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S predsednikom vlade o
obdavčitvi kmetov

foto: Kristina Kosec/ BOBO

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se je 14. aprila sestalo s
predsednikom vlade Janezom Janšo. Na srečanju so se pogovarjali o pobudi za oceno
ustavnosti Zakona o dohodnini, ki jo je 11. aprila 2008 v imenu svojih članov vložila
KGZS. »Pogovor s predsednikom vlade je potekal konstruktivno in z njega odhajamo
s pozitivnimi občutki. Verjamemo, da smo s predstavitvijo trdnih argumentov za izločitev ukrepov kmetijske politike iz obdavčitve skupaj na poti do rešitve nastale situacije,« je po srečanju poudaril predsednik KGZS Peter Vrisk. Obenem je opozoril, da
tudi ostale članice Evropske unije namenjajo vedno več pozornosti iskanju ustreznih
rešitev za olajšave v kmetijstvu z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijstva in
pospešenega razvoja podeželja. Vodstvo KGZS je opozorilo tudi na neurejeno stanje
v zemljiškem katastru in na razmere na trgu, ki povzročajo zniževanje prodajnih cen
kmetijskih izdelkov, in na višanje cen repromaterila. Prav tako so se zavzeli za čim
prejšnje izplačilo subvencij ter za vzpostavitev stabilnejšega informacijskega sistema
za bolj ažurno delo agencije.

Izredna seja svetov območnih enot KGZS

Zahteva za spremembo Zakona o
dohodnini
Na izredni seji vseh svetov območnih enot (OE) Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki jo je v začetku aprila na pobudo vse bolj nezadovoljnih članov sklicalo
vodstvo KGZS v veliki dvorani poslovne stavbe Smelt v Ljubljani, so predsedniki OE
izrazili nezadovoljstvo s trenutno veljavnimi davčnimi zakoni. »Že od začetka sprejemanja davčne reforme naprej se je KGZS aktivno zavzemala, da plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči ne bi bila vključena v obdavčitve,« je
opozoril Peter Vrisk, predsednik KGZS, ter dodal: »Čeprav je KGZS uspela doseči, da so
iz obdavčitve popolnoma izvzeta izravnalna plačila za območja z omejenimi dejavniki
za kmetovanje in da je delno znižana obdavčitev neposrednih plačil kmetom, menimo,
da to ni dovolj. Na KGZS smo prepričani, da bi morali vsa plačila iz naslova ukrepov
kmetijske politike in drugih državnih pomoči izločiti iz obdavčitve.«
Poleg zahteve za izločitev plačil iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih državnih pomoči iz obdavčitve člani KGZS zahtevajo še:
t EB ESäBWB VSFEJ TUBOKF W [FNMKJÝLFN LBUBTUSV UBLP  EB TF CP LBUBTUSTLJ EPIPEFL
oziroma boniteta zemljišča ujemala z dejanskim stanjem,
t VWFMKBWJUFWOPWFNFUPEPMPHJKFVHPUBWMKBOKBLBUBTUSTLFHBEPIPELB 
t PISBOJUFWP[JSPNBQPOPWOPVWFMKBWJUFWJOWFTUJDJKTLJIPMBKÝBW 
t W QSFIPEOFN PCEPCKV EP VWFECF LBUBTUSTLF LVMUVSF PMKŘOJL OBK TF [BESäJ [B MFUP
2007 izpogajano obdavčitev oljkarjev in
t QSBH[BPCEBWŘJUFWŘFCFMBSKFWOBKTFEWJHOF[BWTF[BWF[BODFOBQBOKFW
R. P.

Nagradna akcija
»S kmetije za vas«
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Skregano z zdravo kmečko pametjo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se že
vseskozi zavzema za to, da plačila iz naslova skupne
kmetijske politike ne bi bila obdavčena. Ne glede na
potrebe državnega proračuna je pavšalna obdavčitev subvencij skregana z zdravo kmečko pametjo.
Na KGZS se nam zdi nelogično, da se h katastrskemu dohodku prišteje tudi pavšalni znesek subvencij.
Predvsem je takšna odločitev sporna za tiste lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki subvencij niso
prejeli oziroma zanje niti niso mogli zaprositi. Več kot
6.000 podpisov pod peticijo za odpravo tovrstnega
obdavčevanja potrjuje, da takšna zakonska krivičnost ni prizadela le posameznikov, temveč je to trenutno pereča težava celotnega slovenskega kmetijstva. Tudi izredna seja svetov območnih enot KGZS,
na kateri se je poleg vseh predsednikov območnih
Nataša Belingar, direktorica enot zbralo tudi več kot 200 prizadetih članov, je pokazala ogorčenost.
Naša pravna služba je bila dnevno zasuta s klici in vprašanji, kaj narediti. Zato smo na
KGZS naredili prvi korak in pripravili pobudo za presojo ustavnosti sedanje zakonske ureditve. Prepričani smo namreč, da veljavna ureditev obdavčevanja subvencij povzroča neenakost tako med lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč kot med lastniki in ostalimi
državljani. Zato smo v že vloženih ustavnih pobudah zahtevali tudi začasno zadržanje izvajanja izpodbijanih predpisov. Nekateri člani so že prejeli odločbe o odmeri obveznosti iz
kmetijstva, iz katerih jasno izhaja, da njihovo davčno osnovo predstavljajo tudi povprečni
zneski subvencij. Tako ugotovljena davčna osnova, ki ne odraža realno pridobljenih oziroma doseženih dohodkov v davčnem letu, bo vplivala tako na končni obračun dohodnine
kot tudi na upravičenost do različnih socialnih transferjev, kot so višina plačila programov
v vrtcih, pravica do otroškega dodatka, državne štipendije, varstvenega dodatka, denarne
socialne pomoči, možnosti bivanja v študentskem domu in drugo.
Pohvalimo se lahko, da so naša prizadevanja že rodila prve sadove. Ministrstvo za ﬁnance
je že sprejelo odločitev, da se pavšalni zneski subvencij ne bodo pripisali tistim, ki jih niso
prejeli. Takšna odločitev sistemsko sicer še ne reši celotnega zapleta, je pa dober obet, da
bodo morda naše pripombe upoštevane v celoti. Še posebej, ker smo težave naših članov
predstavili tudi predsedniku slovenske vlade Janezu Janši. Menimo, da ima slovenska vlada
z uvedbo primerne davčne politike priložnost, da ustvari razmere za ohranitev in nadaljnji
razvoj slovenskega podeželja.
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije upamo, da te priložnosti ne bo zamudila.

Subvencijska kampanja

Poziv vlagateljem

Pozivamo vse vlagatelje, ki bodo za oddajo vlog za leto 2008 potrebovali pomoč pri
izpolnjevanju zahtevkov s strani KSS, da se s kmetijskimi svetovalci čim prej dogovorijo za
termin izpolnjevanja zahtevkov in s tem ne odlašajo na zadnje dni, ko bodo svetovalci lahko že močno zasedeni. Ker je sistem naročanja na kmetijsko-gozdarskih zavodih različen
in prilagojen navadam vlagateljev, poziv ne velja za območja, kjer so svetovalci vlagatelje
že vnaprej obvestili o terminih za pomoč pri izpolnjevanju njihovih zahtevkov.

KGZS vabi na prireditev

Podeželje v mestu Maribor
v nedeljo, 25. maja 2008,
med 18. in 20. uro
na Glavnem trgu v Mariboru.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo prireditev pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gre za prvo Podeželje v mestu, ki bo potekalo v
Mariboru, in sicer v času neformalnega zasedanja Sveta kmetijskih ministrov Evropske unije.
Vabimo vse, ki želite na enem mestu videti, doživeti in okusiti slovensko podeželje, da se
nam pridružite.
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Pogovor s predsednikom odbora izpostave območne enote KGZS Metlika Milanom Vajdo

Ne pristajam na frazo, da se nič ne splača
Milan Vajda kmetuje v Beli krajini. Je aktiven zadružnik in dolgoleten predsednik Kmetijske zadruge
Metlika, drugi mandat pa je tudi predsednik odbora
izpostave območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Metlika. Dejaven je v Čebelarski
zvezi Slovenije in metliškem čebelarskem društvu, je
pa tudi med redkimi slovenskimi čebelarji, ki se lahko
pohvalijo z nazivom čebelarski mojster. Od ustanovitve leta 2006 je predsednik Društva lastnikov gozdov
Metlika.
Kakšno območje obsega izpostava območne enote KGZS
Metlika in kakšne so značilnosti kmetovanja na tem območju?
Na prvem mestu je prav gotovo vinogradništvo, saj imamo okrog 600 hektarjev vinogradov. Vinogradniki večji del
grozdja oddajo v vinsko klet Kmetijske zadruge Metlika, v
zadnjih letih pa se je razvilo okrog ducat večjih zasebnih
vinogradnikov. Prireja mleka je simbolična, rejci govedi se

ukvarjajo predvsem s pitanjem. Na območju Bele krajine
imamo dve klavnici, kjer si predvsem metliška preko diskonta in razsekovalnice mesa v Ljubljani utira širšo pot
pri ponudbi s svežim mesom. Vse pomembnejša postaja
reja drobnice, kjer se dobršen del mesa proda na območju Bele krajine preko turizma in tranzitnih gostov. V Beli
krajini tudi ni kake posebne težke industrije, zato je okolje
dobro ohranjeno in tudi tisti, ki sicer nimajo certiﬁkatov o
ekološki pridelavi, niso daleč od ekoloških standardov.
Pri nas je do kmetijstva nekoliko speciﬁčen odnos, ki je
povezan z zgodovinskimi dejstvi. Ker so imeli na kmetijah druge prihodke, se je nekako prijelo mišljenje, da se v
kmetijstvu nič ne splača. S tem se sploh ne strinjam. Veliko
stvari se splača, če se jih pravilno lotiš. To dokazujejo belokranjske kmetije, ki so se lotile sadjarstva, zelenjadarstva,
pridelave jagod, špargljev in nenazadnje čebelarstva.
In kako se vzpostavljajo nove dejavnosti in preusmeritve
na kmetijah?
Tu so izrednega pomena investicijska sredstva, ki jih namenja za kmetijstvo in razvoj podeželja Bruselj. Kmetije,
ki imajo vizijo, se lotevajo novih dejavnosti, to pa bi bilo
brez soﬁnanciranja težko izvedljivo. Pomembne so tudi
naložbe v kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo. Prav slednje je pomembno, saj doslej ni bilo tovrstnih sredstev za
gozdarstvo. Delo v gozdovih bo z novo mehanizacijo lažje,
predvsem pa varnejše. S temi naložbami upamo, da bo to
dalo novega zagona gozdarstvu, saj doslej zaradi visokih
stroškov poseka in nizke odkupne cene lesa mnogi niso
koristili letnega etata. V prihodnje pa bi bilo treba razpis za
gozdarstvo pripraviti tako, da bi lahko tudi nekoliko manjši lastniki kandidirali za sredstva.
Leta 2006 ste bili pobudnik za ustanovitev Društva lastnikov gozdov Metlika, kjer ste tudi predsednik. Kaj vas je vzpodbudilo, da ste se s tako vnemo lotili organiziranja lastnikov
gozdov?
Na območju Metlike je 52 odstotkov površin pod gozdovi, kar ni zanemarljivo. Gospodarjenje v teh gozdovih je

bilo v povprečju skromno, saj je bilo premalo tovrstnega
znanja. Prek društva sedaj organiziramo predavanja, strokovne ekskurzije in tečaje o varnem delu v gozdu. Zlasti
se mi zdi pomembno izboljšanje varnosti pri delu, saj so
posledice nesreč mnogokrat tragične.
Kmetijska zadruga Metlika, kjer ste predsednik, sodi v Sloveniji med dobro stoječe. Kje je skrivnost dobrih rezultatov?
Poslovne odločitve KZ Metlika so bile dobre in premišljene, zato že vrsto let posluje pozitivno. Kmetijska zadruga Metlika je med največjimi v Sloveniji, po rezultatih
poslovanja in ostanku dobička pa prva. Zadruga ima 165
članov in zaposluje 230 ljudi.
Za dobro poslovanje je bila ključnega pomena odločitev, da smo si v Savljah v Ljubljani omislili lastne prostore.
Tam imamo grosistično skladišče pijač, sodobno diskontno prodajalno, razsekovalnico in mesnico. S tem smo se
približali tudi manjšim kupcem na območju Ljubljane. Ne
mirujemo pa tudi na lokalni ravni, kjer pri živilskih trgovinah držimo korak z veletrgovci. Zato tudi načrtujemo
novo naložbo – trgovski center v Mestnem logu.
Marjan Papež

Na kmetiji Vajda se ukvarjajo z ekološkim čebelarstvom, integrirano pridelavo grozdja in gozdarstvom.
Čebelarijo z okrog 300 čebeljimi družinami, pridelujejo
pet sort medu, cvetni prah, propolis, vosek in medene
pijače. Lani so v središču Metlike kupili prostore, v katerih urejajo prostore za dodelavo in prodajo čebeljih
pridelkov. Pridelek grozdja z dveh hektarjev vinogradov
v pretežni meri prodajo v vinsko klet Kmetijske zadruge Metlika. Del prihodka ustvarijo tudi iz 25 hektarjev
gozda.

Odvetnik odgovarja

Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Pogodba o dosmrtnem preživljanju je urejena v VI.
poglavju Obligacijskega zakonika (OZ-UPB-1, Uradni list
RS, št. 97/07). S pogodbo o dosmrtnem preživljanju se en
pogodbenik (preživljalec) zaveže, da bo preživljal drugega
pogodbenika, drugi pogodbenik (preživljanec) pa izjavi,
da mu zapušča vse svoje premoženje ali del premoženja.
Premoženje, s katerim preživljanec razpolaga, lahko
predstavljajo nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za njihovo rabo, ter tudi druge premičnine ali premoženjske pravice. Pomembno je poudariti, da je izročitev
premoženja odložena do preživljančeve smrti, kar pomeni, da preživljalec pridobi lastninsko pravico na premoženju preživljanca šele z njegovo smrtjo.
Glavne značilnosti:
- za stranke pogodbe ni nujno, da so v sorodstvenem
razmerju,
- soglasje ostalih potomcev – zakonitih dedičev ni
potrebno,
- premoženje preide ob smrti preživljanca,
- preživljalec se zaveže preživljati preživljanca do smrti
slednjega,
- preživljanec razpolaga s svojim trenutnim
premoženjem,
- pogodbo mora sestaviti notar.
Stranke
Stranke pogodbe o dosmrtnem preživljanju so lahko
tako ﬁzične kot tudi pravne osebe, pri čemer pa na strani
preživljanca lahko nastopajo le ﬁzične osebe. Pogodbo je
mogoče skleniti tudi v korist več preživljancev, pri čemer
gre v primeru, da na strani preživljancev nastopata zakon-

ca, ob smrti enega od njiju celotna renta drugemu še živečemu zakoncu. Pogodba o dosmrtnem preživljanju je navadno sklenjena med preživljancem in preživljalcem, vendar
pa jo je možno skleniti tudi v korist tretjega, kar pomeni, da
se en pogodbenik zaveže, da bo prenesel premoženje, ki
ga ima ob sklenitvi pogodbe, na drugega pogodbenika, če
bo drugi pogodbenik preživljal nekoga tretjega.
Za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju pa ni
pogoj sorodstveno razmerje, kot je to določeno pri izročilni pogodbi. Prav tako tudi ni potrebno soglasje potomcev
oz. zakonca preživljanca. Bistvo pogodbe o dosmrtnem
preživljanju je namreč v odplačnosti, saj se eden od pogodbenikov zaveže za preživljanje, drugi pa za prenos
svojega premoženja.
Oblika
Pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa ter mora vsebovati dovoljenje preživljanca za vpis lastninske pravice preživljalca na
nepremičninah v zemljiško knjigo s preživljančevo smrtjo.
Smiselno je tudi, da pogodba vsebuje še prepoved odsvojitve in odtujitve premoženja (prepoved razpolaganja s
premoženjem) v korist preživljalca. Medtem ko preživljalec lahko predlaga vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo šele s smrtjo preživljanca, lahko
vpis prepovedi razpolaganja s premoženjem v zemljiško
knjigo predlaga že ob sklenitvi pogodbe. S slednjim se
preživljalec izogne morebitnim kasnejšim odsvojitvam
premoženja s strani preživljanca.
Odgovornost za dolgove
Glede odgovornosti za preživljančeve dolgove zakon
določa, da preživljalec niti v času do preživljančeve smrti

niti po njej ni odgovoren za njegove dolgove. Mogoče pa
se je s pogodbo o dosmrtnem preživljanju dogovoriti, da
za določene preživljančeve obveznosti prevzame odgovornost preživljalec. Bistveno je, da dolgovi obstajajo že
ob sklenitvi pogodbe in niso nastali šele po njej.
Načini prenehanja pogodbe
Pogodba o dosmrtnem preživljanju preneha:
- s sporazumom med pogodbenikoma, ki pa mora
določiti vse medsebojne pravice in obveznosti po
razvezi pogodbe (morebitno vračanje denarne rente s
strani preživljanca, vrnitev izdatkov za hrano, obleko in
podobno, ki jih je imel preživljalec …),
- na zahtevo enega izmed sopogodbenikov, če drugi ne
izpolnjuje svojih obveznosti,
- s smrtjo preživljalca, če njegovi dediči ne želijo ali ne
morejo prevzeti obveznosti iz pogodbe.
Kadar se razmere tako spremenijo, da izpolnitev pogodbe postane otežena, vendar pogodbenika ne želita
prekiniti pogodbe, lahko predlagata spremembo pogodbe. Spremembo pogodbe se lahko zahteva preko sodišča,
ki na zahtevo enega od pogodbenikov in ob upoštevanju
vseh okoliščin, v kolikor je to mogoče, na novo uredi pogodbeno razmerje.
Opozarjamo, da je pri vsem povedanem, v kolikor je
predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju zaščitena kmetija, potrebno upoštevati tudi določbe Zakona
o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS,
št. 54/99).
Pravna služba KGZS
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Na podlagi 30. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ - UPB1, Uradni list RS, št.
69/04, 26/08) je Upravni odbor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na seji 22. aprila 2008 sprejel

SKLEP O RAZPISU VOLITEV
v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v
svete območnih enot in v odbore izpostav območnih
enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
1.

2.
3.
4.

I.
Razpisujejo se volitve v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, v
svete območnih enot in v odbore izpostav območnih enot zbornice v skladu
z določbami Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ - UPB1,
Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) in Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije.
Kot dan glasovanja v prvi volilni skupini se določi 8. 6. 2008.
Kot dan glasovanja v drugi volilni skupini se določi 9. 6. 2008.
Kot dan razpisa volitev, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila, se
šteje 26. 4. 2008.

II.
5. V skladu z 28. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(ZKGZ - UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) ima v prvi volilni skupini
pravico voliti in biti izvoljen za člana organa zbornice član zbornice, ki je na
dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let starosti.
Za člana organa zbornice iz druge volilne skupine je lahko izvoljena ﬁzična
oseba, ki je članica uprave oziroma drugega organa, ki vodi poslovanje
pravne osebe - članice zbornice.
6. Glede na določbe četrtega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (ZKGZ - UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) na volitvah
v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ne morejo kandidirati člani, ki
so bili v svet zbornice že izvoljeni na volitvah v organe Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije leta 2000 in ponovno na volitvah leta 2004.
7. Glede na določbe četrtega odstavka 12. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (ZKGZ - UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) na volitvah
v svet območne enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ne morejo
kandidirati člani, ki so bili v svet območne enote že izvoljeni na volitvah
v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije leta 2000 in ponovno na
volitvah leta 2004.
8. Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in člani sveta območne
enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so bili izvoljeni na podlagi
33. člena (nadomestitev člana, ki mu je predčasno prenehal mandat)
Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ - UPB1, Uradni list
RS, št. 69/04, 26/08), na volitvah ne morejo kandidirati za isto funkcijo,
če so izvrševali mandat, ki so ga pridobili, več kot pol celotnega mandata
organa.
III.
9. V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v
skladu z določbo 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(ZKGZ - UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) v posamezni volilni enoti iz
prve volilne skupine voli naslednje število članov sveta:
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB/PWB(PSJDBŘMBOF[BPCNPŘKBOBTMFEOKJI
PCŘJO /PWB (PSJDB  ,BOBM  #SEB  ÀFNQFUFS7SUPKCB  .JSFO,PTUBOKFWJDB 
Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno, Renče Vogrsko;
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB,PQFSŘMBOB[BPCNPŘKBOBTMFEOKJIPCŘJO
Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen;
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB,SBOKŘMBOF[BPCNPŘKBOBTMFEOKJIPCŘJO
Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič,
ÀLPʵB-PLB ÇFMF[OJLJ (PSFOKBWBT1PMKBOF ÇJSJ /BLMP ÀFOŘVS $FSLMKFOB
Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Gorje;
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB -KVCMKBOB  ŘMBOPW [B PCNPŘKB OBTMFEOKJI
PCŘJO-KVCMKBOB 7SIOJLB #PSPWOJDB (SPTVQMKF *WBOŘOB(PSJDB #SF[PWJDB 
*H  ÀLPnKJDB  )PSKVM  %PCSPWB1PMIPW (SBEFD  %PM QSJ -KVCMKBOJ  7PEJDF 
.FEWPEF ,BNOJL ,PNFOEB %PNäBMF .FOHFÝ 5S[JO .PSBWŘF -VLPWJDB 
;BHPSKFPC4BWJ 5SCPWMKF -PHBUFD -JUJKB ÀNBSUOPQSJ-JUJKJ )SBTUOJL -PH
Dragomer;
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB,PŘFWKFŘMBOB[BPCNPŘKBOBTMFEOKJIPCŘJO
3JCOJDB 4PESBäJDB %PCSFQPMKF 7FMJLF-BÝŘF ,PŘFWKF -PÝLJQPUPL 0TJMOJDB
in Kostel;
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB1PTUPKOBŘMBOB[BPCNPŘKBOBTMFEOKJIPCŘJO
1PTUPKOB 1JWLB *MJSTLB#JTUSJDB $FSLOJDB #MPLF -PÝLBEPMJOB
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB/PWPNFTUPŘMBOF[BPCNPŘKBOBTMFEOKJI
PCŘJO /PWP NFTUP  5SFCOKF  .JSOB QFŘ  ÇVäFNCFSL  %PMFOKTLF 5PQMJDF 
ÀFOUKFSOFK ÀLPDKBO ėSOPNFMK 4FNJŘ .FUMJLB 4USBäB ÀNBSKFÝLF5PQMJDF 
ÀFOUSVQFSUJO.PLSPOPH5SFCFMOP
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB#SFäJDFŘMBOF[BPCNPŘKBOBTMFEOKJIPCŘJO
Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki;
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB $FMKF  ŘMBOF [B PCNPŘKB OBTMFEOKJI PCŘJO
-BÝLP 3BEFŘF ÇBMFD 7SBOTLP 5BCPS 1SFCPME #SBTMPWŘF 1PM[FMB 4MPWFOTLF
,POKJDF 7JUBOKF ;SFŘF $FMKF ÀUPSF 7PKOJL %PCSOB ÀFOUKVSQSJ$FMKV %PCKF 
ÀNBSKFQSJ+FMÝBI 3PHBÝLB4MBUJOB 3PHBUFD 1PEŘFUSUFL #JTUSJDBPC4PUMJJO
Kozje;
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB1UVKŘMBOPW[BPCNPŘKBOBTMFEOKJIPCŘJO
1UVK  ÇFUBMF  .BKÝQFSL  1PEMFIOJL  7JEFN  ;BWSŘ  (PSJÝOJDB  .BSLPWDJ 
Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž

W 4MPWFOTLJI HPSJDBI  4MPWFOTLB #JTUSJDB  0QMPUOJDB  -FOBSU  4WFUB "OB 
Benedikt, Cerkvenjak in Ormož, Cirkulane, Sveti Jurij v Slovenskih goricah,
4WFUJ5PNBä 4WFUB5SPKJDBW4MPWFOTLJIHPSJDBI 4SFEJÝŘFPC%SBWJ .BLPMF 
Poljčane;
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB .BSJCPS  ŘMBOB [B PCNPŘKB OBTMFEOKJI
PCŘJO.BSJCPS )PŘF4MJWOJDB %VQMFL .JLMBWäOB%SBWTLFNQPMKV 4UBSÝF 
3BŘF'SBN 1FTOJDB ,VOHPUB ÀFOUJMK 3VÝF 4FMOJDBPC%SBWJJO-PWSFODOB
Pohorju;
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB4MPWFOK(SBEFDŘMBOF[BPCNPŘKBOBTMFEOKJI
PCŘJO4MPWFOK(SBEFD .JTMJOKB 3BEMKFPC%SBWJ .VUB 7V[FOJDB 3JCOJDB
na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje,
.FäJDB  %SBWPHSBE  .P[JSKF  4PMŘBWB  -VŘF  (PSOKJ (SBE  -KVCOP  /B[BSKF 
7FMFOKF ÀPÝUBOKJOÀNBSUOPPC1BLJ 3FŘJDBPC4BWJOKJ
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB .VSTLB 4PCPUB  ŘMBOPW [B PCNPŘKB
OBTMFEOKJI PCŘJO .VSTLB 4PCPUB  (PSOKB 3BEHPOB  4WFUJ +VSJK  3BEFODJ 
-KVUPNFS  ,SJäFWDJ  7FSäFK  #FMUJODJ  5JÝJOB  .PSBWTLF UPQMJDF  1VDPODJ 
$BOLPWB 3PHBÝPWDJ ,V[NB (SBE (PSOKJ1FUSPWDJ )PEPÝ ÀBMPWDJ -FOEBWB 
Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik in Kobilje, Razkrižje,
Apače;

t
t
t
t
t
t
t
t
t

7JŘo3VEOJL -KVCMKBOB$FOUFSJO-KVCMKBOB.PTUFJO-KVCMKBOB#FäJHSBE 
-KVCMKBOB o ÀJÝLB  ,BNOJL  %PNäBMF  ;BHPSKF PC 4BWJ 5SCPWMKF  -PHBUFD 
-JUJKB )SBTUOJL 
PCNPŘOBFOPUB,PŘFWKF,PŘFWKF 3JCOJDB
PCNPŘOBFOPUB1PTUPKOB*MJSTLB#JTUSJDB 1PTUPKOB $FSLOJDB
PCNPŘOBFOPUB/PWPNFTUP/PWPNFTUP .FUMJLB ėSOPNFMK 5SFCOKF
PCNPŘOBFOPUB#SFäJDF#SFäJDF ,SÝLP 4FWOJDB 
PCNPŘOB FOPUB $FMKF ÀNBSKF QSJ +FMÝBI  ÇBMFD  ÀFOUKVS QSJ $FMKV  -BÝLP 
Celje, Slovenske Konjice,
PCNPŘOBFOPUB1UVK1UVK 0SNPä -FOBSU 4MPWFOTLB#JTUSJDB 
PCNPŘOBFOPUB.BSJCPS.BSJCPS 3VÝF 1FTOJDB 
PCNPŘOB FOPUB 4MPWFOK (SBEFD .P[JSKF  3BWOF OB ,PSPÝLFN  3BEMKF PC
Dravi, Slovenj Gradec, Velenje, Dravograd,
PCNPŘOB FOPUB .VSTLB 4PCPUB (PSOKB 3BEHPOB  -FOEBWB  -KVUPNFS 
.VSTLB4PCPUB
IV.

12. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v prvi volilni skupini je
V svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na volitvah v letu 2008 v
potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
skladu s 13. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ
-KVCMKBOB $FMPWÝLB OBKQP[OFKFEPNBKBEPVSF WFMKBSPL
- UPB1, Uradni list RS, št. 69/04, 26/08) v posamezni volilni enoti iz druge
dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
volilne skupine voli en član sveta.
13. Kandidature oziroma liste kandidatov za volitve v drugi volilni skupini je
10. V svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se na
potrebno vložiti pri Volilni komisiji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
volitvah v letu 2008 v skladu z določbo 45. člena Statuta Kmetijsko
-KVCMKBOB $FMPWÝLB OBKQP[OFKFEPNBKBEPVSF WFMKBSPL
gozdarske zbornice Slovenije v posamezni volilni enoti (ki je hkrati tudi
dospetja). Kandidature, ki bodo prispele po tem roku, bodo zavrnjene.
območna enota) izvoli naslednje število članov:
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB/PWB(PSJDBŘMBOPW J[QSWF J[ESVHF
V.
volilne skupine),
14. Inštrukcijski obrazci za vlaganje kandidatur in drugi obrazci in dokumenti
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB,PQFSŘMBOPW J[QSWF J[ESVHFWPMJMOF
za volitve so dostopni na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice
skupine),
Slovenije: www.kgzs.si.
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB,SBOKŘMBOPW J[QSWF J[ESVHFWPMJMOF
skupine),
VI.
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB -KVCMKBOB  ŘMBOPW  J[ QSWF   J[ ESVHF 15. Za izvršitev tega sklepa skrbijo Volilna komisija Kmetijsko gozdarske
volilne skupine),
zbornice Slovenije in volilne komisije volilnih (območnih) enot.
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB,PŘFWKFŘMBOPW J[QSWF J[ESVHFWPMJMOF
skupine),
VI.
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB1PTUPKOBŘMBOPW J[QSWF J[ESVHFWPMJMOF 16. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
skupine),
Slovenije.
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB/PWPNFTUPŘMBOPW J[QSWF J[ESVHF
Peter Vrisk,
volilne skupine),
predsednik
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB#SFäJDFŘMBOPW J[QSWF J[ESVHFWPMJMOF ÀU
skupine),
Datum: 22. 4. 2008
t WPMJMOB PCNPŘOB FOPUB$FMKF
11 članov (10 iz prve, 1 iz druge
volilne skupine),
VABILO K SODELOVANJU
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB
Ptuj: 13 članov (12 iz prve, 1 iz
druge volilne skupine),
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB
NA LJUBLJANSKI TRŽNICI
.BSJCPSŘMBOPW J[QSWF J[
V SOBOTO, 7. JUNIJA 2008
druge volilne skupine),
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ljubljanskimi tržnicami
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB
ponovno organizira promocijsko-prodajno prireditev na Pogačarjevem trgu, kjer
Slovenj Gradec: 11 članov (10 iz
bodo kmetije lahko ponudile svoje izdelke v pokušino in prodajo. Vabimo vas, da se
prve, 1 iz druge volilne skupine),
nam pridružite in s promocijo ter prodajo svojih izdelkov popestrite prireditev.
t  WPMJMOB PCNPŘOB  FOPUB
Vsi člani, ki želite na tržnici prodajati ali promovirati svojo ponudbo oziroma želite
.VSTLB4PCPUBŘMBOPW J[
prve, 1 iz druge volilne skupine).
izvedeti o tem kaj več, pokličite na Zbornični urad Marjana Papeža na tel.: 01 513 66
11. V odbore izpostav območnih
78 ali 041 366 525.
enot Kmetijsko gozdarske
Pisne prijave sprejemamo do zasedbe mest oz. najkasneje do 27. maja. Prijave
zbornice Slovenije se na volitvah
pošljite na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (za Podeželje v mestu), Cev letu 2008 v skladu z določbo
lovška 135, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti: marjan.papez@kgzs.si. V prijavi nave54. člena Statuta Kmetijsko
dite vaše kontaktne podatke in kaj boste imeli v ponudbi ter ali ste davčni zavezanec.
gozdarske zbornice Slovenije
v posamezni volilni enoti (ki je
hkrati tudi območna enota) izvoli
PRIJAVIJO SE LAHKO POSAMEZNE KMETIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA IN
6 (šest) članov, od teh 5 (pet) iz
ZVEZE!
prve volilne skupine in 1 (eden)
Kmetije, ki doslej še niste posredovale dokumentacije ali se prijavljate prvič, obveiz druge volilne skupine.
zno priložite potrebno dokumentacijo glede na vrsto vaše dejavnosti (pridelava ali
/B QPESPŘKV QPTBNF[OJI PCNPŘOJI
predelava) in glede na vašo obliko registracije posredujte kopije ustreznih dokazil.
enot zbornice se voli v naslednje
Kmetije, ki prodajate le kmetijske pridelke, potrebujete potrdilo o lastni prideizpostave:
lavi, ki ga dobite pri pristojnem organu lokalne skupnosti (na občini).
t PCNPŘOB FOPUB /PWB (PSJDB
Za prodajo izdelkov je potrebno imeti priglasitveni list ali odločbo o registraciji
"KEPWÝŘJOB  *ESJKB  5PMNJO  /PWB
dejavnosti, in sicer:
Gorica,
- kmetije z dopolnilno dejavnostjo: priglasitveni list ali odločbo o registracijo
t PCNPŘOB FOPUB ,PQFS *[PMB 
dopolnilne dejavnosti,
Koper, Piran, Sežana,
- samostojni podjetniki: obrtno dovoljenje in odločbo o davčni zavezanosti,
t PCNPŘOBFOPUB,SBOK3BEPWMKJDB 
- družbe: sklep o registraciji družbe, odločbo o davčni zavezanosti.
+FTFOJDF  5SäJŘ  ÀLPʵB -PLB 
- Dejavnost mora biti prijavljena na ZIRS-u ali na VURS-u.
Kranj,
- Priporočljiva je tudi kopija zdravstvene izjave.
t PCNPŘOB FOPUB -KVCMKBOB
7SIOJLB  (SPTVQMKF  -KVCMKBOB
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KGZS opozarja na velika odstopanja pri meritvah z
GPS napravami

Iniciativni odbor agrarnih (pašnih)
skupnosti nadaljuje z aktivnostmi

Kmetje naj se pritožijo

Korak bližje k
združitvi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pričakuje
od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
da preveri točnost in verodostojnost podatkov, pridobljenih z GPS napravami.
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) svetujejo svojim članom, da zavrnjene ali delno zavrnjene odločbe za zahtevke ukrepov kmetijske politike za leto 2007, ki
jih prejemajo, temeljito preučijo. Zaradi težav pri meritvah
prihaja pri kontroli do razlik med velikostjo prijavljenih in
izmerjenih površin na kraju samem. Če vlagatelji dvomijo
v pravilnost prejete odločbe zaradi napačne izmere, naj
v roku vložijo pritožbo na Agencijo RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja (ARSKTRP). Prav tako naj bodo na te
težave pozorni tudi pri odločbah za ostale zahtevke, ki jih
bodo vlagatelji še prejeli.
Mnogi člani KGZS se ne strinjajo s prejetimi odločbami
o dodelitvi plačilnih pravic in odločbami o izplačilu za območja z omejenimi dejavniki (OMD) s strani Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). V večini pri-

merov je do zavrnitve ali delne zavrnitve zahtevkov prišlo
zaradi neujemanja velikosti prijavljenih površin z izmerjenimi površinami na kraju samem. Ob tem na KGZS opozarjajo na nerazumljiva odstopanja, ki nastajajo pri merjenju kmetijskih površin z napravami GPS, ki jih pri izvajanju kontrole površin uporabljajo kontrolorji ARSKTRP. Pri
meritvi istih površin na terenu prihaja celo do odstopanj
med meritvami posameznih kontrolorjev, kljub temu, da
ti uporabljajo enake naprave GPS in merijo isto površino.
V KGZS izražajo dvom glede zanesljivosti meritev s pomočjo naprav GPS, zato od ARSKTRP pričakujejo ponovno
preverjanje točnosti podatkov. V primeru, da so zavrnjene
odločbe oprte na napačno opravljene izmere, zahtevajo
ponovno preverjanje dejanskega stanja ter izdajo novih
odločb, ki bodo odražale realno stanje na kmetijskih gospodarstvih članov KGZS.
Zbornični urad

V začetku aprila se je v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani sestal iniciativni odbor agrarnih (pašnih) skupnosti.
Iniciativni odbor nadaljuje z delom, začrtanim na sestanku predsednikov agrarnih (pašnih) skupnosti, ki je
bilo organizirano oktobra lani. Prisotni so se seznanili z aktivnostmi, ki so potekale v preteklem obdobju, hkrati pa
so izrazili željo po združitvi in delovanju agrarnih (pašnih)
skupnosti pod okriljem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Ker je na področju dejavnosti agrarnih (pašnih) skupnosti veliko težav, lahko na elektronski naslov: agrarna.
skupnost@kgzs.si člani agrarnih skupnosti pošiljajo svoje
predloge, pripombe in vprašanja. Predstavniki iniciativnega odbora agrarnih (pašnih) skupnosti pozivajo vse
zainteresirane, da se jim pridružijo na prihodnjem sestanku iniciativnega odbora. Hkrati vabijo vse zainteresirane
agrarne skupnosti, ki se še niso javile na poziv, da se pridružijo agrarnim (pašnim) skupnostim na zgoraj omenjeni
elektronski naslov ali s pošto na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana.
J. V.

KGZS pripravila pobudo za presojo ustavnosti obdavčevanja subvencij

Na vrsti je ustavno sodišče
Z njo se je strinjal tudi Franc Pribožič, podpredsednik
KGZS: »Nedavna izredna seja svetov območnih enot KGZS
je potrdila, da se naši člani s takšno pavšalno obdavčitvijo
ne strinjajo. Zato se zbornica že od vsega začetka zavzema
za to, da se plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike
in drugih državnih pomoči popolnoma izločijo iz obdavčitev.«
Med prvimi sta pobudo za presojo ustavnosti podpisala člana KGZS Florijan Šraj in Bojan Dulmin. Pri tem sta
opozorila tudi na problem sedanje ureditve katastrskega
dohodka, ki vpliva na višino različnih socialnih transferjev.
Tako bo marsikateri otrok lastnikov kmetijskih zemljišč in
gozdov prikrajšan za štipendijo ali otroški dodatek.

Podpisane prve pobude za presojo ustavnosti nekaterih členov Zakona o dohodnini in predpisa Ministrstva za ﬁnance o višini pavšalnih subvencij
Na novinarski konferenci začetek aprila je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) predstavila pobudo za presojo ustavnosti Zakona o dohodnini in presojo
ustavnosti ter zakonitosti predpisa »Povprečni znesek
subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na
panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007«, ki ga je sprejelo Ministrstvo za
ﬁnance. »Na KGZS dnevno prejemamo klice naših članov,
ki so ogorčeni nad takšno davčno ureditvijo. Z ustavno
presojo želimo spodbuditi zakonodajalca, da nepravično
in, po našem mnenju, ustavno sporno pavšalno obdavčevanje subvencij odpravi oziroma spremeni,« je dodala
Polona Sladič, vodja sektorja za pravne zadeve pri KGZS.

Robert Peklaj

KGZS poziva kmete, da izkoristijo možnost zavarovanja pridelkov

Pomoč države in občin za kmete
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije svetuje
kmetom zavarovanje kmetijskih pridelkov. Predstavljen Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijske gospodarska.
»Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) dejavno osvešča svoje člane o pomenu zavarovanja posledic naravnih nesreč. Zavarovanje pridelkov postaja še
pomembnejše, ker je državna pomoč za odpravljanje
posledic škode v kmetijstvu po novi spremembi zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč namenjena samo za
naravne nesreče, ki jih ni možno zavarovati. Kmetom je od
leta 2006 ponujena možnost soﬁnanciranja zavarovalnih
premij. S 1. januarjem 2008 je v veljavo stopila nova Uredba za soﬁnanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008. Poleg zavarovanja posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara
in udara strele, spomladansko pozebo, poplavami, viharjem ter bolezni živali prinaša še zavarovanje vzreje vodnih
živali v ribogojnem objektu. V letu 2008 je za zavarovanje
država namenila 6,126 milijona evrov,« je aprila na novinarski konferenci poudaril predsednik KGZS Peter Vrisk.
V KGZS smo veseli, da se za zavarovanje odloča vedno
več kmetij. Tako je bilo v letu 2006 izplačanih 1,738 mili-

jona evrov za soﬁnanciranje 8.447 zavarovalnih premij za
zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara in udara strele. Leta 2007 je bilo izplačanih 3,971
milijona evrov za soﬁnanciranje 17.833 zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo
toče, požara in udara strele, spomladansko pozebo, poplavami, viharjem ter bolezni živali. Opozarjamo tudi na
nujnost vzpostavitve sistema zavarovanja pred sušo. V
letu 2007 je suša v 56 slovenskih občinah prizadela 6.419
oškodovancev na skupaj 27.875 hektarov kmetijskih površin. Skupna ocena škode znaša 16,510 milijona evrov.
Predstavitev priročnika o navzkrižni skladnosti
Na novinarski konferenci je bil predstavljen tudi Priročnik za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska
gospodarstva. Navzkrižna skladnost je skupek zahtev, ki v
Evropski uniji v prakso prinaša novo zavedanje o nujnosti
upoštevanja evropske in domače zakonodaje na kmetijskem področju. Namen navzkrižne skladnosti je obveščanje upravičencev o upoštevanju določenih zahtev, če
želijo v celoti prejeti sredstva iz prvega in drugega stebra
Skupne kmetijske politike. »Priročnik je nastal v sodelovanju KGZS s strokovnjaki Ministrstva RS za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano. V njem so na razumljiv način
predstavljeni vsi zahtevani predpisi Navzkrižne skladnosti;
navedeni so strokovni razlogi, ki utemeljujejo posamezno
zahtevo za posamezno zahtevo, kmeta usmerjajo in nakazujejo rešitve v primeru ugotovljenega neskladja. Gradivo
je namenjeno tako kmetom kot kmetijskim svetovalcem.
Brezplačen izvod priročnika lahko kmetje prevzamejo pri
svojem kmetijskem svetovalcu, kjer bodo seznanjeni s potrebnimi navodili, lahko se tudi dogovorijo za obisk svetovalca na njihovi kmetiji in pregled kmetije za izpolnjevanje navzkrižne skladnosti,« je na novinarski konferenci
dejal vodja sektorja za kmetijsko svetovanje pri KGZS Igor
Kotnik.
Tatjana Vrbošek
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ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE, z. o. o.
AKTUALNO DOGAJANJE
Izvoljen nov upravni in nadzorni odbor
ZZS
V letih od 2008 do 2012 bo Zadružno
zvezo Slovenije še naprej vodil Peter Vrisk
skupaj s petnajstimi člani upravnega odbora.
Tako so na volitvah odločile članice na XXXVI.
rednem letnem občnem zboru Zadružne
zveze Slovenije 8. aprila 2008 v Lukovici. V
upravni odbor so bili izvoljeni še: Jožef Berdnik, Matej Biščak, Avrelij Bonin, Anemarija
Gerold, Marjan Hergan, Marjan Jevnikar,
Silvan Peršolja, Dušan Pintar, Anton Pušnik,
Janez Rajšp, Janez Rihtarič, Milan Sobočan,
Stanko Zagožen, Cvetko Zupančič in Janez
Živič. Petčlanski nadzorni odbor Zadružne
zveze Slovenije sestavljajo: predsednik Miroslav Pirc in člani Ivan Kure, Danica Ramšak,
Boris Rappl in Milena Vrhovec.

Na občnem zboru so se članice Zadružne
zveze Slovenije seznanile s poročilom o delu
upravnega odbora zveze v minulem letu in
poročilom nadzornega odbora. Sprejele so
letno poročilo Zadružne zveze Slovenije za
leto 2007 ter spremembo in dopolnitev pravil zveze. Predstavljene so bile smernice za
delo v prihodnje, ki bo usmerjeno predvsem
v aktivno sodelovanje s članicami in interesno zastopanje, nadaljevanje spodbujanja
povezovanja zadrug in krepitve sodelovanja
z živilsko predelovalno industrijo, razvoj zadružne revizije, pospešitev vračanja podržavljenega zadružnega premoženja, okrepitev
promocije in prepoznavnosti zadružništva in
Zadružne zveze Slovenije v prostoru z oblikovanjem blagovne znamke zadružništva,

izobraževanje članic, mednarodne aktivnosti
ter nadaljevanje dobrega sodelovanja z aktualno kmetijsko politiko. V razpravi so zadružniki predstavili svoje poglede o aktualnih
problemih zadružništva in podanih vsebinah. Občni zbor je podprl zahtevo Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije, da se izločijo
plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike
in drugih državnih pomoči iz obdavčitve.
Vsem novo izvoljenim članom upravnega
in nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije iskreno čestitamo in jim želimo veliko
uspeha pri njihovem delu!
EESO v Dolenjskih toplicah
V Dolenjskih toplicah je v petek, 11. aprila
2008, potekala izredna seja predsedstva III.
skupine Evropskega ekonomsko socialnega odbora. Član predsedstva je tudi Martin
Nose, direktor Zadružne zveze Slovenije, ki
je uvodoma pozdravil vse prisotne. III. skupino sestavljajo zelo različne interesne skuKmečka lista – društvo za razvoj kmetijstva in podeželja je imela 8. aprila 2008 v Lukovici redni občni zbor društva. Na njem so
pregledali aktivnosti društva v minulem letu
in pripravili usmeritve za delo v prihodnje.
Kmečka lista je prostovoljno združenje
ﬁzičnih oseb, ki samostojno opravljajo kmetijsko, gozdarsko ali ribiško dejavnost na območju Republike Slovenije. Namen društva
je vzpodbujati razvoj slovenskega kmetijstva
in podeželja, izboljšati gospodarski in socialni položaj kmetov ter utrjevati kmetijsko
zadružništvo in druge oblike organiziranja
kmetov na podlagi vzajemne samopomoči.
Kmečka lista je kot najmočnejša skupina v prvih dveh mandatih uspešno vodila Kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije. Ta je postala
pomembna nevladna organizacija, prepoznavna doma in v svetu, ki zastopa interese
slovenskega kmeta in podeželja. Za uspešno
nadaljevanje dosedanjega dela in razvoja
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se je
Kmečka lista odločila nastopiti tudi na leto-

pine, med njimi tudi predstavniki organizacij
kmetov, malih podjetij, obrtnega sektorja,
samostojnih poklicev, zadružnih skladov
in nepridobitnih združenj, potrošniških in
okoljevarstvenih organizacij ter drugi. Namen srečanja je bil skupaj razpravljati o vlogi
slovenskih organizacij civilne družbe v procesu političnega odločanja, institucionalni
zastopanosti organizacij civilne družbe na
nacionalni ravni zlasti v Ekonomsko socialnem svetu in medkulturni dialog, človekove
pravice in nova Lizbonska pogodba. Spregovorili so o novih izzivih in perspektivah za
Slovenijo ter kakšna je vloga civilne družbe v
tem procesu. Po mnenju udeležencev v Sloveniji obstaja veliko možnosti za sodelovanje
nevladnih organizacij. Treba bi bilo preučiti,
kako bi organizirano civilno družbo vključili
v delo Ekonomsko-socialnega sveta Slovenije in s tem okrepiti civilni dialog. Sodelovanje
z organizirano civilno družbo je pomembno
zlasti na področju okoljskih vprašanj in pred
šnjih volitvah za organe Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije. Kmečka lista je za sodelovanje z vsemi, ki se zavzemajo za dobrobit
slovenskega kmeta in podeželja.

Pripravila:
mag. Anita Jakuš
sprejemanjem zakonodajnih predlogov, zlasti z učinkovitim posvetovalnim postopkom.
Popoldanski del je bil namenjen posebni vlogi, ki jo lahko ima organizirana civilna družba
pri krepitvi medkulturnega dialoga in človekovih pravic v okviru Lizbonske pogodbe.

novesje v prehranski verigi. Slovenski kmet
mora biti enakopraven državljan. Smo proti
vstopu gensko spremenjenih organizmov na
slovenska polja. Slovenski kmet skrbi za pridelavo varne hrane, ohranja urejeno in poseljeno podeželje, zato mora njegovo delo
ceniti tudi država. Evropski prostor je velik in
sodelovanje na njem zahteva prepoznavnost,
učinkovitost in dobro medsebojno sodelovanje. Slovenski kmet je lahko konkurenčen
drugim, če ima enakopraven položaj in enakovredne pogoje za kmetovanje s kmetijami
v njegovi soseščini. Poskrbimo za boljšo prihodnost slovenskega kmeta in zadrug. Združimo moči in uresničimo naše cilje!«

Franc Pribožič, predsednik Kmečke liste,
je povedal: »V Kmečki listi odločno nasprotujemo obdavčevanju subvencij kmetom
in ukinitvi olajšav za investicije na kmetijah.
Zastavili smo si jasne cilje: postaviti strategijo
razvoja slovenskega kmetijstva, omogočiti
razvoj vsem kmetijskim panogam, razvijati
slovensko živilsko predelavo in ustvariti rav-

Srečanje predsednic društev kmetic in vodstva KGZS

Državni kviz Mladi in kmetijstvo

Izmenjava izkušenj in zamisli za ohranitev
ter razvoj podeželja

Zmagali Metličani

Na vabilo vodstva Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se je konec marca na Biotehniški šoli v Kranju srečalo preko petdeset predsednic društev kmetic
Slovenije. Glavni namen srečanja je izmenjava izkušenj,
predstavitev dela in zamisli za prihodnje delovanje.
»Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije že vrsto let sodeluje s podeželskimi društvi, med drugim tudi z društvi
kmečkih žena. Njihova dejavnost je zelo pomembna za
napredek in izboljšanje gmotnega položaja na podeželju. Njihovo delo in vloga postajata vse bolj pomembna
ter cenjena,« je na srečanju poudaril Peter Vrisk, predsednik KGZS.
Zgodovina skupnega dela kmetijske svetovalne službe in
takratnih aktivov kmetic sega v začetek sedemdesetih let.
Kasneje so se aktivi zaradi možnosti pridobivanja ﬁnančnih
sredstev registrirali kot društva. V Sloveniji je danes registriranih okoli 150 društev kmetic. Na osmih zavodih Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije deluje 45 svetovalcev za kmečko družino. Ustanavljanje, usmerjanje in strokovna pomoč
društvom, zvezam in združenjem na področju kmetijstva je
ena izmed njihovih pomembnih dejavnosti. S svojim aktivnim delom kot strokovni sodelavci, tajniki in mentorji skrbijo
za pravočasno obveščenost ter povezujejo in usklajujejo njihove interese. Prav tako prirejajo različna predavanja, tečaje,
krožke in druge dejavnosti, ki pripomorejo k obveščenosti in
dodatni usposobljenosti žensk na podeželju.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije dobro sodeluje z zvezo kmetic Slovenije in društvi kmečkih
žena.
KGZS obenem zagotavlja svetovalno in strokovno pomoč
s področja kmetijske pridelave in predelave, družinskih in
socialnih zadev ter razvoj in registracijo dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. »Dobro medsebojno sodelovanje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in društev kmečkih žena je
osnova za skupno delovanje pri organizaciji skupnih projektov in prireditev tudi v prihodnje,« je na današnjem srečanju
zatrdila direktorica KGZS Nataša Belingar ter obenem izrazila željo, da letno srečanje predsednic društev kmetic in vodstva KGZS postane tradicionalno.

Drugo aprilsko soboto je v Osnovni šoli Podzemelj potekal
državni kviz Mladi in kmetijstvo. Prireditev sta pripravili Zveza
slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, za nemoteno in odlično izpeljano tekmovanje
pa so poskrbeli mladi iz Društva podeželske mladine Metlika
v sodelovanju s kmetijsko gozdarskim zavodom Novo Mesto.
Na kvizu je zmagala domača ekipa v sestavi Viktor Kure,
Veronika Mužar in Damjan Jakofčič.

V sklopu prireditve je potekala tudi okrogla mizo o omejitvah pri uveljavljanju lastninske pravice lastnikov kmetijskih
in gozdnih zemljišč. Pri tem pogosto prihaja do konﬂikta interesov med lastniki zemljišč in javnimi koristmi. Pozitivno pri
prostem dostopu na zasebno lastnino je, da je s tem omogočen odprt dialog med souporabniki prostora in da je možna
rekreacija na teh površinah, kar veča obisk podeželja in povečuje možnost razvoja turizma. Možni pa so tudi negativni
učinki, kot npr. škoda na zemljiščih in prekomerno izkoriščanje naravnih dobrin.
Ma. P.
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Jožefov sejem v
Petrovčah
V Petrovčah smo 19. marca svetovalci KGZS Zavoda Celje skupaj s Kmetijsko
zadrugo Petrovče pripravili tradicionalni,
letos že dvajseti Jožefov sejem.
Tako kot vsako leto so se na sejmu predstavila tudi društva s podeželja (Združenje
ekoloških pridelovalcev in predelovalcev
Deteljica, Društvo rejcev drobnice Cekin,
Združenje pridelovalcev vrtnin celjske in
koroške regije, Zbor hmeljarskih starešin in
princes Slovenije, Zavod za gozdove Celje).
V obsejemskih prireditvah smo se še posebej
potrudili in predstavili Društvo podeželske

nam je s svojo prisotnostjo izkazal celjski škof
Anton Stres, ki je sejem tudi odprl.

ramorum) in z viroidom vretenatosti krompirjevih gomoljev (PSTVd).
Druga tema je bila posvečena ugotavljanju kršitev ﬁtosanitarnih predpisov.
Postopke in ugotavljanje je zelo natančno
predstavil mag. Andrej Potočnik s Fitosanitarne inšpekcije Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. Zadnja tema
je bila hrušev ožig in z njim zamenljive bolezni. To je zelo natančno z veliko slikami
predstavil Matjaž Maležič s Kmetijskega
zavoda Ljubljana.
Vsi redni obiskovalci sejmov v Komendi
ugotavljamo, da je razstavljavcev čedalje
več, tako da mirne duše lahko rečemo, da
»sejem poka po šivih« in da je Komenda
poslovno daleč najbolj uspešni sejemski
kraj v Sloveniji. Pri tem ima največ zaslug

gospod Alojz Lah kot »duša in glavni motor« vse prireditve.

Andreja Žolnir in Irena Friškovec

mladine Spodnje Savinjske doline in Društvo
podeželskih žena občine Žalec. Tako smo
med drugim postavili na ogled razstavo Mladi ambasadorji podeželja in v sodelovanju z
ZSPM organizirali okroglo mizo z naslovom
Problematika mladih kmetov. Organizirali smo dva kulinarična tečaja in na samem
sejmu razstavo Zakladi sladkih okusov dveh
generacij.
Zaradi lepega vremena se je kar trlo obiskovalcev med stojnicami - prišlo jih je več
tisoč iz doline pa tudi od drugod. S svojo
prisotnostjo so nas počastili tudi predstavnik

Utrinki iz
Komende
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
je tudi letos pred slovesnim odprtjem
pomladanskega sejma v Komendi pripravil zanimiva predavanja. Nit, ki je
povezovala vse teme, so bile »Karantenske bolezni in škodljivci v osrednjeslovenskem prostoru.«
To temo so predstavile predavateljice
s Fitosanitarne uprave RS. Mag. Simo-

MKGP g. Branko Ravnik, predsednik KGZS Peter Vrisk, župan občine Žalec Alojz Posedel,
predsednik ZSPM Rok Sedminek ter član komisije za mlade kmete pri ZSPM Tomaž Kren,
ki je tudi vodil okroglo mizo. Posebno čast

na Mavsar je predstavila belo in rumeno
krompirjevo ogorčico (Globodera pallida
in Globodera rostochinensis), mag. Erika Orešek koruznega hrošča (Diabrotica
virigifera virigifera), hrušev ožig (Erwinia
amylovora) in kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus), nadaljevala pa je Mojca
Celar s ﬁtoftorno sušico vejic (Phytopthora

Kmetijski zavod Ljubljana je že drugo
leto zapored vse tri dni sejma zagotovil
strokovno svetovanje svojih svetovalcev.
Zanimanje za naše delo je bilo kar veliko.
Obiskovalci so postavljali vprašanja o varstvu rastlin, obdavčitvi kmetijskih zemljišč
in katastru, čmrljih kot opraševalcih v rastlinjakih itd. Tako smo kmetijski svetovalci
lahko ugotovili, da kmetje in ostali občani
strokovne nasvete potrebujejo in se zanje
tudi zanimajo.
Damjana Iljaš
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Napovednik izobraževanj pri KGZS
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

%PEBUOFJOGPSNBDJKFEPCJUFOBUFMFGPOV#BSCBSB-BQVI 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05 630 40 61.

Datum
19.-21. 5.
2008

Naslov
Tečaj predelave mesa – certiﬁkatno izobraževanje

Vrsta
Tečaj –
predavanje
in praktični
EFM /*[B
SKOP, KOP

Lokacija

Ura

-JUJKB5VSJTUJŘOBLNFUJKBx/B
hribčku«, Zvone Končina, Velika
ÀUBOHB ÀNBSUOPQSJ-JUJKJ0#7&;/"
13&%)0%/"13*+"7"

Datum

Naslov

29. 5. 2008 Bolezni in škodljivci na plodovkah
29. 5. 2008 Reprodukcija v konjereji
3. 6. 2008 Poletna rez vinske trte

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17.
Datum

Naslov

6. 5. 2008

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in HACCP

7. 5. 2008

Bolezni in škodljivci na vrtu in možnosti okolju
prijaznejšega zatiranja le-teh

8. 5. 2008

Smernice dobre higienske prakse za vinarje, Pridobitev potrdila o udeležbi, Reforma vinskega trga

9. 5. 2008

,PMPCBSOBFLPMPÝLJILNFUJKBI &LPOPNTLB
učinkovitost ekološkega kmetovanja ter možnosti
za povečanje tržne pridelave na ekoloških kmetijah,
Pregled ekološkega kmetijstva v Sloveniji

9. 6. 2008 Poletna rez vinske trte
9. 6. 2008 Poletna rez vinske trte

Vrsta
Lokacija
/FWFMKB[B ,NFUJKTLPHP[EBSTLJ[BWPE.VSTLB
SKOP/KOP 4PCPUB ÀUFGBOB,PWBŘB 
.VSTLB4PCPUB
/FWFMKB[B ,NFUJKTLPHP[EBSTLJ[BWPE.VSTLB
SKOP/KOP 4PCPUB ÀUFGBOB,PWBŘB 
.VSTLB4PCPUB
/FWFMKB[B ,NFUJKTLPHP[EBSTLJ[BWPE.VSTLB
SKOP/KOP 4PCPUB ÀUFGBOB,PWBŘB 
.VSTLB4PCPUB

Ura

17.00

9.00

Turistična kmetija Zelko, Pečarovci 90,
.BŘLPWDJ

9.00

Vinotoč Borko, Črešnjevci 9, 9250
Gornja Radgona

9.00

*Navedena obrestna mera velja za kreditojemalce, ki že imajo oziroma
bodo vzpostavili aktivno poslovno sodelovanje z banko. Izračun Efektivne
obrestne mere (EOM) je narejen na dan 3. 4. 2008 in je informativne
narave.
Vabimo vas, da se oglasite v katerikoli izmed 88 enot Deželne banke
Slovenije, kjer vam bomo z veseljem podrobneje predstavili ponudbo in
vam naredili dodatne izračune. Informacije o ponudbi so vam na voljo tudi
na spletnem naslovu www.dbs.si in na brezplačni telefonski številki DBS
FON 080 17 55 vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

Datum
Naslov
Zatiranje nezaželenih zeli na travinju in obnova
16. 5. 2008 travne ruše

Purissima

10.00

#SKF-PHJ WWJOPHSBEV

10.00

Planina - Pokopališče

13.00

Križ

9.00

Vrsta
SKOP/KOP –
prikaz
SKOP/KOP –
prikaz

Lokacija
Kmetija Strnad, Drožanjska cesta 101,
8290 Sevnica

Ura
10.00

Prireditveni prostor v Semiču

9.00

Dr. Jernej Demšar
KGZS, sektor za kmetijsko svetovanje

14.00

9.00

Primer izračuna:
Znesek kredita: 100.000,00 EUR
Odplačilna doba: 10 let
Obrestna mera: 6-mesečni Euribor + 1,10 %*
Anuiteta: 1.101,79 EUR
Stroški odobritve: 250,00 EUR
Stroški vodenja: 334,00 EUR
Zavarovanje: hipoteka (zastava nepremičnine)
EOM: 6,22 %

18.00

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

1. 6. 2008 Razstava drobnice v Semiču

,NFUJKTLPHP[EBSTLJ[BWPE.VSTLB
4PCPUB ÀUFGBOB,PWBŘB 
.VSTLB4PCPUB

V Deželni banki Slovenije vam lahko ponudimo izredno ugodne
stanovanjske kredite z obrestno mero že od EURIBOR + 1,10 % in z
odplačilno dobo do 30 let.

Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07 816 51 30 (Sevnica), 07 305 62 10 (za Semič).

,NFUJKTLPHP[EBSTLJ[BWPE.VSTLB
4PCPUB ÀUFGBOB,PWBŘB 
.VSTLB4PCPUB

Smo mlada družina in kupujemo novo stanovanje. Potrebujemo približno
100.000 EUR dodatnih sredstev. Zanima nas, kakšen kredit nam lahko
ponudite v Deželni banki Slovenije?

Ura
10.00

9.00

9.00

.PUWBSKFWDJ WJOPHSBE

Lokacija
Sečovlje

9.00

SKOP/
,NFUJKTLPHP[EBSTLJ[BWPE.VSTLB
,01o&, 4PCPUB ÀUFGBOB,PWBŘB 
predavanje .VSTLB4PCPUB

SKOP/
16. 5. 2008 Pridelovanje žit v kolobarju v okviru integrirane
pridelave poljščin, Pridelovanje alternativnih poljščin ,01o*1-
predavanje
/FWFMKB[B
24. 5. 2008 Praktični prikaz
SKOP/KOP
Povzročanje in preprečevanje erozije tal na njivskih
površinah, Ohranjanje in izboljšanje strukture tal na SKOP/
30. 5. 2008 njivskih površinah, Ohranjanje in povečanje organske ,01o,0-
snovi na njivskih površinah, Praha in energetske
predavanje
rastline v kolobarju
SKOP/
6. 6. 2008 Praktični strokovni razgovor o aktualnostih v
KOP – IVG vinogradih
predavanje
SKOP/
Praktični strokovni razgovor o aktualnostih v
10. 6. 2008 vinogradih
KOP – IVG predavanje

10. 6. 2008 Poletna rez vinske trte

Vrsta
SKOP/KOP –
IVR prikaz
SKOP/
KOP – PAS
predavanje
SKOP/KOP –
IVG prikaz
SKOP/KOP –
IVG prikaz
SKOP/KOP –
IVG prikaz
SKOP/KOP –
IVG prikaz

Hmeljarji!
Obveščamo vas, da imamo na zalogi nože za čiščenje
hmelja, diske za rezalnike, sulice in rezervne dele za
obiralne stroje. Informacije na: 041 674 450.
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KGZS na srečanju COPA-COGECA

Za skupno financiranje kmetijske
politike
Na aprilskem zasedanju predsedstva COPA/COGECA je bilo največ pozornosti namenjeno osnutku stališč COPA/COGECA o oceni proračuna Evropske unije za leto 2008/09.
Evropski kmetje in njihove zadružne zveze trdno verjamejo, da lahko le skupna kmetijska politika (SKP), ki jo ﬁnancira Evropska unija, spodbudi porast večfunkcionalne oblike
kmetijstva, ki bo močno prispevala k ciljem ponovno uvedene lizbonske strategije - »pozelenitvi gospodarstva«. Kakršnokoli zmanjšanje proračuna skupne kmetijske politike bo
te cilje ogrozilo.
COPA in COGECA močno nasprotujeta ponovni nacionalizaciji kmetijskih politik in se
močno zavzemata za močno skupno kmetijsko politiko v smislu vsebine in ﬁnanciranja.
Skupno ﬁnanciranje kmetijske politike odpravlja nekonkurenčnost v okviru skupnega
trga in omogoča prihranke evropskim davkoplačevalcem. Neporabljena sredstva skupne
kmetijske politike naj se prenese v fond v okviru iste politike, kjer bi se z ustreznimi orodji
upravljalo s tveganji in krizami v kmetijstvu.
V glavnem proračun Evropske unije odgovarja potrebam kmetijstva, čeprav predstavljajo izdatki v kmetijstvu (skoraj 50 milijard evrov) v letu 2007 manj kot 0,5 % bruto
družbenega proizvoda Evropske unije.
V okviru razprav je predsednik KGZS Peter Vrisk opozoril na problematiko obdavčevanja kmetijstva. Po njegovem mnenju bi morala Evropska unija več pozornosti nameniti
iskanju ustreznih rešitev za bolj spodbujevalno obdavčevanje kmetov, da bi s tem povečali konkurenčnost kmetijstva in pospešili njegov razvoj.
COGECA pritiska na Komisijo, da bi sprejela smernice za uporabo skupnega načela
obdavčenja v državah članicah, ki bi dovoljeval zmanjšano davčno stopnjo za transakcije
med zadrugami in njenimi člani. Na enaki osnovi naj bi se uvedlo tudi zmanjšanje davčne
stopnje za majhne
zadruge za vse
transakcije (med
člani in nečlani zadrug). Predsednik
Vrisk je predlagal
ustanovitev strokovne komisije, ki
bi delovala na tem
področju.
S. H.

Podeželje v mestu – dobrote slovenskih kmetij v Ljubljani

Člani KGZS predstavljali svoje dobrote
Prijetno vzdušje v družbi ljudskih godcev in pevcev, kulinaričnih dobrot ter odličnega vina je
odlikovalo dogajanje na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kjer je 19. aprila potekala tradicionalna
prireditev Podeželje v mestu – dobrote slovenskih kmetij.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s KGZS-Zavodom Ptuj, Ljubljanskimi
tržnicami in ekipo radia Veseljak uspela sredi mesta presenetiti z razkošjem tradicionalnih slovenskih jedi in kulinaričnih mojstrovin ter obiskovalcem ponuditi možnost stika s podeželjem, njegovimi prebivalci, kulturo, življenjsko modrostjo, šegami, navadami in gostoljubnostjo.
Poleg predstavitve in promocije kakovostne ponudbe slovenskih kmetij po posameznih regijah
je na tokratni prireditvi potekala predstavitev »Dobrot Slovenskih kmetij 2008«, ki bo potekala med
23. in 26. majem v Minoritskem samostanu na Ptuju. Gre za prireditev z devetnajstletno tradicijo,
ki prikazuje stoletno izvirno kulinarično ponudbo slovenskega podeželja in je rezultat dobrega
sodelovanja kmetijskih svetovalcev KGZS in slovenskih kmetij. Na njej z več kot 1000 dobrotami
vsako leto sodeluje preko 700 slovenskih kmetij iz domovine in zamejstva. Strokovne komisije so
februarja pričele z ocenjevanjem 1066 prijavljenih izdelkov v trinajstih ocenjevalnih skupinah, najboljši med njimi pa bodo prejeli priznanja in znak kakovosti.
Na tokratni razstavi bo imela posebno mesto primorska pokrajina, ki slovi po dobrih vinih, oljčnem olju, pridelavi mesnih in mlečnih izdelkov ter drugih dobrot.

Tatjana Vrbošek
Elisabeth Jeggle, ki je članica odbora za kmetijstvo pri
Evropskem parlamentu, podpira ohranitev mlečnih kvot,
kar je tudi stališče Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

NAGRADNA AKCIJA »S KMETIJE ZA VAS«

Ponujamo vam 20 izbranih hibridov koruze Pioneer za setev v letu 2008, ki so bili preizkušeni v široki
mreži poskusov in v široki proizvodnji. S Pioneer hibridi koruze do kakovosti – pridelka – dobička.
PIONEER® 11G22
za boljšo in stabilnejšo travno silažo in silažo iz žit
Prednosti:
- nižja vsebnost pH,
- boljša aerobna stabilnost 22 poskusov do 67 ur,
- boljša kislinska sestava,
- manj etanola,
- manj skupnih izgub suhe snovi (aerobne in fermentacijske izgube) za več kot 5 %,
 WTFCVKFxEFLMPSJOBUPSj NPäOBVQPSBCBLMPSJSBOFWPEF 
- ni strupen in ni koroziven.
/BSBWOJCJPMPÝLJTJMJSOJEPEBUFLOBCB[JTFENJIFLTLMV[JWOPJ[CSBOJITPKFWNMFŘOPLJTMJOTLJICBLUFSJK
Poskus pitanja bikov: dokazan prirast 7,2 kg mesa na tono pokrmljene silaže z uporabo silirnega dodatka Pioneer 11G22.
&LPOPNJŘOPTUVQPSBCF
Strošek dodatka : Dobiček = 1 : 9
NOVO
Izjemna sorta lucerne PR57N02 kraljica polj, preizkušena v Sloveniji,
in edinstven dodatek za lucerno PIONEER®11H50, ki izboljša kakovost vaše silaže.
Obiščite našo novo spletno stran: http://slovenia.pioneer.com
Za več informacij pokličite nas ali promotorja na vašem področju.
KOLIŒINSKI POPUST
Ob nakupu 16 vreœ in veœ
dobite øe poseben popust in
sicer 1,0 EUR za vsako vreœo.

16,00 EUR za 16 vreœ

PIONEER KLUB 2008
Kupite 8 vreœ 25 MK koruze Pioneer in paket je vaø

PIONEER

KAPA
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Prijavnica
Prijavljam se na nagradno akcijo »S kmetije za Vas«
Ime in priimek:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
Mobilni telefon:
Neposredno tržimo naslednje pridelke oz. izdelke:
Prilagam (obkrožite ustrezno):
- opis izdelka in načina prodaje,
- fotograﬁje izdelka in prodajnega prostora,
- promocijski material,
- drugo.

JAKNA
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Že trinajsto leto zapored vas vabimo k sodelovanju v nagradni akciji, ki jo organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas.
Kdo lahko sodeluje?
Kmetije, ki na kakršenkoli način neposredno tržijo svoje pridelke in izdelke.
Kaj je neposredna prodaja?
Neposredna prodaja zajema široke možnosti, kot so: prodaja na domu, občasni in stalni prodajni prostori drugod (stojnice, premične trgovine …), prodaja skozi turizem na kmetiji različnih vrst …
Kaj ocenjujemo?
Pomembni so predvsem izvirnost, dovršenost, način promocije in seveda uspešnost prodaje.
Kako poteka ocenjevanje?
Vse, ki se boste prijavili, bo po predhodnem dogovoru obiskala petčlanska strokovna komisija.
Kako se akcija zaključi?
Kmetije bomo predstavili na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer bomo tudi objavili rezultate akcije in trem prvonagrajenim podelili nagrade.
Kako in do kdaj se prijavite?
Do 20. maja 2008 pošljite izpolnjeno prijavnico skupaj z opisom pridelka oziroma izdelka in
načina prodaje ter morebitnimi fotograﬁjami in promocijskim gradivom na naslov:
Milena Kulovec
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Celovška 135, 1000 LJUBLJANA
s pripisom »S kmetije za Vas«.

VEŒ!

®

Zelena dežela je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Celovška 135, 1000
Ljubljana, tel.: 01/ 513 66 00, faks: 01/ 513 66 50, e-naslov: kgzs@kgzs.si.
Graﬁčno oblikovanje, prelom in izvedba: Kmetijska založba, d.o.o..
Jezikovni pregled: Marjana Cvirn. Tisk: Delo, d. d.
Naklada: 141.000 izvodov. Cena: 0,30 €. Časopis je za člane KGZS brezplačen.

