojim delom pustil tudi 
največji pečat. 

Kot svetovalec KGZS - Za-
voda Kranj je posebno po-
zornost namenjal obstoju 
in razvoju planin ter razvoju sirarstva. Je avtor Bohinjske 
turistične sirarske poti in pobudnik tržnice z domačimi pri-
delki v Bohinjski Bistrici. Oboje je bilo podlaga za kasnej-
šo vzpostavitev blagovne znamke Bohinjsko, ki je postala 
prepoznavna in primer dobre prakse. Blizu mu je ekološko 
kmetijstvo, bil je med ustanovitelji Društva ekoloških kme-
tov Gorenjske in njegov prvi strokovni tajnik. Poleg velike 
zavzetosti pri delu kot kmetijski svetovalec je pustil močan 
pečat tudi kot dolgoletni član občinskega sveta občine Bo-
hinj (od leta 1994 – 2018), kjer je bil predsednik odbora za 
kmetijstvo in turizem ter predsednik komisije za dodeljeva-
nje subvencij za spodbujanje kmetijstva. 

Sodeloval je tudi v drugih komisijah in odborih. Deloval je 
v svetu lokalne turistične organizacije Bohinj, bil član sveta 
Triglavskega narodnega parka, še vedno pa je član uprav-
nega odbora Turističnega društva Bohinj, v katerem sedaj 
udejanja svoje zamisli na področju turizma, urejanja okolja 
in kmetijstva ter predvsem sirarstva in planin.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Anica Kirić 
Zaposlena je bila na KGZS 
- Zavod Maribor kot po-
slovna sekretarka. V letu 
2020 se je upokojila.  

Anica se je srečala s kme-
tijskimi temami na Tehnič-
ni kmetijski šoli Maribor, ki 
jo je obiskovala med leti 
1977–1980. Po končani 
šoli je pridobljeno znanje 
preizkusila v drevesnici na 
Kmetijskem zavodu Mari-
bor. Njena prizadevnost in 
lojalnost delodajalcu je bila kmalu prepoznana kot delov-
ni potencial za zahtevnejša opravila. Po treh letih nastopi 
delo v oddelku skupnih služb na opravilih administratorja. 

Anica Kirić se je poleg svoje marljivosti vedno zavedala 
pomena družbenega kot tehničnega razvoja. Nanj se je 
odzivala s nenehnim izobraževanjem in vključevanjem v 
družbene dogodke, predvsem v kmetijstvu. Vso pridoblje-
no znanje in lastno izkustvo je vključevala v dnevne dejav-
nosti poslovnega procesa Zavoda Maribor s ciljem uspe-
šnega razvoja svoje organizacije in sistema KGZS.

Pri delu KGZS od ustanovitve sodeluje kot tajnica območ-
ne enote Maribor in vseh odborov izpostav ter že dvajset 
let koordinira dejavnosti med zborničnim uradom in ob-
močno enoto. 

Anica pooseblja vzorno delavko s številnimi pozitivnimi 
lastnostmi, ki so vedno dobro sprejete in iskane tako v de-
lovnem kot širšem okolju. Predstavlja pripadnost zbornici 
in kmetijskemu zavodu, kar dokazuje napolnjenih 40 de-
lovnih let v Zavodu Maribor. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Božo Kobold 
Kmetuje v Šmartnem pri 
Slovenj Gradcu na 16 
ha lastnih in osem ha na-
jetih kmetijskih zemljišč. 
Gospodari pa tudi s 13 
ha gozda. V preteklosti je 
bila najpomembnejša de-
javnost na kmetiji prireja 
mleka in govejih pitancev, 
v zadnjih letih pa kmetijo 
preusmerja v pridelavo 
hmelja. Ker ima s to kul-
turo več izkušenj, saj je v 
letih 1990 – 1996 na Koroški kmetijsko gozdarski zadrugi 
bil zaposlen v pridelavi hmelja, je dejavnost hitro širil. Tako 
danes obdeluje že 8,2 ha hmeljišč. Za prodajo hmelja ima 
sklenjene dolgoročne pogodbe, zato mu ta panoga zago-
tavlja stabilen prihodek.

S postavitvijo hmeljišč je nekoliko zmanjšal obseg gove-
doreje, še vedno pa redi okoli 20 krav molznic, telice za 
obnovo črede in nekaj govejih pitancev. 

Ker je kot natančen in skrben gospodar ugotavljal, da 
njegova kmetijska mehanizacija ni dovolj izkoriščena, je 
registriral dopolnilno dejavnost za opravljanje uslug s kme-
tijsko mehanizacijo. Odločitev je bila pravilna, saj letno 
opravi več kot 500 delovnih ur.

Božo poleg uspešnega vodenja kmetije energijo in čas na-
menja tudi delu v organizacijah kmetov. Tako je že tretji 
mandat član Centralnega upravnega odbora Koroške kme-
tijsko gozdarske zadruge Slovenj Gradec in prvi mandat 
predsednik Področne zadruge Slovenj Gradec.

Dejavno deluje pa tudi v organih KGZS, saj je že več man-
datov član OI Slovenj Gradec, dva mandata pa tudi član OE 
Slovenj Gradec, v zadnjem mandatu kot njen predsednik.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Anton Kokelj
Kmetuje na Vrhu Svetih 
Treh Kraljev na hribo-
vitem severozahodnem 
območju občine Loga-
tec. Glavna dejavnost na 
kmetiji sta živinoreja in 
gozdarstvo in dopolnilna 
dejavnost – predelava 
lesa. Dopolnilno dejav-
nost uspešno prevzema 
sin, ki je končal študij le-
sarstva.

Je intenzivno vpet v dejav-
nosti KGZS na lokalni ravni od ustanovitve do danes. Vse 
obdobje je bil predsednik OI KGZS Logatec. Delo logaške 
izpostave je vzor, kako z aktivnim sodelovanjem z vsemi 
institucijami, tako strokovnimi kot upravnimi, ki delujejo na 
ravni občine, delati v interesu kmetov. Organizacija in iz-
vedba vsakoletnih srečanj oziroma okroglih miz (na »sveč-
nico« - 2. februarja ali najbližji delovni dan) je že dolgo 
tradicionalna. Na tem srečanju je vsako leto izpostavljena 
tema, ki je v tistem trenutku najbolj aktualna. Redna ude-
ležba najvišjih predstavnikov KGZS, ZZS, župana in drugih 
pričajo, da si je Anton Kokelj s svojim delom pridobil ugled 
in spoštovanje. Dva mandata je bil tudi član sveta KGZS – 
Zavoda LJ.

Anton Kokelj je član strokovnega odbora za gorsko-višin-
ska območja, OMD za pridelavo in agrarne skupnosti na 
KGZS, kjer svoje bogate izkušnje preliva v predloge za iz-
boljšanje položaja kmeta v težjih pridelovalnih pogojih.

Že več kot četrt stoletja je tudi predsednik uspešne KZ 
Sora Žiri in aktivni član Gasilskega društva Vrh Svetih Treh 
Kraljev.

 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO



26

Anton 
Kukenberger 
Govedorejska kmetija dru-
žine Kukenberger se naha-
ja v Gorenjih Ponikvah pri 
Trebnjem. Do leta 2011 so 
redili približno 15 krav mol-
znic in se ukvarjali s prirejo 
mleka. V omenjenem letu 
je kmetijo prevzel sin, od 
takrat se ukvarjajo še s 
predelavo mleka. Kmetija 
je ekološka, kjer pozornost 
še posebej namenijo skrbi 
za dobro počutje živali, trajnostnemu načinu obdelave ze-
mlje in doseganju najvišje kakovosti lastnih izdelkov. Ob-
delujejo 24 ha kmetijskih zemljišč. Anton tudi po prenosu 
kmetije veliko svojega časa posveča delu na kmetiji.

Poleg razvoja kmetije je Anton Kukenberger bil in je še ve-
dno močno vpet v številne dejavnosti, ki so neposredno 
povezane s kmetijstvom. Ves čas si dejavno prizadeva za 
promocijo ter krepitev položaja kmetijstva in gozdarstva, s 
svojim vestnim in uspešnim delom nedvomno prispeva k 
zastopanju, uveljavljanju in promociji sistema KGZS.

Nabor njegovih dejavnosti se začne z letom 1992, ko je bil 
ustanovni član Govedorejskega društva Trebnje, ter v letih 
2005-2017 tudi predsednik, v letih 2008-2020 je v Zvezi 
rejcev govedi rjave pasme Slovenije član UO. V Kmetijski 
zadrugi Trebnje je bil član UO v letih 2008-2012. V Kmetij-
sko gozdarski zbornici Slovenije pa je opravljal več funkcij, 
med drugim je bil zadnjih osem let član sveta KGZS, v za-
dnjih štirih letih pa tudi upravnega odbora zbornice. 

 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Franc Küčan
Že v začetku osemdesetih 
let  se je Franc Küčan iz Te-
šanovcev pri Moravskih 
Toplicah začel vključevati 
v politiko. Pionirsko delo 
je opravil tudi na področju 
organiziranosti v kmetij-
stvu, saj je bil ob dejavno-
stih v zadružnih organih in 
mladinskih organizacijah  
med ustanovnimi člani 
Slovenske kmečke zveze, 
Sindikata kmetov Slove-
nije (tam je tačas podpredsednik), bil je občinski svetnik, 
predsednik Zveze hokeja na travi Slovenije, dolgoletni član 
odborov izpostav in sveta KGZS Murska Sobota, kjer je 
zadnji mandat predsednik le-tega. Občutek za solidarnost 
izkazuje tudi njegova dejavnost v gasilskih vrstah, saj član 
PGD Tešanovci, kjer je 22 let opravljal naloge predsednika. 

Na družinski kmetiji poleg njega živi še pet članov družine: 
žena Vlasta, sin Dejan s partnerko Nino ter vnuka Ema in 
Luka. S ponosom lahko ugotavlja, da se bo kmetija še na-
prej razvijala, saj je sin Dejan prevzel kmetijo, s partnerko 
Nino pa sta se odločila, da bosta oba ostala na kmetiji, na 
kateri se obetajo večje naložbe za razvoj le-te v prihodno-
sti. 

Na kmetiji, ki je poljedelsko živinorejsko usmerjena, se 
ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, in sicer s prodajo izdel-
kov, kot so bučno olje, sončnično olje, repično olje, ajdova 
moka in kaša, krompir, korenje... So tudi eni izmed prvih, 
ki so se v pravem trenutku odločili za postavitev sončne 
elektrarne. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Ivan Levstik
Leta 1979 se je Ivan Lev-
stik, ki kmetuje v Dvorski 
vasi pri Velikih Laščah, za-
poslil v Kmetijski zadrugi 
Velike Lašče, od leta 1992 
je njen predsednik, poslo-
vanje zadruge pa vodi tudi 
s pooblastilom direktorja. 
V vsem tem obdobju je 
zadruga s 60 zaposlenimi 
uspešno poslovala, izva-
jala večje naložbe, kot je 
zadružni trgovski center v 
Velikih Laščah, nakup trgovine v Loškem Potoku, obnova 
vseh poslovalnic in nakup zemljišča za gradnjo nove klav-
nice. 

Dejaven je tudi v organih Zadružne zveze Slovenije. Na 
kmetiji obdelujejo 12 ha kmetijskih zemljišč in gospodarijo 
z 12 ha gozda. Ukvarjajo se z govedorejo - prireja mleka in 
mesa. Poleg kmetovanja je bil tri mandate član občinskega 
sveta ter član občinskega odbora za gospodarstvo, kme-
tijstvo in turizem. V govedorejskem društvu Velike Lašče 
je član upravnega odbora, je član vaškega prostovoljnega 
gasilskega društva in član UO Društva veteranov vojne za 
Slovenijo.

Dva mandata je bil član UO KGZS, več mandatov je tudi 
član sveta KGZS OE Kočevje. Bil je član odbora za gozdar-
stvo in lovstvo, v tem mandatu pa je član odbora za go-
vedorejo pri KGZS in član sveta KGZS - Zavoda Ljubljana. 
Kot poznavalec lokalnih razmer in tudi širšega slovenske-
ga kmetijskega prostora je v razpravah in predlogih vedno 
konstruktiven, saj opozarja na dejansko vsebino problema-
tike in tudi nakazuje, kje in kako zadeve reševati za dobro-
bit slovenskega kmetijstva in našega skupnega prostora.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Milka Mele Petrič
Poklicno pot je začela leta 
1979 v KZ Cerknica in 
kot vodja pospeševalne 
službe koordinirala delo 
terenskih pospeševalcev. 
Pomembno je bilo njeno 
delo pri ustanavljanju pa-
šnih skupnosti in gradnji 
vaških zbiralnic mleka.

Po reorganizaciji kmetij-
ske pospeševalne službe 
leta 1990 je svoje delo 
nadaljevala kot kmetijska 
svetovalka pri Kmetijskem zavodu Ljubljana. Na izpostavi 
Cerknica je bila imenovana za vodjo izpostave. Veliko je 
pripomogla k napredku kmetijstva in razvoju podeželja na 
območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina.

Poklicno pot je posvetila razvoju dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji. Bila je med pobudniki za ustanovitev Društva 
podeželskih žena. Sama ali v sodelovanju s kolegi je pri-
pravila veliko pisnih strokovnih gradiv in obvestil za kmete 
ter kmečke družine. Organizirala je številne oglede dobrih 
praks po Sloveniji in tujini ter veliko strokovnih izobraže-
vanj predavanj, delavnic in krožkov. Udeleževala se je stro-
kovnih izobraževanj in skušala v kar največji meri novosti 
prenašati na svojo rodno Notranjsko. 

S svojim znanjem in izkušnjami opozarja in rešuje težave, 
s katerimi se srečujejo kmetje. Že od začetka je tajnica 
odbora izpostave KGZS v Cerknici. Redno se udeležuje sej 
OE KGZS Postojna, kjer dejavno sodeluje in opozarja na 
težave v kmetijstvu, še posebej glede problemov z zvermi, 
zdravstvenega zavarovanja in socialne politike na kmetijah. 

 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Jožef Orthaber 
Na večji govedorejski kme-
tiji v Spodnji Polskavi v 
občini Slovenska Bistrica 
kmetuje Jožefa Orthaber-
ja. Obdelujejo dobrih 50 
ha kmetijskih zemljišč. 
Na njih pridelujejo krmo 
za okrog 150 glav goveje 
živine, od tega okrog 90 
molznic. Kmetija je opre-
mljena z najsodobnejšo 
mehanizacijo, ki se rabi 
za pridelavo kakovostne 
krme ob hkratnem izpolnjevanju najvišjih standardov so-
dobne naravi prijazne pridelave zdrave in kakovostne hra-
ne. Kmetija je v vrhu po prireji mleka po kravi, saj letno 
pridelajo okrog 650.000 litrov mleka.

Obstoj kmetije v prihodnosti je zagotovljen, saj je kmetijo 
prevzel sin, Jože pa še vedno rad pomaga tako z nasve-
ti kot pomočjo v hlevu ali na polju, najraje pa popazi na 
vnuke. 

V Govedorejsko društvo Slovenska Bistrica je vključen vse 
od ustanovitve, uspešen predsednik društva pa je že od 
leta 1997. Ves čas kmetovanja na svoji kmetiji je vključen v 
organe KZ Slovenska Bistrica – upravni ali nadzorni odbor.

V dejavnost Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se de-
javno vključuje vse od njene ustanovitve. Bil je prvi predse-
dnik odbora izpostave KGZS v Slovenski Bistrici in izposta-
vo vodil dva mandata. Imenovan je bil za člana sveta KGZS 
kot tudi člana upravnega odbora KGZS. Deloval pa je tudi 
kot član sveta OE KGZS Ptuj.

V sedanjem mandatu je član Sveta KGZS - Zavoda Ptuj, v 
obdobju od 2009 do 2013 pa je Svetu tudi uspešno pred-
sedoval.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Branka Radej 
Koren 
Zaposlena je na KGZS - 
Zavodu Novo mesto na 
Izpostavi Krško. S svojim 
strokovnim delom na po-
dročju kmečke družine 
in dopolnilnih dejavnosti 
je zaznamovala obdobje 
vzpostavljanja delovanja 
Javne službe kmetijske-
ga svetovanja v 90-ih le-
tih prejšnjega stoletja in 
vzpostavitve – ustanovitve 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

V tistem času so z njeno pomočjo in strokovnim vodenjem 
uspešno delovala Društvo kmetic Krško, Društvo podežel-
ske mladine Krško in Društvo turističnih kmetij Krško. Med 
drugimi uspehi so pod njenim mentorstvom ekipe Društva 
podeželske mladine Krško dvakrat zmagale na državnem 
kvizu Mladi in kmetijstvo, Društvo kmetic Krško je bilo pod 
njenim mentorstvom dejavno pri mnogih prireditvah doma 
in v tujini (razstave, srečanja, strokovne ekskurzije, tečaji, 
predstavitve, predavanja, sejmi..). 

Od 2005 je zaposlena kot terenska svetovalka na obmo-
čju občine Krško. Njena strokovna področja so predvsem 
sadjarstvo, poljedelstvo in namakanje kmetijskih zemljišč. 
Pri delu je vestna in zanesljiva, do strank in sodelavcev pa 
spoštljiva in vredna zaupanja. 

V prostem času se posveča delu na domači kmetiji, kjer 
tudi v praksi preveri strokovne nasvete na področju sadjar-
stva, vinogradništva, pridelave zelenjave in živinoreje. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Peter Razinger 
Na hribovski kmetiji v 
Javorniškem Rovtu na 
1.000 metrih nadmorske 
višine kmetuje Peter Ra-
zinger. Po očetovi smrti 
se je kmečko zavaroval 
in opustil delo v jeseniški 
železarni. Že okrog 15 
let je kmetija usmerjena 
v ekološko kmetovanje. 
Kmetija je majhna, veliko 
površin pa imajo v zakupu. 
Skupno obdelajo dobrih 
17 hektarjev kmetijskih površin, od tega nekaj njiv, kjer 
prideluje tritikalo, krompir, nekaj vrtnin ter travniškega sa-
dovnjaka, ostalo pa je travinje. Lotili so se tudi ekološke 
pridelave jajc, vzrejajo plemenske ovce jezersko–solčavske 
pasme, pred tremi leti pa so se lotili tudi predelave mleka. 
Od leta 2004 je dejaven najprej kot član, v zadnjih dveh 
mandatih pa kot predsednik OI KGZS - Jesenice. Ravno 
tako je dejaven član OE KGZS - Kranj. 

Dejaven je še kot predsednik Agrarne skupnosti Javorni-
ški rovt in član Župnijskega pastoralnega sveta na Koroški 
Beli, je tudi član Gasilskega društva Javorniški rovt. Nje-
gova odlika je, da je v vseh svojih funkcijah prizadeven in 
dejaven ter jasno in odločno zastopa svoja stališča in sta-
lišča kmetov.

 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Rok Sedminek
Kmetijo v Podlogu v Sa-
vinjski dolini je Rok Sed-
minek prevzel kot mladi 
prevzemnik leta 2013, 
sicer pa samostojno kme-
tuje že od leta 2000. Kme-
tija je srednje velika, glavni 
dejavnosti sta poljedelstvo 
in živinoreja, pomembna 
gospodarska panoga na 
kmetiji je tudi gozdarstvo.

Že v najstniških letih se je 
dejavno vključil v delo Zve-
ze slovenske podeželske mladine (ZSPM), saj je bil že od 
leta 1998 dalje dva mandata regijski zastopnik društev iz 
celjske regije, nato je bil en mandat podpredsednik ZSPM, 
v letih 2006 do 2009 je bil predsednik Zveze slovenske 
podeželske mladine, v letih 2009 – 2013 pa je predsta-
vljal slovensko podeželsko mladino kot prvi podpredsednik 
evropskega komiteja mladih kmetov – CEJA. 

Vseskozi je Rok Sedminek dejaven tudi v organih Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije. Tako je v času 2004 – 
2008 deloval v Upravnem odboru KGZS kot predstavnik 
mladih kmetov, v tistem obdobju je bil tudi član Odbora za 
goveje meso pri evropski komisiji za kmetijstvo, v mandatu 
2016-2020 pa je član Sveta KGZS. Drugače pa že drugi 
mandat predseduje Slovenski kmečki zvezi pri SLS.

Kot kmet zelo dobro pozna delo in razmere v kmetijstvu, s 
tem pa tudi kmetijsko in gozdarsko problematiko, ki jo na 
različne načine predstavlja v javnosti z namenom izboljša-
nja razmer in položaja v družbi. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Janko Šket
Kmetuje na srednje ve-
liki kmetiji v vasi Belo v 
občini Šmarje pri Jelšah. 
Redi in vzreja od 50 do 60 
glav govedi, predvsem te-
lic. Poleg kmetovanja kot 
predsednik uspešno vodi 
OE KGZS - Celje.

V tej funkciji je že dva 
mandata, sicer pa je vse-
skozi dejaven tudi na osta-
lem družbeno-političnem 
področju – predvsem na 
lokalnem območju. Bil je podžupan občine Šmarje pri Jel-
šah, dejaven je v občinskih komisijah in lokalnih društvih. 
Pomembno sooblikuje občinsko politiko, dejaven je pri ga-
silcih, je porotnik na Okrožnem sodišču v Celju. Je član več 
društev, povezanih s kmetijstvom in podeželjem, v Kmetij-
ski zadrugi Šmarje pri Jelšah je član upravnega odbora, na 
KGZS – Zavodu Celje pa predseduje svetu zavoda. V Kme-
tijsko gozdarski zbornici Slovenije sodeluje v strokovnem 
odboru za upravljanje kmetijskih zemljišč. 

Kot kmet, ki gleda na kmetijstvo tudi širše, se redno dejav-
no vključuje tudi v izvedbo letnega srečanja kmetov na Po-
nikvi in Slomu, tako da tudi tukaj pride do izraza njegov čut 
za povezovanje v kmetijstvu, kar je ena njegovih temeljnih 
vrednot.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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David Štok
Na vinogradniško živino-
rejski kmetiji Davida Štoka 
v Dutovljah na Krasu ob-
delujejo tri ha vinogradov 
in redijo živali za lastne 
potrebe.

Kot dolgoletni predsednik 
društva vinogradnikov in 
vinarjev Krasa se zavze-
ma za promocijo in razvoj 
vinogradništva na kraški 
planoti in za obstoj zaščite 
Terana PTP. V okviru dru-
štva izvajajo razne promocijske dejavnosti, izobraževanja, 
spremljanje zakonodaja in se dejavno vključujejo v razne 
projekte, kjer sodelujejo z strokovnimi ustanovami (KGZS, 
KIS, BF, MKGP,…). 

Leta 2004 je postal predsednik OE KGZS Koper. S svojim 
delom je pridobil zaupanje članov KGZS, zato je to funkci-
jo opravljal kar tri mandate do leta 2016, ko se je iz tega 
položaja umaknil in nadaljeval delo kot podpredsednik OE 
Koper in predsednik OI Sežana. V tem obdobju je opravljal 
tudi delo v strokovnem odboru za vinogradništvo pri KGZS 
in bil član sveta in upravnega odbora KGZS.

David Štok se pri svojem delu v KGZS zavzema predvsem 
za ohranjanje kmetijstva kot pridelava hrane in ohranjanje 
kultivirane krajine ter za zaščito najboljših kmetijskih ze-
mljišč pred prekomerno pozidavo (širitev luke Koper, golf 
igrišča, ceste in železnice, industrijske cone). Prav tako 
se zavzema za reševanje problematike škod po prostoži-
večih živalih in zvereh, razvoj in obstoj vinogradništva in 
vinarstva v smeri kakovosti in prepoznavnosti ter ustvarja-
nje takšnih pogojev dela v kmetijstvu, da bo zagotovljeno 
kmetom in kmečkim družinam razvoj ter dostojno življenje.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Milan Unuk
Živi v Zgornjih Jablanah 
pri Cirkovcah na eni iz-
med večjih kmetij na nižin-
skem območju Dravskega 
polja v občini Kidričevo. 
Kmetija obdeluje skupno 
okoli 80 hektarjev kme-
tijskih površin. Kmetija je 
usmerjena v prirejo mleka, 
kar ji predstavlja največji 
vir dohodka. Prodajajo 
tudi goveje pitance, telice, 
odojke, odstavljene krave 
in prašiče pitance. Velik del pridelkov z njiv porabijo za 
osnovno krmo za živino. Od poljščin prodajo koruzo za zr-
nje, pšenico, oljno ogrščico in oljne buče. 

Dolgoletne delovne izkušnje in redno strokovno izobraže-
vanje Milanu Unuku omogočata, da je njegova kmetija na 
tehnološko zavidljivi ravni. Zaveda se, da mora spremljati 
novosti v kmetijski in informacijski tehnologiji ter pridoblje-
na znanja ob bogatih izkušnjah uspešno prenašati v pra-
kso. Milan z ženo je predal kmetijo svojemu sinu, ki uspe-
šno kmetuje naprej. 

Milan Unuk je dejavno vključen v številne dejavnosti 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Znotraj zbornice 
vedno zastopa interese kmetijstva in se bori za dobrobit 
slovenskega kmeta. Od leta 2004 in vse do danes je pred-
sednik OE KGZS Ptuj, je predsednik odbora za zemljiško 
politiko pri KGZS, član komisije za vodovarstvena območja 
in član odbora v območni enoti Zavoda za gozdove Mari-
bor. En mandat je bil tudi član Sveta KGZS Zavoda Ptuj. 
Milan je tudi dolgoletni predsednik strojnega krožka Dra-
vsko polje ter dejavno deluje v Sindikatu kmetov Slovenije, 
Slovenski kmečki zvezi in je tudi član upravnega odbora 
KZ Sloga Kranj. 

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Pavel Vidic 
V Hruševcu, nedaleč od 
Straže pri Novem mestu, 
živi in kmetuje Pavel Vidic. 
Ukvarjajo s prirejo mleka,  
in obdelujejo 24 ha kmetij-
skih površin. Na kmetiji se 
ukvarjajo tudi z razrezom 
lesa v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji. V 
okviru prireditve Straška 
jesen poteka na kmetiji že 
osmo leto zapored likovna 
akademija.

Poleg zgoraj navedenega je bil in je še vedno močno vpet 
v številne dejavnosti, ki so neposredno povezane s kme-
tijstvom in gozdarstvom. Ves čas si dejavno prizadeva za 
promocijo ter krepitev položaja kmetijstva in gozdarstva, 
s svojim vestnim in uspešnim delom nedvomno prispeva 
k zastopanju, uveljavljanju in promociji sistema Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije.

Pavel Vidic je v mandatu 2016-2020 član Območne eno-
te Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Novo mesto, 
je predsednik Kmetijske zadruge Krka ter član Občinske-
ga sveta Občine Straža. Predsednik Turističnega društva 
Straža je že 18 let, poleg tega je član Zveze salamarjev ter 
je dejaven član večjega števila društev povezanih s kme-
tijstvom.

PRIZNANJE ZA 
USPEŠNO DELO
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Franc Vodopivec
Franca Vodopivca mnogi 
kličejo Slavček, kar je ime 
njegove kmetije in vin, ki 
jih pridelujejo Vodopiv-
čevi. Franc Vodopivec je 
odraščal na manjši kmetiji 
v Potoku pri Dornberku 
v Vipavski dolini. Z leti 
je domačo kmetijo nekaj-
krat povečal in posodobil 
ob opori ter pomoči žene 
Alenke in dveh sinov. 

Družinska kmetija Slavček 
obsega več kot 12 ha kmetijskih zemljišč, od katerih pre-
vladujejo vinogradi, ki jih je več kot devet ha, skoraj tri ha 
je intenzivnih sadovnjakov, drugo pa so oljčniki, njive in 
travniki. Vodopivčevi so tudi vinarska kmetija, saj grozdje 
predelujejo v vino, ki ga samostojno tržijo. Pred več kot 
dvajsetimi leti so namenili veliko pozornost pridelavi, pre-
delavi in promociji rebule, ki je bila v tistih časih precej na 
obrobju zanimanja tako vinarjev kot potrošnikov. 

To dokazuje, da Franc Vodopivec ni nikoli iskal bližnjic in 
lahkih poti, temveč je bil vedno pripravljen orati ledino in 
uvajati novosti na kmetijo. Tako se je pred leti odločili za 
preusmeritev vseh vinogradov v ekološko pridelavo in raz-
vili turistično kmetijo.

Franc Vodopivec je bil in še vedno je dejaven tudi zunaj 
kmetije – v domači krajevni skupnosti in mestnem svetu 
Mestne občine Nova Gorica; od 2008-2020 je predsednik 
Sveta OE KGZS Nova Gorica, v mandatu 2009 – 2013 je 
bil član sveta Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, 
v mandatu 2018 – 2022 pa je član strokovnega kolegija 
istega zavoda.

Franc Vodopivec je poznan tudi po tem, da zna jasno iz-
raziti misli in stališča, zato ga novinarji velikokrat prosijo 
za izjave, saj pozna težave kmetov in jih zna predstaviti 
javnosti. 

PRIZNANJE ZA 
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