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Moj uvodni prispevek je za mnoge med vami obenem tudi naš
prvi stik. Nekateri ste me že prej poznali, z nekaterimi pa sem se v
teh poletnih, a nič kaj mirnih tednih srečal ob bolj ali manj prijetnih
priložnostih. V zadnje štejem obiske na območjih oz. posameznih
kmetijah, ki so utrpele škodo zaradi julijskih neurij.
Od konstitutivne seje sveta KGZS, na kateri mi je večina svetnikov
zaupala vodenje največje kmetijske stanovske organizacije, je minil mesec in pol. Izvolitev na mesto predsednika KGZS je velika čast, a obenem
tudi zaveza. Zaupanje članov je zame zavezujoče in zavedam se odgovornosti, ki sem jo s to funkcijo prevzel. Predvsem zato, ker ne nameravam biti le opazovalec iz udobnega zavetja zbornične pisarne, pač pa se
bom vselej trudil biti blizu vas; želim biti seznanjen z vašimi tegobami,
negotovostmi, pa tudi z vašimi uspehi, za katere si bomo vsi skupaj prizadevali. Vsem, ki so se na volitvah odločili za kandidate Društva SKZ –
Slovenske kmečke zveze, se iskreno zahvaljujem, vendar enako spoštujem voljo tistih, ki so drugače volili.
Za dobre je vedno dovolj prostora! Zato ne nameravam ločevati »naših« od »vaših«, »pravih« od »nepravih«, pač pa si želim plodnega sodelovanja na vseh ravneh in vseh področjih delovanja KGZS. Vse, kar je
bilo dobrega, bomo ohranili in nadgradili, kjer bo potrebno, pa bomo
opravili manjše ali večje posege.
Že pred volitvami sem jasno povedal, da sem prepričan, da je KGZS
do sedaj opravila veliko pomembnega dela, vendar je prišla v obdobje,
ko so nujne spremembe. In te zanesljivo bodo! Prva je že v vaših rokah.
Odločili smo se za prenovo oblike in vsebinske zasnove glasila KGZS
Zelene dežele. Že ta številka je nekoliko drugačna, v prihodnje bomo
vpeljali še druge novosti. Kljub mesečnim izidom si bomo prizadevali,
da bo revija predstavljala pomemben vir aktualnih informacij za nosilce kmetijske dejavnosti in lastnike zemljišč ter bo obenem zanimiva za
njihove družinske člane. Iskreno si želim vašega sodelovanja pri sooblikovanju vsebine našega glasila. Pošljite nam vaše pripombe in predloge,
opozorite nas na zanimive dogodke ter na pohvale ali graje vredne primere, seznanite nas z vašimi pričakovanji.
Pred volitvami sem vam zagotovil, da se bom v vlogi predsednika
KGZS zavzemal za njeno približevanje potrebam članov, kar pa lahko dosežemo le z obojestransko iskreno in neposredno komunikacijo.
Takšna priložnost se ponuja že konec tega meseca, ko se bo zbornica
skupaj s kmetijskimi zavodi in vsemi strokovnimi službami predstavila
na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni.
Zato vas vabim k obisku našega razstavnega prostora ali katerega od posvetov, ki jih pripravljamo! Torej, na svidenje v Gornji
Radgoni!
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Prva seja UO KGZS

Upravni odbor KGZS podpira
ukinitev obvezne prahe
KGZS zahteva, da se mora v okviru Skupne kmetijske politike EU zagotoviti slovenskemu kmetu primerljive pogoje za delo.
Na ustanovni seji upravnega
odbora (UO) Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS),
ki je bila v začetku avgusta, so
se člani upravnega odbora seznanili s potekom sanacije škode po neurjih in se zavzeli za
njeno čim hitrejšo odpravo, nadaljnji razvoj sistema zavarovanja kmetijske pridelave in prireje ter vzpostavitev vzajemnih
skladov.
Upravni odbor KGZS je
obravnaval tudi številne predloge uredb Sveta Evropske

unije v zvezi s pregledom skupne kmetijske politike, skupnih pravil za sheme neposrednih podpor in programa razvoja podeželja ter s tem povezanih predpisov v Sloveniji,
ki jih pripravlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Upravni odbor KGZS
je zavzel stališče, da ne podpira odprave proizvodno vezanih
plačil in odprave mlečnih kvot
ter izrazil podporo ukinitvi obvezne prahe, kar bo omogočilo
pridelavo hrane na vseh kme-

tijskih zemljiščih. Država mora
v okviru Skupne kmetijske politike EU zagotoviti slovenskemu kmetu primerljive pogoje za
delo in črpanje sredstev za razvoj kmetijstva.
Pomembna naloga KGZS po
volitvah je ustanovitev svetov
območnih enot in odborov izpostav. V času od ustanovne
seje sveta KGZS v začetku julija je ustanovljenih vseh 13 svetov območnih enot in slaba polovica odborov izpostav, ki so
že pričeli s svojim delom.

Člani UO so razpravljali tudi o delovanju zborničnega urada v prihodnje. Upravni
odbor KGZS je predlagal svetu
KGZS razrešitev sedanje direktorice Nataše Belingar, za vršilca dolžnosti direktorja KGZS pa
so predlagali Igorja Hrovatiča.
Seja sveta KGZS, ki je pristojen
organ za imenovanje in razreševanje direktorja, bo predvidoma v začetku septembra.
»»Robert Peklaj

Nacionalna poklicna kvalifikacija

KGZS podelila
198 certifikatov
V čebelarskem centru Slovenije
na Brdu pri Lukovici je konec
julija potekala slovesna podelitev certifikatov o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah (NPK).
Certifikate s področja predelave
mesa, mleka in sadja ter izdelave
kruha, potic, peciva in testenin
na tradicionalen način ter vinogradnik in živinorejec je pridobilo 198 kandidatk in kandidatov.

Največ certifikatov je bilo podeljenih za izdelavo kruha, potic,
peciva in testenin na tradicionalen način ter za predelavo mesa.
Certifikate je podelil predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS) Ciril Smrkolj,
pred podelitvijo pa je prejemnike pozdravil tudi župan občine
Lukovica Matej Kotnik.
»»Marjan Papež

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in
Pomurski sejem vas vabita na ogled
47. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma
od 23. do 29. avgusta 2008 v Gornjo Radgoni.
Ime in priimek :
Poštna številka in pošta:
EMŠO oz. matična številka:
Vaša glavna dejavnost: (obkrožite)
a)
b)
c)
d)
e)

govedoreja
prašičereja
poljedelstvo
vinogradništvo
drugo:

KUPON ZAMENJATE NA SEJEMSKI
BLAGAJNI ZA BREZPLAČNO VSTOPNICO
ZA SEJEM
(veljavni bodo samo čitljivo izpolnjeni kuponi) .
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Intervju

Ciril Smrkolj:
Predsednik – enak med enakimi
Najprej čestitke ob izvolitvi za
predsednika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS).
Kolikor poznamo vaše delo v
preteklosti, ste vedno veliko
časa posvečali stikom s kmeti.
V čem vidite prednosti dela na
terenu?
Stik s kmeti mi je vedno dal
dobre informacije o dogajanju v
kmetijstvu. Biti moraš med ljudmi, da začutiš njihove težave in
slišiš predloge. Tako lažje zastopaš njihove potrebe in imaš občutek, kakšne so možne rešitve.
Seveda pa se ne moreš vseh
izzivov lotevati sam. Člani se z
zelo različnimi težavami obračajo na zbornični urad. Moje
načelo je, da se s težavo seznanim, potem pa jo rešujemo
s pomočjo naših strokovnih
služb na terenu. One poznajo
položaj in so zmožne razrešiti
marsikatero težavo. Če pa le ne
gre, če je ovira v neživljenjskih
predpisih, togosti birokratskega aparata, pa je na zborničnem uradu in meni osebno, da
ukrepam.

doslej ni bilo zaznati, so nujno
potrebne spremembe. KGZS ne
sme biti odvisna od nikogar. Čim
prej mora postati pomemben del
socialnega partnerstva v državi,
tako kot so to druge zbornice.

Nekateri člani KGZS so bili nezadovoljni z dosedanjim vodenjem zbornice in s kakovostjo
storitev. Zakaj se je pojavljalo
to nezadovoljstvo?
Dobro poznam delovanje
KGZS, zato nisem bil začuden,
da članstvo ni bilo zadovoljno.
Kar pa ne pomeni, da je vse narobe. Veliko strokovnih služb
zelo dobro opravlja svoje delo,
mnogi posamezniki pa se še posebej trudijo za dobrobit članov.
Vendar, če organizacija nima jasnih ciljev in ni pripravljenosti
za odločno in včasih tudi ostro
akcijo, je vse zaman. Ker tega

Kakšne spremembe načrtujete pri delovanju zborničnega
sistema?
Najprej se bom potrudil, da
bodo organi zbornice spremenili statut tako, da bo predsednik
enak med enakimi brez diskrecijskih pravic odločanja.
Članarino bomo postopno
zmanjšali za najmanj 30 odstotkov, s tem zmanjšali izdatke naših članov in v okviru možnosti
prispevali k izboljšanju ekonomskega položaja članov.
Izboljšali bomo delo strokovnih služb in dvignili kakovost storitev za člane zbornice.
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Delovanje zbornice je treba decentralizirati tako, da bodo območni kmetijsko-gozdarski zavodi in območne enote KGZS
bolj samostojni.
Naj še dodam, da mora zaradi pomena, ki ga imajo slovenski
kmetje, kmetijstvo in gozdarstvo za Slovenijo, država zagotoviti stabilno in zadostno financiranje vseh potrebnih strokovnih
služb.
Kakšen je vaš pogled na delo
rejskih organizacij. KGZS je
namreč pooblaščena rejska organizacija (PRO) v govedoreji
in prašičereji.
Pri tem bomo morali prepustiti več iniciative neposredno
rejcem, zbornica pa jim mora
biti pri tem servis v okviru druge priznane rejske organizacije
(DPO).

Kakšna je vaša ocena razmerij
v verigi kmetje, zadruge, predelovala industrija, trgovina?
Slovenski kmet se je v zadnjem desetletju prilagodil številnim spremembam. Njegova
storilnost se je precej povečala,
pomembni so npr. premiki pri
prireji na žival, pridelkih na hektar. V prihodnje bo treba več storiti pri dodelavi pridelkov za trg,
kar prinaša ob dodatnem delu
dodatni zaslužek, predvsem pa
je treba povezati ponudbo in poenotiti nastop do kupcev. Bolje
organizirani bi dosegli boljše
odkupne cene, vendar ne na račun povečanih cen za porabnike, ampak na račun zmanjšanih zaslužkov trgovcev in racionalizacije živilskopredelovalne
industrije.
V procesu prilagajanja spremembam pa slovensko zadruštevilka 67

žništvo in živilskopredelovalna industrija (ŽPI) temu nista
sledila. Prestrukturiranje gre
prepočasi, zato storilnost šepa.
Količina predelanega mleka na
zaposlenega pri nas je daleč pod
evropskimi standardi. V ŽPI
še marsikaj moti. Nedopustno
je, da v nekaterih branžah, kot
je npr vinogradništvo, kmetje dobijo plačilo za pridelek z
dveletnim zamikom, ali pa, da
kmetje dobijo za kilogram pšenice manj kot desetino cene kilograma navadnega kruha v
trgovini.
Res je, da ŽPI bremenijo obveznosti preteklih investicij zaradi prilagajanja evropskim
standardom (npr. mesnopredelovalna industrija), vendar so
bili pred desetletjem kmetje v
enakem položaju.
ŽPI, ki je še vedno v precejšnji meri v lasti kmetov oz. zadrug, je zaradi lokalnih interesov in drobnjakarstva ostala
nepovezana, zato je pogajalsko
prešibka dobro povezanim veletrgovcem. Ker si živilskopredelovalna industrija ne uspe izboriti dobrih pogojev pri trgovcih,
se prenese pomemben del posledic na pridelovalce, kmete.
Čeprav so najboljši časi združevanja in povezovanja že minili, ne bi smeli dopustiti, da
ostanemo brez slovenske živilskopredelovalne industrije. Ne
smemo je prepustiti na milost in
nemilost tujim kupcem. Pri odgovoru na te izzive pa pogrešam
resno strategijo Zadružne zveze
Slovenije in zadrug.
Omenili ste Zadružno zvezo
Slovenije (ZZS). S katerimi izzivi se mora najprej soočiti?
Zadružna zveza Slovenije je
danes na pol poslovna in na pol
politična organizacija. Do sedaj
so bili glavni funkcionarji vodstva ZZS in KGZS pretežno isti,
kar je precej sporno. Področja
dela obeh organizacij je potrebno jasno opredeliti.
avgust 2008

Znižali bomo članarino, ob tem pa zagotovili
učinkovitejše delovanje zbornice in
boljše zastopanje interesov članov.
ZZS mora okrepiti področje
poslovnega delovanja. Trenutno
veliko zadrug nemajhen del repromateriala za člane kupuje
prek zasebnikov ali pa ga kmetje sami kupujejo od posrednikov. Slovenski kmetje in zadruge
bi se morali povezati in enotno
naročati blago neposredno pri
proizvajalcih.
Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pa mora
sprejemati politične odločitve, zastopati interese lastnikov
kmetijskih in gozdnih zemljišč
ter kmetijskih podjetij nasproti državi in družbi. Voljeni del
zborničnega sistema mora zagotavljati ustrezne pogoje za kmetovanje, delovanje zadružništva

Priča smo spremembam,
ki jih še pred desetimi ali dvajsetimi leti nismo niti najmanj
pričakovali, predvsem pa jih
nismo pričakovati tako hitro.
Klimatske spremembe, velika
poraba energije in rast porabe
hrane v velikih, hitro razvijajočih se gospodarstvih so mnoge
stvari popolnoma spremenile.
Te spremembe pa niso odraz slabega dela kmetov, ampak posledica industrializacije in rasti števila prebivalstva.
Pred desetletjem je bilo
ključno vprašanje skupne kmetijske politike presežek hrane.
Sedaj so izzivi drugje. Danes se
soočamo z resnimi opozorili na
pomanjkanje hrane. Rešitev je,

Zaradi pomena, ki ga imajo slovenski kmetje
za ohranitev poseljenega ter obdelanega
podeželja, mora država zagotoviti
stabilno in zadostno financiranje vseh
potrebnih strokovnih služb.
in strokovno pomoč lastnikom
kmetijskih zemljišč in gozdov.
Še zlasti lastniki gozdov
imajo v obstoječem sistemu organiziranja gozdarstva v državi prešibko uporabno strokovno pomoč. To se kaže ob pričujočih ujmah, ki so na trgu lesa
že povzročile precejšnje padce
cen, lastniki gozdov pa nimajo zadostne strokovno-komercialne podpore za soočanje s
tem.
Slovenija je postala del svetovnega kmetijskega trga in kmetijske politike. Kako odgovoriti
na te izzive?

da Evropska unija in Svet sprejmeta kakovostne strategije razvoja, ki bodo omilile nastali položaj, Slovenija pa mora na
te izzive odgovoriti skozi ukrepe politike razvoja podeželja in s
finančnimi ukrepi iz državnega
proračuna.
Podražitve na svetovnem trgu
hrane se odražajo tudi v naših
trgovinah. Ali je zvišanje dobro
za kmete?
Bolj ne kot ja. Standard porabnikov namreč ne sledi povečanju cen, kar pomeni, da delež izdatkov za hrano v družinskem proračunu relativno raste.

To je za pridelovalce hrane slabo.
Učinke višjih cen hrane v največji meri pobere trgovina in zato
imajo kmetje od njih le malo
koristi.
Povprečna izobrazba lastnikov
kmetij je slaba. Kaj lahko zbornica pri tem postori?
Naši kmetje so v zadnjem desetletju osvojili ogromno novih
znanj in veščin, k čemur sta pomembno prispevali tudi kmetijska svetovalna služba (KSS) in
služba za kontrolo in selekcijo v
živinoreji. Vendar je zaradi izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike, zlasti neposrednih
in izravnalnih plačil, marsikdaj
zmanjkalo časa, energije in volje
za svetovanje na strokovnem področju. Okrepiti bo treba tudi tržne dejavnosti in projektno delo
s tretjimi državami.
Pri prenosu znanja je pomembno tudi kmetijsko-živilsko šolstvo. Kje vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med zbornico in šolami?
Zbornica je močno vpeta v
sistem izobraževanja kmetov s
številnimi predavanji že desetletja, vključena pa je tudi v sistem certifikatnega izobraževanja in usposabljanja odraslih.
Za razvoj slovenskega kmetijstva je potrebno trdno partnerstvo med zbornico in šolami.
Zbornica mora tesno sodelovati
s Konzorcijem biotehniških šol
ter tudi posameznimi šolami.
Kmetijsko-živilske šole imajo v osnovi poslanstvo izobraževanja na ravni srednjega in
visokošolskega strokovnega izobraževanja, vključujejo pa se
tudi v programe vseživljenjskega
učenja. Pri tem lahko zbornica
s svojo mrežo strokovnih služb
na terenu zelo dobro zaznava,
katera znanja člani potrebujejo,
hkrati pa se lahko s svojimi strokovnjaki še bolj vključuje v izobraževalni proces.
»»Marjan Papež
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Aktivno sodelovanje KGZS pri reševanju posledic neurja

Ko narava vzame svoj davek
Sredi julija je Slovenijo prešlo uničujoče neurje, ki je povzročilo ogromno škode na kmetijskih in gozdnih površinah ter
stanovanjskih in gospodarskih objektih.
Predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS) Ciril
Smrkolj si je že naslednji dan s sodelavci ogledal posledice nedeljskega neurja, ki je prizadelo občine Kamnik, Vodice, Komendo
in Medvode. Prav tako se je seznanil s podatki o škodi po neurju na območju Zgornje Savinjske
doline, ptujsko - lenarškega in
radgonsko – mursko soboškega območja ter ostalih prizadetih območij. »Obseg je tako velik,
da v imenu vseh članov Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije pozivam Vlado, da pomaga pri sanaciji,« je po ogledu vasi Gozd v

Stahovici povedal Ciril Smrkolj
ter poudaril, da kmetijski svetovalci aktivno sodelujejo pri oceni
in sanaciji škode.
Po sedaj zbranih podatkih
so neurja poškodovala približno
27.900 hektarjev kmetijskih površin (predvsem vinogradov, intenzivnih sadovnjakov, koruze,
žit in vrtnin), odstotek poškodovanosti pa se giblje od deset do
sto odstotkov.
Neurje je močno poškodovalo
tudi gozdove. Po podatkih Zavoda
za gozdove so neurja poškodovala
približno 9.300 hektarjev gozda,
količina poškodovanega drevja

pa naj bi znašala kar 437.000 kubičnih metrov lesa. Lastnikom
gozdov, ki v ujmi niso bili poškodovani, svetujemo, da trenutno iz
solidarnosti počakajo s sečnjo do
umiritve razmer in na stabilizacijo cen lesa. Svetovalci kmetijsko
svetovalne službe sodelujejo tudi
pri oceni škode na več kot sto gospodarskih subjektov.
Na podatke o škodah se je hitro odzvalo tudi vodstvo KGZS,
zato je bila že kmalu po neurju
sklicana izredna seja Sveta KGZS,
kjer je bila rdeča nit zasedanja nedavno neurje. Več o vseh sklepih
seje v posebnem okvirju, omeni-

mo pa le, da bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvedla
postopke odpisa zborničnega prispevka oškodovancem, ki so utrpeli škodo v neurjih, se pogajala z
bankami za oblikovanje ugodnejših pogojev za pridobitev posojil
za oškodovance, oblikovala poseben sklad za pomoč v primeru
nesreč, še naprej spremljala stanje na terenu in v skladu z svojimi
možnostmi pomagala kmetom
pri odpravi posledic neurij.
»»Robert Peklaj

Sklepi izredne seje sveta KGZS, 18. julij 2008:
naj se s spremembo zakonodaje omogoči
vračilo trošarine trikrat, malim porabnikom pa dvakrat letno,
- se poveča delež sofinanciranja zavarovalnih premij z obstoječih 40 na 50 %,
- v zvezi s finančnimi obremenitvami:
• zniža oziroma odpiše davčne
obremenitve kmetom, ki so utrpeli škodo na kmetijskih zemljiščih in
objektih,
2. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
• lastnikom poškodovanih gozdov,
Slovenije ugotavlja, da so službe za odpravo
kjer je poškodovane več kot ena čeposledic nesreč hitro reagirale in se zahvatrtina celotne lesne zaloge, davčne
ljuje vsem, ki so in še bodo pomagali pri odobremenitve odpiše oziroma zniža za
pravljanju posledic neurij.
celotno obdobje zmanjšane vrednosti
gozdov,
3. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
v zvezi s socialnimi transferji:
Slovenije poziva vlado Republike Slovenije, da: - nudi vse možnosti za pomoč oškodova• zniža oziroma odpiše prispevke za
invalidsko in pokojninsko ter zdranim ter da nameni finančna sredstva za
sanacijo posledic,
vstveno zavarovanje kmetom, ki so
utrpeli škodo na kmetijskih zemlji- spremeni Zakon o dohodnini tako, da bo
omogočeno uveljavljanje znižanja davčne
ščih in objektih,
• lastnikom poškodovanih gozdov,
osnove zaradi naravnih nesreč,
- spremeni Zakon o trošarinah, da bodo
kjer je poškodovane več kot ena četrtina celotne lesne zaloge, prispevke za
lahko kmetje zaradi visokih cen repromaterialov in goriva, sedaj pa še dodatno
invalidsko in pokojninsko ter zdravstveno zavarovanje odpiše oziroma
zaradi naravnih nesreč uveljavljali pozniža za celotno obdobje zmanjšane
vračilo 100 % trošarine,
- velikim uporabnikom pogonskih goriv
vrednosti gozdov,
1. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije se je seznanil s poročilom o nastali škodi v mesecu juniju in juliju, ki vsebuje do sedaj znane podatke o škodah zbrane s strani svetovalcev Kmetijske svetovalne službe, na kmetijskih površinah, gozdu,
gozdnih prometnicah, stanovanjskih in gospodarskih objektih.

6

- se lastnikom gozdov, ki jim gozd predstavlja pomemben vir preživetja (več kot
eno tretjino celotnega letnega prihodka)
in jim je neurje uničilo več kot eno tretjino celotne lesne zaloge, zagotovi desetletno rento.
- preko Davčne uprave RS zagotovi enostavne postopke za odpis ali znižanje
prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje kmetom, ki so utrpeli škodo
v neurjih,
- zagotovi sredstva za povečan strošek
spravila lesa in izpad dohodka pri prodaji po neurju poškodovanega lesa,
- zagotovi sredstva za povečan obseg
obnovitvenih dela v poškodovanih
gozdovih,
- zagotovi nemoteno in zadostno financiranje javnih služb, ki delujejo v okviru
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
saj bodo le tako lahko izvajale naloge v
skladu z na Vladi RS sprejetim programom dela,
- zagotovi dodatna sredstva za delo komisij, ki ocenjujejo škode, pri čemer pričakujemo, da bodo komisije ocenile tudi
posredno škodo zaradi oteženega oz.
onemogočenega spravila pridelkov.
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4. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva zavarovalnice, da:
- čim prej ocenijo škode in izplačajo odškodnine v primeru zavarovanih
posevkov,
- znižajo zavarovalnine za zavarovanje večjega deleža objektov, kmetijskih in gozdnih površin ter živali.
5. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, da:
- nemudoma zagotovi in izplača pripadajoča sredstva oziroma odškodnine oškodovancem, ki so utrpeli naravne nesreče
v letu 2006 in 2007,
- skozi razpisne pogoje pri razpisih na
osnovi Programa razvoja podeželje za
obdobje 2007–2013 pomaga oškodovancem, ki so utrpeli škodo v neurjih,
- da pripravi ustrezne zakonske podlage,
ki bodo omogočale Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, da bodo
lahko upoštevali zapisnike občinskih komisij za oceno škod kot podlago za uveljavljanje višje sile vlagateljem zahtevkov,
- da pripravi ustrezne zakonske podlage,
ki bodo omogočale Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, izplačila
akontacij za neposredna in izravnalna
plačila oškodovanim vlagateljem,
6. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva Ministrstvo za finance
RS, da čim prej pripravi nov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohoda, ki bo odražal dejansko stanje v naravi. Pri pripravi zakona in metod ugotavljanja katastr-

skega dohodka naj se v večji meri vključi
Kmetijski inštitut Slovenije in Biotehniško
fakulteto in ostale organizacije s področja
kmetijstva in gozdarstva.

poveča obseg izobraževanj za varno delo
v gozdovih na poškodovanih področjih
in pomaga kmetom pri nabavi ustrezne
opreme,
- pomaga kmetom pri organiziranju del v
gozdovih (delo preko strojnih krožkov,
strojna sečnja in ostali ukrepi).

7. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč RS, da doseže takojšnjo prekinitev vseh rednih sečenj v državnih goz- 12. Svet Kmetijsko gozdarske zbornidovih in s tem razbremeni pritisk na trgu z ce Slovenije poziva dobavitelje gradbenih
lesnimi sortimenti.
materialov, da omogočijo ugoden nakup
gradbenega materiala oškodovancem.
8. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva vse izvajalce del v gozdo- 13. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
vih, še posebej pa podjetja s koncesijami
Slovenije poziva kmete, da naj v prihodnoza delo v državnih gozdovih, da v skladu s sti v največji možni meri zavarujejo svosvojimi možnostmi sodelujejo pri sanaciji je premoženje. Prav tako jih poziva, da v
škod v gozdovih in da tem opravilom dajo skladu s svojimi možnostmi solidarno poprioriteto pri svojem delu.
magajo oškodovanim kmetom.
9. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva občine, da v primeru 50 %
sofinanciranja zavarovanj s strani proračuna RS sredstva, ki so bila do sedaj namenjena sofinanciranju zavarovalnih premij
s strani občin, namenijo za odpravo posledic naravnih nesreč.
10. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva tudi ostala ministrstva,
da nudijo pomoč oškodovancem v okviru
svojih pristojnosti.
11. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije poziva Zavod za gozdove
Slovenije, da:
- v najkrajšem možnem času pripravi sanacijske načrte, da bodo lahko kmetje
čim prej pristopili k sanaciji škode,

-

14. Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije bo:
- izvedla postopke odpisa zborničnega prispevka oškodovancem, ki so utrpeli škodo v neurjih,
- izvedla pogajanja z bankami za oblikovanje ugodnejših pogojev za pridobitev
posojil za oškodovance,
- oblikovala poseben sklad za pomoč v
primeru nesreč,
- še naprej spremljala stanje na terenu in
v skladu z svojimi možnostmi pomagala
kmetom pri odpravi posledic neurij.
15. Svetniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se v znak solidarnosti do oškodovancev odrečejo sejninam, namenjenim
za današnjo izredno sejo, ki naj predstavljajo prva sredstva za vzpostavitev posebnega sklada Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za pomoč članom v primeru
nesreč.
16. Svet Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo
za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje in ostale pristojne državne institucije,
da podajo strokovno mnenje glede morebitnih posledic na zdravje ljudi in živali
v primeru onesnaženja podtalnice in uživanja poljščin kot posledice onesnaženja
zaradi požara na odlagališču pnevmatik
v Lovrencu na Ptujskem polju dne 17. julija 2008.
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Subvencioniranje kmetijskih zavarovanj

Za olajšanje škode
Kmetje so izpostavljeni različnim tveganjem, ki jim onemogočajo stabilne dohodke. Mnogokrat so soočeni tudi z naravnimi katastrofami. Posevki in plodovi so lahko uničeni ali delno uničeni zaradi naravnih pojavov, kot so poplave, strele, pozebe, toča, suša, živali pa lahko prizadenejo tudi različne nesreče, bolezen ali pogin.
V izogib zmanjšanemu dohodku
kmetije zaradi omenjenih vzrokov
se lahko sklene zavarovanje, s katerim se zagotovi kritje škod, ki so
posledica tveganj (rizikov ali nevarnosti) opredeljenih v zavarovalni
pogodbi. Z zavarovanjem si tako zagotovimo nadomestilo, ki ga izplača
zavarovalnica v primeru škodnega
dogodka – zavarovalnino.

Značilnosti kmetijskih
zavarovanj

Ob sklenitvi zavarovanja je treba
natančno opredeliti vse rizike, proti
katerim se želimo zavarovati in ob
pojavu katerih zavarovalnica v primeru škode izplača zavarovalnino.
Pri zavarovanju posevkov in plodov
zavarovalnica jamči za škode, ki jih
na zavarovanih pridelkih povzročijo toča, požar ali strela, lahko pa
tudi spomladanska pozeba, vihar
ali poplava. Mogoče je dodatno zavarovati mlade nerodne sadovnjake
in vinograde ter kmetijske kulture v
rastlinjakih. Sadjarji lahko zavarujejo sadje proti izgubi količine in kakovosti pridelka.
Živali se zavarujejo pred nevarnostjo pogina, zakola ali ubitja v sili
ter zakola ali ubitja iz ekonomskih
razlogov. Poleg tega se lahko sklene
tudi zavarovanje za kritje stroškov
zdravljenja živali, izginitev, tatvino
živali na paši ali izgubo plodu.
Da postane zavarovanje veljavno, mora kmet – zavarovanec plačati zavarovalno premijo. Višina
premije se določa s pomočjo statističnega preučevanja škodnih dogodkov v preteklosti – torej je odvisna od škodne pogostnosti, pa tudi
od zavarovalne vsote.
Zavarovalna vsota je z zavarovalno pogodbo določena obveznost
zavarovalnice za izplačilo zavarovalnine. Je najvišji znesek, za katerega jamči zavarovalnica.
Višina zavarovalnine je odvisna
od dejanske škode, ki je bila storjena
zavarovancu v škodnem dogodku,
saj ne sme biti večja od škode, ki jo
8

je utrpel zavarovanec z nastankom
škodnega dogodka. Zaradi načela
prepovedi obogatitve iz zavarovanja
ne sme presegati dejanske vrednosti zavarovanega predmeta (posevkov, plodov ali živali). Poleg tega pa
je omejena z v zavarovalni pogodbi
opredeljeno zavarovalno vsoto.
Znesek zavarovalnine pa se lahko zmanjša tudi za franšizo, če je ta
opredeljena v zavarovalni pogodbi.
Franšiza namreč predstavlja soudeležbo zavarovanca pri kritju škode –
višina franšize je v naprej dogovorjena v absolutnem znesku ali v sorazmernem deležu ali pa je kombinacija obeh. Zaradi dogovora, da bo
del stroškov nosil sam zavarovanec,
je nižja tudi zavarovalna premija.

Subvencioniranje
zavarovalnih premij pri
kmetijskih zavarovanjih

Del zavarovalnih premij za kmetijska zavarovanja že dlje časa subvencionirajo nekatere občine. V teh se
je subvencioniranje izkazalo kot pozitivna izkušnja tako za kmete kot
za zavarovalnice.
Z letom 2006 pa je tudi Republika
Slovenija začela s sofinanciranjem
zavarovalnih premij pri zavarovanju posevkov in plodov. S sprejemom takratne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za nevarnosti toče, požara in udarca strele je država naredila prvi korak pri
reševanju problematike neugodnih
vremenskih razmer. V letu 2007 je
s spremembo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN, Ur.
l. RS, 75/03, …../07) še ukinila državno pomoč za kritje škod v kmetijstvu, ki so posledica tistih naravnih nesreč, proti katerim se je moč
zavarovati. S tem je večji del odgovornosti za skrb za lastno premoženje, odvisno od naravnih nesreč,
preložila na kmeta, ki lahko za zavarovaljiva tveganja odslej pridobi
državno pomoč le v primeru sklenitve zavarovanja.

Z letom 2007 so bile razširjene nevarnosti, za katere se je
sofinancirala zavarovalna premija pri zavarovanju posevkov
in plodov, in uvedeno sofinanciranje zavarovalnih premij pri
zavarovanju živali. V letu 2008
pa se je poleg vsega navedenega uvedlo še sofinanciranje zavarovanja vzreje vodnih živali v
ribogojnicah.
Sistem krije nevarnosti, ki ogrožajo kmetijsko pridelavo pred neugodnimi vremenskimi razmerami
(toča, požar, udar strele, spomladanska pozeba, zmrzal ali slana, če
ta povzroči spomladansko pozebo,
poplava, vihar) in živali pred poginom in zakolom zaradi bolezni in
izgube specifičnih funkcij.
Izvajalci zavarovanja so zavarovalnice. Zavarovanje je prostovoljno, zavarovalnico kot pogodbeno
stranko lahko kmet svobodno izbere. Zavarovalnice znižajo zavarovalno premijo, ki jo mora plačati
kmet – zavarovalec za delež, ki ga
sofinancira država in katerega zavarovalnice po sklenitvi zavarovanja
uveljavljajo pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. V primeru nastanka škodnega dogodka
pa kmet le-tega prijavi zavarovalnici, ki nato opravi cenitev škode, na
osnovi katere oškodovancu izplača
zavarovalnino. Torej kmet ves čas
sodeluje zgolj z zavarovalnico.
Po uredbi, ki velja za sklenjena
zavarovanja v letu 2008, država financira 40 % obračunane zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov (vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov). Občina lahko financira
še dodatnih največ 10 % obračunane zavarovalne premije. Kmet tako
plača 50–60 % zavarovalne premije,
odvisno od deleža, ki ga (ali pa ne)
sofinancira občina.

Zavarovanje živali

Pri zavarovanju plemenskega goveda, plemenskih telic, govejih pitancev, plemenskih prašičev, prašičev
pitancev, kopitarjev in drobnice država prispeva absolutno opredeljene zneske glede na stalež živali. Pri
tem se višina sofinanciranja določi
glede na delež, ki ga sofinancira občina, pri čemer skupna višina sofinanciranja iz vseh javnih virov (države in občine) ne sme preseči 50 %
obračunane zavarovalne premije s
pripadajočim davkom.
Zavarovalne premije za zavarovanje drugih živali in živalske proizvodnje (vodne živali v ribogojnem
objektu, čebele, perutnina, kunci
ipd.) država sofinancira v višini do
30 %. Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinanciran delež znaša le razliko do 50 % obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom.
Znesek, ki ga država prispeva pri zavarovanju vodnih živali v ribogojnicah, pa je odvisen tudi od evidence
»de minimis« za ribištvo, po kateri
skupni znesek različnih državnih
subvencij v nekaj letih ne sme preseči na ravni EU določene kvote.
Pri zavarovanju živali je treba
upoštevati dejstvo, da se zavarovanje sklene za nevarnost pogina ali
zakola tako zaradi bolezni kot tudi
zaradi nezgode, za katero pa država
ne sofinancira zavarovalne premije. Osnova, od katere se obračunava
prispevek države, se zato zmanjša
za tisti del premije, ki je namenjen
zavarovanju za primer nezgode.
»»Slovensko zavarovalno
združenje

Sofinanciranje zavarovalnih
premij s strani države pri zavarovanju živali poteka vse
leto, pri zavarovanju posevkov in plodov pa le do 31. avgusta tekočega leta.

številka 67

Surovine vedno dražje,
les ostaja neizkoriščen

velikih rezerv v mobilizaciji lesa
iz gozdov se pričakuje, da bo cena
lesa ter biomase še nadaljnje zaostajala za rastjo cen nafte.
Razmere na trgu
Žagarska industrija trenutno zaradi upočasnjene rasti gospodarstva ter velike ponudbe ne dviga
cen lesa. Prvi dvig cen se pričakuje
to jesen, ko zaradi trenutno nizkih
cen ni za pričakovati, da bi kmetje
na veliko sekali.
V Avstriji trenutna cena, ki je za
smreko boljše kakovosti (AB) pod
70 evrov, kmetov ne spodbuja dovolj, da bi se odločali za sečnjo. V
letu 2006, ko je dosegla cena smreke (AB) 90 evrov za kubični meter,
pa so bili priča rekordni sečnji.
Les se najlažje mobilizira z dobro ceno, s čimer izkoristimo naravne danosti in surovino, ki nam
stoji pred vrati. Jeseni je za pričakovati že sezonsko višje cene lesa,
k temu pa bi lahko dodatno pripomogel še možni ''bumerang efekt'',
ki bi cene po znižanju še dodatno
zvišal. Eden izmed odločilnih dejavnikov pa bo seveda cena nafte,
ki bo z zamikom vplivala na porabo biomase ter posledično na višjo
ceno lesa.

Kljub velikim dvigom cen naftnih derivatov, kovin ter gradbenih materialov ostaja
cena lesa nizka.
Po viških lesa zaradi neurij se je to
zimo in pomlad cena lesa postopoma zniževala. Slovensko povprečje
cen hlodovine iglavcev je padlo pod
60 evrov na kubični meter (SURS).
Tako sezonsko kot zaradi nižjih
cen se količina lesa na skladiščih
postopoma manjša. Evropski trg je
zaenkrat še stabilen in pričakovati
je stalno porabo lesa. Pričakovati
je, da bo imela cena nafte večji
vpliv in bo z zamikom vplivala na
rast cen lesa.
Surovine se dražijo
Cene surovin v splošnem sledijo cenam nafte in so se v zadnjem času
močno povečale. Napovedujejo nadaljnjo rast cen naftnih derivatov
zaradi vse večje porabe in omejenih količin črpanja. Les kot surovina je med surovinami trenutno
izjema, saj je zaradi presežkov lesa
in sesutja nepremičninskega trga v
ZDA cena lesa trenutno padla.
Les se promovira kot naravna
obnovljiva surovina, ki skladišči

MEMORANDUM ZA UMNO
RABO LESA

Svet za les objavlja memorandum in poziva
vse politične stranke, da v svoj volilni program vključijo umno rabo lesa v njegovem
celotnem življenjskem ciklu.
Les je edina obnovljiva surovina, ki jo imamo v Sloveniji sorazmerno v izobilju, zato
bi morali:
• les opredeliti kot strateško surovino;
• predelavo lesa opredeliti kot pomembno panogo, ki bo maksimalno izkoristila prirastek, ki nam ga nudi umno
gospodarjenje z gozdom;
• tehnološko razviti lesno predelovalno
dejavnost in lesno surovino doma predelati v izdelke z najvišjo dodano vrednostjo ter pri tem odpraviti negativne
pojave sive ekonomije;
• razviti celotno verigo od pridobivanja,
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»» Vir: www.stat.si , SURS

CO2, ob vedno višji ceni gradbenih
surovin pa bo začenjal nadomeščati energetsko potratne materiale,
kot so aluminij, beton in plastika,
predvsem zaradi nižje cene lesa,
saj se njegovih okoljskih koristi še
ne vzpodbuja dovolj. Zaradi postopnega vse večjega povpraševanja je
pričakovati dvig cene z zamikom,
saj se bo zaradi povečane rabe postopoma dvignila tudi cena. Z zanimanjem sedaj spremljamo razvoj trga nepremičnin, ki z gradnjami in obnovo hiš močno narekuje povpraševanje po lesu.

•
•

predelave, uporabe, reciklaže do končne izrabe lesa;
opredeliti pristojnost vlade tako, da
bodo vzvodi za podporo celotne verige
ustrezno vodeni;
prestrukturirati slovensko gospodarstvo, s čimer bi zmanjšali emisijo CO2
in iz nakupovalcev bi postali prodajalci
kvot CO2 (po Kjotskem protokolu).

Ukrepi:
• promovirati in vzpodbujati celovito
rabo lesa in lesnih izdelkov;
• uravnovesiti sečnjo v gozdovih do količine, ki jo dopušča trajnostni vidik rabe
gozda;
• vzpodbuditi predelavo lesa na področjih, kjer le-ta nastaja, in s tem poskrbeti za policentrični razvoj Slovenije. S
tem bi prispevali k razvoju in poselitvi
podeželja (demografski vidik). To po-

Drva ne sledijo cenam nafte
Zaradi rekordnih cen črnega zlata
smo priča velikemu zanimanju za
ogrevanje na biomaso. Pri odločitvi za investicijo je ovira največkrat
premalo informacij ter sorazmerno velik začetni strošek nakupa sodobne peči. K razmahu omenjenega sektorja trenutno največ pripomorejo nizke cene tako polen kot
sekancev in pelet, ki so zaradi velike ponudbe cenovno tako ugodne,
da se investicija po optimalnem
scenariju lahko izplača okvirno že
v petih letih, pri čemer so peči grajene za najmanj 15-20 let. Zaradi

•

•
•

•
•

sebej velja za območja NATURA 2000;
na gozdnatih področjih podpirati ustanavljanje tehnoloških centrov za strokovno podporo in uvajanje novih tehnologij predelave lesa;
na podeželju organizirati pospeševalno službo za vzpodbujanje in usmerjanje predelave lesa;
uvesti označevanje izdelkov in storitev
glede na to, koliko proizvodnja materiala, njihova izdelava, uporaba in
razgradnja vplivajo na emisije TP in na
okolje v celotnem življenjskem ciklu.
Uveljavljati politike označevanja na
ravni pravnega reda EU;
lesne izdelke uvrstiti v izračune, ki po
Kjotskem protokolu doprinesejo k blažitvi podnebnih sprememb (dobropis);
s sredstvi, zbranimi iz prodaje CO2 bi
morali stimulirati predelavo lesa (ne
kurjenje);

»»Miha Koprivnikar

•
•

•

•
•

pri vladi ustanoviti organizacijsko enoto za predelavo lesa ali pa ustanoviti
Ministrstvo za gozdarstvo in lesarstvo;
ustanoviti inštitucijo, ki bo namenjena
razvoju novih tehnologij in proizvodov in bo v podporo lesnopredelovalni
dejavnosti;
poskrbeti za razvoj kadrov in uvesti
ugodnosti za šolanje strokovnjakov
s področja lesarstva (uvajanje novih
produktov);
stimulirati nadarjene dijake, da se preusmerijo v študij znanja o lesu;
gozd, les in predelavo lesa ter vedenja
o pomenu rabe lesnih izdelkov vključiti
v celovit izobraževalni program od vrtca do osnovnih in srednjih šol ter fakultet (tudi družboslovnih).

Vodja Sveta za les:
»»prof. dr. Franc Pohleven
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Znana uradna sestava Sveta KGZS

Uradni rezultati volitev v
organe kgzs
Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS)
je na seji 12. junija potrdila uradno sestavo sveta in drugih organov KGZS. Po uradnih podatkih so se volitev na 301 volišču
po vsej Sloveniji udeležili 13.104
člani zbornice, kar predstavlja 11,68 odstotka vseh volilnih
upravičencev.
V skladu s statutom KGZS so 1. julija na prvi seji novega sveta KGZS
člani sveta izvolili še predsednika, dva podpredsednika in člane
upravnega odbora, nadzornega
odbora, predsedstva stalne arbitraže ter častnega razsodišča.
V juliju pa so potekale ustanovne
seje svetov območnih enot (OE),
nato pa tudi odborov izpostav
(OI).
Sestava sveta KGZS po
volilnih enotah
Predsednik sveta KGZS:
Ciril Smrkolj
Podpredsednika:
Marjan Golavšek, Branko
Tomažič
Volilna enota: NOVA GORICA
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Boris Rožič, Franc Živec
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Valter Mlečnik
Pravna oseba - Kmetijstvo Vipava,
KZ Vipava, Trsničarska zadruga
Vrhpolje, KGZ Idrija, KZ Tolmin
Branko Tomažič
Volilna enota: KOPER
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Sandi Jogan
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
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Ingrid Mahnič
Pravna oseba – Vinakras, Sežana
Marjan Colja
Volilna enota: KRANJ
Društvo Glas dežele
Marko Dolinar
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Albin Rehberger
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Bogomir Bajd
Pravna oseba – župnija Kranj
Jože Bizjak
Volilna enota: LJUBLJANA
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Ciril Smrkolj, Franc Strle, Metka
Pirš
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Milena Vrhovec, Vinko Košir
Društvo Glas dežele
Janez Slevec
Pravna oseba – nadškofija
Ljubljana
Igor Dolinšek
Volilna enota: KOČEVJE
Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Franc Prelesnik
Pravna oseba – GO-KO, Kočevje
Jerko Babič
Volilna enota: POSTOJNA
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Josip Bajc
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Ema Zadel
Pravna oseba – Župnijski urad Sv.
Vida, Cerknica
Anton Lah

Volilna enota: NOVO MESTO
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Ivan Kure, Franc Zalokar
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Igor Hrovatič
Zveza društev rejcev drobnice
Slovenije
Boris Grabrijan
Pravna oseba – KZ Krka, Novo
mesto
Janez Kužnik
Volilna enota: BREŽICE	
Društvo članov sindikata kmetov
Božidar Beci
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Janez Žaren
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Franc Pribožič
Pravna oseba – Cerkev Sv. Roka,
Brežice
Anton Žnideršič
Volilna enota: CELJE
Društvo Glas dežele
Andrej Podpečan
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Marjan Kovač
Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Marjan Golavšek
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Simon Tisel
Pravna oseba – Misijonarska hiša
Lazaristi, Celje, župnijski urad Sv.
Andraž nad Polzelo
Jože Pribožič
Volilna enota: PTUJ
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Jožef Orthaber, Franc Obran

Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Simon Toplak, Viljem Šibila
Kmečko društvo Nova Slovenija
Tatjana Klobasa
Pravna oseba - KZ Ptuj, Štajersko
sadje in zelenjava Ptuj
Marjan Janžekovič
Volilna enota: MARIBOR
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Ivan Dreisibner
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Eva Tkalčič
Pravna oseba – Zveza zadrug
Maribor
Rudolf Kosjek
Volilna enota: SLOVENJ
GRADEC
Kmečka lista - Društvo za razvoj
kmetijstva in podeželja
Štefan Štrekelj, Sonja Arlič
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Andrej Presečnik
Pravna oseba – Župnija Ljubno ob
Savinji
Martin Tajnik
Volilna enota: MURSKA
SOBOTA	
Lista Franc Režonja
Franc Režonja, Jožef Cigan,
Marijan Perša
Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Evgen Sapač
Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja
Jožef Bračko
Prekmursko prašičerejsko društvo in društvo za medsosedsko
pomoč - strojni krožek Murska
Sobota
Jožef Meolic
Pravna oseba – KZ Radgona
Janez Rihtarič
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46. Mednarodni kmetijsko-živilski
sejem bo v Gornji Radgoni rodoviten
od 23. do 29. avgusta 2008
Najpomembnejši kmetijsko-živilski
sejem v tem delu Evrope bo na 65.300
kvadratnih metrih površin predstavil kmetijsko mehanizacijo in opremo, prehrambene izdelke, vino in
druge pijače, opremo za gostinstvo
in živilskopredelovalno industrijo, semena, sredstva za rejo živali in
rastlin ter obrtne izdelke. Ponujalo
jih bo 1665 razstavljavcev iz 28 držav. Državi gostji bosta Hrvaška in
Madžarska. Z državnimi razstavami
bodo nastopile Avstrija, Makedonija,
Romunija in Poljska.
Razstave goveje živine, prašičev,
drobnice, avtohtonih in tradicionalnih pasem konj bodo predstavile
dosežke rejcev iz Slovenije ter govedorejcev in prašičerejcev iz sosednje
Avstrije. Vzročni nasad bo prikazal
gospodarsko najzanimivejše poljščine ter sadjarstvo in trte v Sloveniji.
Sejem vabi s številnimi strokovnimi
in stanovskimi prireditvami. V počastitev svetovnega leta krompirja
bo velika razstava predstavila preko
140 sort krompirja. Strokovni posveti bodo posvečeni krompirju, vodi,
oljem, varni in zdravi hrani, podnebnim spremembam, ekološkemu
kmetovanju, biomasi, strategiji razvoja kmetijstva, vinu, javnim razpisom, inovativnemu trženju živil ter
zdravstveni oskrbi živali. Potekala
bodo tudi brezplačna svetovanja
kmetom.
Obilica izobraževalnega, družabnega, kulinaričnega in zabavnega dogajanja je namenjena najširšemu
krogu obiskovalcev. Vsak dan bodo
v pokušnjo krompirjeve jedi, čebelji pridelki, vina ter pekovski izdelki. Navduševale bodo revije konj
in govedi s strokovnimi komentarji. Potekale bodo predstavitve poklicev kmetijsko-živilskega šolstva.
Zavod za gozdove Slovenije pripravlja ustvarjalne delavnice za otroke
in odrasle.
V nedeljo, 24. avgusta, bodo na sporedu državno sekaško tekmovanje,
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državno tekmovanje v košnji, tekmovanje v vlečenju vrvi, madžarska
folklora in glasba ter tekmovanje v
plesanju polke.
V ponedeljek, 25. avgusta, bodo podeljena priznanja z mednarodnih
ocenjevanj mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač
in embaliranih vod ter kmetijske
mehanizacije.
V torek, 26. avgusta, bo svečana podelitev priznanj ocenjevanja vina
Vino Slovenija Gornja Radgona.
Sredo, 27. avgusta, bodo popestrili
Tržnica skritih zakladov - krompirja in olja, zabavna prireditev »Murski
val z Lango in langaši«, traktorski »Rodeo«, revija drobnice, prikaz striženja ovac, pokušnja jedi iz
mesa drobnice in predstavitev uporabe volne. Nagrajeni bodo najtežja
in najzanimivejša okrasna bučo ter
najtežji in najzanimivejši krompir.
Četrtek, 28. avgusta, bosta popestrila Kmečka tržnica Podeželje na sejmu ter zaključek nagradne akcije »S
kmetije za vas«.
Kot poseben salon embalaže, tehnike pakiranja, logistike, trgovine in
tržnega komuniciranja bo v okviru 46. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma prvič potekal sejem
INPAK. Poleg poslovne razstave bo
predstavil vse izdelke, ki so sodelovali na natečaju 32. slovenski oskar
za embalažo.
»»Miran Mate
Več na: www.pomurski-sejem.si

Strokovni in spremljajoči
program 46. mednarodnega
kmetijsko-živilskega sejma
SOBOTA, 23. AVGUST 2008
• Dan Hrvaške
• Dan Petrokemije
• Dan konjerejcev
• Dan lovcev
Predstavlja se: KGZS – KGZ PTUJ

10.00

Svečano odprtje 46. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma
(prireditveni prostor)

10.30

•
•
•
•

Dan čebelarjev
Dan gozdarjev
Dan Madžarske
Dan Istrske županije

Revija konj slovenskih avtohtonih
in tradicionalnih pasem
(maneža)

Predstavlja se: KGZS – KGZ
MURSKA SOBOTA

11.00

9.00

Predstavitev novih programov
Avto Celje
(razstavni prostor podjetja Avto
Celje d.d., zunanji prostor št. 4007)

12.30

Nastop madžarske folklore in
pevcev
(prireditveni prostor)

13.00

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem
(maneža)

Državno tekmovanje v košnji
Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine
Pokrovitelj: Petrokemija d.d.
(travnik za sejmiščem)

10.00

Posvet: Vloga in pomen zavarovanja v kmetijstvu
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 2)

10.00

Posvet: Novosti pri označevanju
kopitarjev
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 2)

Posvet: Pridelovanje zelenjave v
luči podnebnih sprememb in kako
do finančne pomoči v ta namen
Organizator: Slovensko združenje
za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave
(dvorana 4)

15.00

10.00

14.00

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

17.00

Predaja »2000 zlatih zrn«
Organizator: Turistično kulturno
društvo Babinci
(prireditveni prostor)

17.00

Konferenca: »Varna hrana, zdravje
živali in varstvo potrošnikov«
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(Hotel Radin, Radenci)

NEDELJA, 24. AVGUST 2008
• Dan mladih v kmetijstvu

Državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov
Organizatorja: Zavod za gozdove
Slovenije in Pomurski sejem
(demonstracijski prostor)

10.30

Revija konj slovenskih avtohtonih
in tradicionalnih pasem
(maneža)

11.00

Posvet: Gozdne učne in druge tematske poti - upravljanje
Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza
Slovenije
(dvorana 3)
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11.00

Zabavna prireditev vlečenja vrvi
»Povlecite z najmočnejšimi slovenskimi fanti!«
Organizatorji: ČZD Kmečki glas,
Interexport, Hypo leasing, Castrol,
Radio Maribor in Pomurski sejem
(prireditveni prostor)

12.00

Aktualni pogovori: Varno delo v
gozdarstvu
Gosti: dr. Mirko Medved,
Gozdarski inštitut Slovenije, Jošt
Jakša, Zavod za gozdove Slovenije,
in Marjan Vadnu, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v
hali B)

12.30

Tiskovna konferenca: Turizem v
čebelarstvu na območju Slovenije
Organizatorji: Čebelarska zveza
društev Pomurja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod
Murska Sobota in Čebelarska zveza Slovenije
(sejna soba)

12.30

Nastop madžarske folklore in
pevcev
(prireditveni prostor)

12.30

Praktični napotki za varno delo z
motorno žago
Strokovnjaki iz Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v
hali B)

13.00

Posvet: Novosti pri centralnem registru čebelnjakov
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

13.00

Posvet: Čebelarski turizem
Organizatorji:
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Čebelarska
zveza
društev
Pomurja, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod
Murska Sobota in Čebelarska zveza Slovenije
(dvorana 1)

13.00

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem
(maneža)

PONEDELJEK, 25. AVGUST
2008
• Dan govedorejcev
• Dan živilcev
• Dan embalažerjev
• Dan vode
Predstavlja se: KGZS – KGZ
NOVO MESTO

10.00
14.00

Posvet: Javni razpisi za podeželje kako do denarja na vasi
Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza
slovenske podeželske mladine
(dvorana 3)

Posvet: Vpliv načina reje na proizvodnjo, dolgoživost in dobo med
telitvama
Organizator: Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko
(dvorana 1)

10.00
Praktični napotki za varno delo z
motorno žago
Strokovnjaki iz Srednje gozdarske
in lesarske šole Postojna
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali
B)

Posvet: Voda v trikotniku - narava,
človek, industrija
Stanje voda v Sloveniji
Voda in človekov organizem
Embalirane vode
Voda v živilsko-predelovalni
industriji
Organizator: Združenje polnilcev
embaliranih vod Slovenije GIZ
(dvorana 3)

15.00

10.00

14.30

Posvet: Biomasa za energijo v Sloveniji, na Hrvaškem,
Madžarskem in v Avstriji
Organizator: Zveza društev za biomaso Slovenije
(dvorana 4)

15.00

Tekmovanje v plesanju polke
Organizatorja: ČZD Kmečki glas in
Pomurski sejem d.d.
Pokrovitelj: Zavarovalnica Tilia
d.d.
(prireditveni prostor)

15.00

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

15.00

Velike kasaške dirke za nagrado
Pomurskega sejma
(Hipodrom Ljutomer)

16.00

Razglasitev rezultatov Državnega
tekmovanja v košnji
(prireditveni prostor)

Posvet: Inovativnost v proizvodnji
in trženju tradicionalnih živil predstavitev projekta TRUEFOOD
Organizatorja: Univerza v Ljubljani
in Kmetijski inštitut Slovenije
(dvorana 4)

10.00

Srečanje sommelierjev - podelitev
diplom sommelie I.
Organizator: Društvo gostinskih delavcev Slovenije, Sekcija
sommelierjev
(vinski hram)

10.30

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

11.00

Seja odbora Državnega zbora RS
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Seznanitev s Strategijo
prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim
spremembam
(dvorana 2)

12.00

Aktualni pogovori: Mleko in
mlečni izdelki v zdravi prehrani
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali
B)

12.30

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem
(maneža)

13.00

Pridobivanje finančnih sredstev iz
državnih in evropskih skladov za
izgradnjo vinskih kleti
(degustacijskih sob), nabavo kletarske opreme in vinogradniške
mehanizacije
Posvet: Prodaja vina doma in v tuje
države
Organizator: Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije VINIS (dvorana 4)

13.00

Okrogla miza: Hrana - varna in
zdrava?
Organizator: Skupina Panvita
(razstavni prostor Skupine Panvita,
hala A)

14.00

Embalaža in poslovne priložnosti
ob knjigi dr. Gregorja Radonjiča
Embalaža in varstvo okolja
Organizator: Založba Pivec d.o.o.
Maribor
(sejna soba)

14.00

Stanovsko
srečanje
za
govedorejce
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (stanovska srečanja)

14.30

Posvet: Novi predpisi na področju
žganih pijač
Predstavitev področja WTO/SPS
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 2)

15.00

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)
številka 67

15.30

Posvet: Novosti grafične tehnologije
Organizator: Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije, Sekcija grafičnih in papirnih dejavnosti
(dvorana 4)

16.00

Svečana razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj mednarodnih
ocenjevanj v okviru 46. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma:
29. mednarodnega ocenjevanja
mesa in mesnih izdelkov
22. mednarodnega ocenjevanja
mleka in mlečnih izdelkov
12. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in
embaliranih vod
28. mednarodnega ocenjevanja
kmetijske mehanizacije in opreme
(dvorana 1)

TOREK, 26. AVGUST 2008
• Dan vinogradnikov in
vinarjev
• Dan veterinarjev
Predstavljata se: KGZS - KGZ
Nova Gorica in KGZ Maribor

10.00

Predavanje: Nova strategija zdravstvenega varstva živali v Evropski
Uniji (2007-2013)
Predavanje: Prerez skozi delo zasebne veterinarske službe v letu
2007 s poudarkom na zdravstvenem varstvu živali, reprodukciji in
preskrbi z zdravili
Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
in Veterinarska zbornica
(dvorana 1)

10.00

Predavanje: Merjenje od polja do
krožnika
Organizator: Lotrič d.o.o.
(dvorana 3)

10.00

Posvet: Ukrepi po uveljavitvi vinske reforme v Sloveniji
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 2)

10.00

Posvet: Sestavine vinske promocije Slovenije
avgust 2008

Organizatorji: Ekosocialni forum
Slovenije, Ustanova dr. Antona
Trstenjaka in Pomurski sejem d.d.
(dvorana 4)

10.30

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

12.00

Tiskovna konferenca Vinske družbe Slovenije, d.o.o.
Organizator: Vinska družba
Slovenije, d.o.o.
(sejna soba)

12.00

Aktualni pogovori: Sistem kmetijskih zavarovanj v Sloveniji kako naprej?
Gosta: Majda Zavšek Urbančič,
Ministrstvo RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in mag.
Dejan Zdovc, Slovensko zavarovalno združenje
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali
B)

13.00

Posvet: Kje kmetje izgubljajo
denar
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 1)

15.00

Posvet: Strategija razvoja slovenskega kmetijstva - sprememba modela kmetijske politike
(I. steber) DA ali NE?
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 1)

15.00

Svečana razglasitev rezultatov
in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vina Vino
Slovenija Gornja Radgona
(prireditveni prostor)

9.00

Posvet: Gospodarna reja prašičev
Predavateljica: prof. dr. Milena
Kovač, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko
Posvetu sledi podelitev priznanj
zglednim rejam in podelitev priznanj rejcem za razstavljene
živali
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Priznana
rejska organizacija v prašičereji
(dvorana 1)

10.00

15.00

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

Posvet ob svetovnem letu krompirja: Krompir - skriti zaklad
Zgodovinski pregled pridelovanja
krompirja v svetu in pri nas

16.00

Krompir v prehrani Slovencev

Posvet: Identifikacija in registracija živali - analiza tveganja
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 2)

16.00

84. seja Trsničarskega odbora pri
Vinski družbi Slovenije, d.o.o.
Organizator: Vinska družba
Slovenije, d.o.o.
(dvorana 3)

Senzorične lastnosti krompirjevih
sort, ki se pridelujejo v Sloveniji
Senzorične lastnosti krompirjevih
jedi
Skladiščenje
polpripravljenega
krompirja
Organizatorja: Kmetijski inštitut
Slovenije in Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za
živilsko tehnologijo
(dvorana 2)

10.30
SREDA, 27. AVGUST 2008
• Dan slovenskih
zadružnikov
• Dan prašičerejcev
• Dan rejcev drobnice
• Dan poljedelcev
• Dan oračev
• Dan oljarjev
• Dan krompirja

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem
(maneža)

Predstavljata se: KGZS - KGZ
Ljubljana in KGZ Kranj

13.00

od 11.00 do 18.00

Posvet: Priložnosti za inovativnost
in konkurenčnost v Bioregiji
Organizator: Razvojna agencija
Kozjansko
(dvorana 3)

13.00

Predavanje: Certificiranje in označevanje prehrambenih proizvodov
Organizator: Bureau Veritas d.o.o.
(dvorana 2)

13.00

Okrogla miza: Poljedelstvo ali
vrtičkarstvo?
Organizator: Skupina Panvita
(razstavni prostor Skupine Panvita,
hala A)

14.00

Okrogla miza: Kmetovanje na priobalnih zemljiščih
Organizator: Javni zavod Krajinski
park Goričko
(dvorana 4)

Pokušnja jedi iz mesa drobnice in
predstavitev uporabe volne - hala D2
Organizator: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije

od 12.00 do 19.00

Tržnica »SKRITIH ZAKLADOV«
- pokušnja in prodaja rastlinskega
olja in krompirjevih jedi
Organizator: Pomurski sejem d.d.
Pokrovitelj: Banka Koper
(prireditveni prostor)

11.00

Podelitev priznanj Zadružne zveze
Slovenije
Organizator: Zadružna zveza
Slovenije
(dvorana 1)

11.00

11.00

Posvet: Predelava mesa na domu
Organizator: Zveza društev rejcev
drobnice Slovenije
(dvorana 4)

11.00

Zabavna prireditev »Murski val z
Lango in langaši«
Organizator: Radio Murski val
(prireditveni prostor)
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11.00

Traktorski »Rodeo«
Organizatorji: Govedorejsko poslovno združenje, Interexport in
Pomurski sejem d.d.
(demonstracijski prostor)

12.00

Aktualni pogovori: Mladi na
podeželju
Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza
slovenske podeželske mladine
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali B)

13.00

Posvet: Olja v prehrani
Vloga socio-ekonomskih dejavnikov pri nakupnem vedenju potrošnikov bučnega olja
Organizator: Center za zdravje in
razvoj Murska Sobota (dvorana 2)

13.00

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem (maneža)

13.00

Okrogla miza: Prašičereja v
Sloveniji in Evropi leta 2025
Organizator: Skupina Panvita
(razstavni prostor Skupine Panvita,
hala A)

13.30

Predstavitev strokovne naloge:
Metodologija za izdelavo registra
kmetij v OMD
Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
(dvorana 4)

14.00

Posvet: Ekološko pridelano meso
Pohorje Beef
Predavatelji: mag. Eva Tkalčič,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Zavod Maribor,
Valentina Aleksič, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in
gozdarstvu in Lea Cirnski, Verus,
družba za marketinške storitve in
poslovno svetovanje, d.o.o.
Organizatorja: Zveza zadrug z.o.o.
Maribor in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije - Zavod Maribor
(dvorana 1)

15.00

Tiskovna konferenca: Partnerstva
in mentorji za razvoj podeželja v
14

Sloveniji in Srednji Evropi
Organizator: Društvo za razvoj slovenskega podeželja (dvorana 3)

15.00

Revija drobnice in prikaz striženja ovac
(maneža)

16.00

Zaključek nagradne akcije:
Najtežja in najzanimivejša okrasna buča
Najtežji in najzanimivejši krompir
Organizatorji: ČZD Kmečki glas,
Pomurski sejem d.d., Klub Buča
srednje kmetijske šole Rakičan
(prireditveni prostor)

16.30

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

17.00

Izročitev sponzorskega vozila Organizacijskemu odboru
Svetovnega prvenstva v oranju s
strani Renault Nissan Slovenija
(prireditveni prostor)
V dvorani 2 sledi predstavitev poslovnih priložnosti ob Svetovnem
prvenstvu v oranju 2009, Moravske
Toplice, 4 - 5 september 2009
Organizator: Organizacijski odbor Svetovnega prvenstva v oranju pri Zvezi za tehnično kulturo
Slovenije

ČETRTEK, 28. AVGUST 2008

Dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Dan kmetijske tehnike
Dan Perutnine Ptuj
Predstavlja se: KGZS - KGZ Celje

od 9.00 do 19.00

Kmečka tržnica PODEŽELJE NA
SEJMU
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

10.00

Srečanje kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (dvorana 1)

10.00

Tiskovna konferenca Perutnine
Ptuj
Organizator: Perutnina Ptuj
(dvorana 3)

10.00

Seminar: Energetsko trajnostna
oskrba velikih kmetij
Organizator: Lokalna energetska
agencija za Pomurje
(dvorana 4)

10.30

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

11.00

5. viteški turnir slovenskega vina
Organizator: Združenje slovenskega reda vitezov vina
(vinski hram)

12.00

Zaključek nagradne akcije »S
kmetije za vas« - predstavitev
kmetij, ki so sodelovale v akciji
in podelitev priznanj najboljšim
kmetijam
Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD
Kmečki glas
(prireditveni prostor)

12.00

Aktualni pogovori: Kontrola in
certifikacija kmetijskih pridelkov
in živil iz integrirane in ekološke
pridelave/predelave
Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Inštitut
za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu
(razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali
B)

13.00
9.30

Poslovna konferenca EURASCO
Organizatorja: Pomurski sejem
d.d. in EURASCO
(dvorana 2)

Posvet: Analiza razpisov in predlogi za izboljšanje
Predstavitev 2. generacije javnih
razpisov PRP s poudarkom na
zvišanju konkurenčnosti
Predavateljica: Janja KokoljProšek, Ministrstvo za kmetijstvo
in gozdarstvo in prehrano RS

Organizator: Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije in Ministrstvo
za kmetijstvo in gozdarstvo in
prehrano RS (dvorana 1)

13.00

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem (maneža)

13.00

Okrogla miza: Kupovati poceni, živeti drago!
Organizator: Skupina Panvita
(razstavni prostor Skupine Panvita,
hala A)

14.00

Predstavitev knjige Suhe mesnine na Slovenskem avtorja dr.
Stanislava Renčlja
Organizator: Založba Kmečki glas
(dvorana 2)

15.00

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

PETEK, 29. AVGUST 2008

Dan kmetijskega in živilskega šolstva Slovenije
Dan avstrijske Štajerske

10.00

Predstavitev knjige Divje sadne vrste na domačem vrtu
Kmetijska založba in prevajalca slovenske izdaje Milko in Katja
Krajnc
(dvorana 3)

10.30

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)

11.00

Posvet: Biotehniški poklici - odgovor na okoljska vprašanja
Organizator: Konzorcij biotehniških šol Slovenije
(dvorana 2)

12.00

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem (maneža)

15.00

Srečanje ob
Štajerske
(dvorana 4)

dnevu

avstrijske

15.00

Predstavitev konj slovenskih avtohtonih in tradicionalnih pasem
(maneža)
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NADALJEVANJE s strani 10
Upravni odbor:
Predsednik upravnega odbora:
Ciril Smrkolj
Podpredsednika:
Marjan Golavšek, Branko
Tomažič
Območna enota Nova Gorica:
Boris Rožič
Območna enota Koper:
Sandi Jogan
Območna enota Kranj:
Marko Dolinar
Območna enota Ljubljana:
Vinko Košir
Območna enota Kočevje: Franc
Prelesnik
Območna enota Postojna:
Josip Bajc
Območna enota Novo mesto:
Boris Grabrijan
Območna enota Brežice:
Božidar Beci
Območna enota Celje:
Andrej Podpečan
Območna enota Ptuj:
Jožef Orthaber
Območna enota Maribor:
Eva Tkalčič
Območna enota
Slovenj Gradec:
Andrej Presečnik
Območna enota Murska Sobota:
Franc Režonja
Član upravnega odbora
(pravne osebe):
Anton Lah
Član upravnega odbora izmed
priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano
s kmetijstvom – na predlog ZZS:
Ivan Kure
Član upravnega odbora izmed
priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano
s kmetijstvom:
dr. Stane Kavčič
Član upravnega odbora izmed
priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano
s kmetijstvom:
Jožica Arbiter

avgust 2008

Nadzorni odbor:
Sonja Arlič
Tatjana Klobasa
Jožef Meolic
Franc Strle
Martin Tajnik
Predsedstvo
stalne
arbitraže:
Član predsedstva:
Igor Dolinšek
Namestnik člana
predsedstva:
Jerko Babič
Član predsedstva:
Jože Pribožič
Namestnik člana
predsedstva:
Bogomir Bajd
Član predsedstva:
Albin Rehberger
Namestnik člana
predsedstva:
Jože Bizjak
Član predsedstva:
Evgen Sapač
Namestnik člana
predsedstva:
Boris Rožič
Član predsedstva:
Simon Toplak
Namestnik člana
predsedstva:
Milena Vrhovec
Častno
razsodišče:
Član:
Marjan Kovač

Namestnik člana:
Jožef Bračko
Član:
Franc Obram
Namestnik člana:
Franc Pribožič
Član:
Metka Pirš
Namestnik člana:
Viljem Šibila
Član:
Janez Rihtarič
Namestnik člana:
Jože Pribožič
Član:
Simon Toplak
Namestnik člana:
Anton Žnidaršič
Predsedniki in
podpredsedniki
območnih enot
OE BREŽICE
Predsednik:
Boris Orešek
Podpredsednik:
Franc Vranetič
Podpredsednik:
Anton Žnidaršič
OE CELJE
Predsednik:
Simon Tisel
Podpredsednik:
Janko Šket
OE KOČEVJE
Predsednik:
Franc Prelesnik
Podpredsednik:
Ivan Grm

Podpredsednik:
Jerko Babič

OE NOVA GORICA
Predsednik:
Franc Vodopivec
Podpredsednik:
Marko Lapanja
Podpredsednik:
Miran Marc

OE KOPER
Predsednik:
David Štok
Podpredsednica:
Jožica Bolčič
OE KRANJ
Predsednik:
Ivan Tičar
Podpredsednik:
Janez Šebat
Podpredsednik:
Karel Valter Zelič Noč
OE LJUBLJANA
Podpredsednik:
Viktor Matjan
Podpredsednik:
Janez Žagar
Podpredsednik:
Igor Dolinšek
OE MARIBOR
Predsednik:
Branko Falež
Podpredsednik:
Rado Lobnik
OE MURSKA
SOBOTA
Predsednik:
Marijan Perša
Podpredsednik:
Jožef Bračko
Podpredsednik:
Albert Smodič

Zahvala
Kmečko društvo Nova Slovenija je dejavno pristopila k volitvam v organe KGZS.
Želimo si tvornega sodelovanja ob delu zbornice, kljub nekaterim različnim pogledom na delovanje in organiziranost le-te. Mislimo, da je možno dejansko približati
zbornico članom, da bodo začutili potrebo po njej. To pa je možno samo ob iskrenem dogovarjanju in sodelovanju med tistimi, ki zbornico vodijo, in tistimi, ki jo potrebujejo. Vsem, ki ste bili izvoljeni na listi Kmečkega društva Nova Slovenija, in tudi
ostalim izvoljenim v organe KGZS čestitamo in vsem želimo uspešno delo.
Članom, ki ste podprli naše kandidate na volitvah in s tem tudi naš program, se zahvaljujemo in si želimo nadaljnjih pobud in pomoči pri ustvarjanju take zbornice,
kot si jo vsi želimo.
Kmečko društvo Nova Slovenija, predsednik Vlado Pori

OE NOVO MESTO
Predsednik:
Podpredsednik:
Božidar Kravcar
Podpredsednik:
Jože Cajnar
OE POSTOJNA
Predsednik:
Janez Okoliš
Podpredsednik:
Anton Suša
Podpredsednik:
Anton Lah
OE PTUJ
Predsednik:
Milan Unuk
Podpredsednik:
Martin Rudolf
Podpredsednik:
Marjan Janžekovič
OE SLOVENJ
GRADEC
Predsednik:
Janko Arlič
Podpredsednica:
Jožica Arbiter
Podpredsednik:
Franc Turinek

Zahvala
Zahvaljujemo se vsem članom zbornice, ki ste na volitvah izrazili svojo podporo Kmečki listi – društvu za razvoj
kmetijstva in podeželja. Uspeh Kmečke
liste je rezultat skupnega dela in naših
dosedanjih prizadevanj. Veseli smo, da
nam zaupate. Za prihodnost slovenskega kmeta in podeželja lahko največ naredimo, če smo povezani in med
sabo sodelujemo.
Peter Vrisk,
predsednik Kmečke liste
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Spremembe zakona o dohodnini

Ponovno olajšave za kmetijstvo
in gozdarstvo
Državni zbor RS je 17. julija sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Zdoh-2D), ki ponovno uvaja možnost uveljavljanja investicijske olajšave za vlaganja v kmetijsko in gozdarsko dejavnost, ureja obdavčitev
čebelarjev in uvaja dodatno splošno olajšavo za zavezance z najnižjimi dohodki. Zakon, ki ga je predlagala Vlada, je
tako le delno ugodil zahtevam, ki jih je Kmetijsko gozdarska zbornica (KGZS) posredovala v zakonodajni postopek preko Državnega sveta.
KGZS je predloge za spremembo
zakona o dohodnini, ki so bili
sprejeti na vseh organih zbornice, v parlamentarno proceduro
posredovala preko Državnega
sveta. Med najpomembnejšimi
je bila zahteva, naj bodo sredstva za ukrepe kmetijske politike in drugih državnih pomoči
izvzeta iz obdavčitve, naj se ponovno uvede investicijska olajšava ter možnost znižanja katastrskega dohodka zaradi naravnih nesreč, ostali predlogi pa so
se nanašali še na ugodnejšo obdavčitev oljkarjev in čebelarjev.
Po tem, ko je Državni svet
11. junija predlog zakona KGZS
podprl, je bil 8. julija uvrščen na
sejo Odbora za finance in monetarno politiko Državnega zbora.
Odbor je istočasno obravnaval
tri predloge sprememb zakona
o dohodnini in v nadaljnjo proceduro poslal le Vladni predlog,
ki je bil 17. julija izglasovan tudi
v Državnem zboru.
Priznana olajšava 20

odstotkov
Sprejeti zakon vključuje dve
zahtevi, ki sta bili obenem tudi
zahtevi KGZS. Prva se nanaša na ponovno uvedbo olajšave
za investiranje v osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnost.
Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganje sredstev članov
gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti v osnovna sredstva in opremo v povezavi z
osnovno kmetijsko in osnovno
gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali
agrarne skupnosti, se prizna
olajšava v višini 20 odstotkov
vlaganja, vendar največ 10.000
evrov v davčnem letu vlaganja
in 10.000 evrov v davčnem letu
po letu vlaganja.
Olajšava za čebelarje
Druga novost je pomembna za
čebelarje, saj uvaja oprostitev
dohodnine za dohodek kmečkega gospodinjstva iz naslova
čebelarstva do obsega 40 čebe-

Kaj se ne prizna?
Olajšave za investiranje po tem členu se v delu, ki je financiran
iz sredstev proračunov lokalnih skupnosti, proračuna Republike
Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne priznajo. Ne priznavajo se vlaganja v nakup zemljišč, nakup ali gradnjo zgradb ter nakup motornih vozil
razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije.
Poleg traktorjev in mehanizacije je torej mogoče uveljavljati olajšavo še za trajne nasade in osnovno čredo. Olajšava se v posameznem letu prizna do 10.000 evrov oziroma največ do višine letne
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ljih panjev. S tem je zagotovljena enakopravna obravnava čebelarjev ne glede na to, ali dosegajo prag dohodka za določitev
kmečkega gospodinjstva v višini nad 200 evrov skupnega katastrskega dohodka. Oprostitev
se prizna na način, da se davčna
osnova od potencialnih tržnih
dohodkov čebelarstva zniža za
delež, ugotovljen iz razmerja
med številom oproščenih panjev in skupnim številom panjev v uporabi članov kmečkega
gospodinjstva.
Ukrepi kmetijske
politike (še) niso
izvzeti
Ukinitev možnosti znižanja katastrskega dohodka zaradi naravnih nesreč je Ministrstvo za
finance argumentiralo s poenostavitvijo davčnega postopka in
s tem, da se prejete odškodnine ne vštevajo v davčno osnovo.
Prav v letošnjem letu, ko smo
priča številnim katastrofam, bi

bilo znižanje katastrskega dohodka za vse prizadete kmetije
še kako pomembno.
Najpomembnejša zahteva
KGZS – izvzetje plačil za ukrepe kmetijske politike in drugih državnih pomoči iz obdavčitve – ostaja neizpolnjena.
Ministrstvo za finance trdi, da
so v davčno osnovo vključena
zgolj tista plačila, ki predstavljajo »ekonomsko kategorijo«,
obenem pa obljublja spremembo vrednotenja kmetijskih zemljišč z uvedbo bonitiranja ter
novo metodologijo za izračun
katastrskega dohodka, ki bo
bolj pravično opredeljevala dohodke kmetij. Obstaja pa resna
bojazen, da bo do uvedbe teh
sprememb še dolgo obdobje, v
katerem bo obdavčitev kmetij
ostala nepravična in predvsem
nepredvidljiva.
»»Mag. Neva Pajntar

davčne osnove. Neizkoriščen del olajšave v prvem in drugem letu
po letu vlaganja lahko zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih
treh letih.
Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu glede na
skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu oziroma
glede na njegov pripadajoči solastniški ali sorazmerni delež v
agrarni skupnosti. Ker se zakon uporablja že pri odmeri dohodnine za leto 2008, bralce opozarjamo na hrambo računov o plačilu za nakup osnovnih sredstev.
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napovednik iZobraževanj
Velja za SKOP

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17.

Dodatne informacije dobite na telefonih: 02 228 49 00, 02 228 49 48.

Datum

Naslov
Pridelovanje žit v
kolobarju v okviru
22. 8.
integrirane pridelave
2008
poljščin; Pridelovanje
alternativnih poljščin
Pridelovanje žit v
kolobarju v okviru
29. 8. 2008 integrirane pridelave
poljščin; Pridelovanje
alternativnih poljščin

Vrsta

lokacija

Ura

Datum

SKOP/KOP – IPL predavanje

KGZS-Zavod MS,
Štefana Kovača
40, 9000 Murska
Sobota

9.00

22. 8.
2008

SKOP/KOP – IPL
-predavanje

KGZS-Zavod MS,
Štefana Kovača
40, 9000 Murska
Sobota

9.00

22. 8.
2008

22. 8.
2008

Kmetijsko gozdarski zavod novo mesto

Naslov
Osnovno izobraževanje
iz navzkrižne skladnosti; Miša Pušenjak,
univ. dipl. inž. kmet.
Zasnova in oblikovanje
petletnega kolobarja
z metuljnicami ter
ocena ekonomske
učinkovitosti; Draga
Zadravec, univ. dipl.
inž. kmet.
Prikaz različnih
načinov oranja; Dr.
Stane Klemenčič, univ.
dipl.inž. kmet.

Vrsta

lokacija

Ura

SKOP/ KOP – Navzkrižna skladnost- predavanje

Lenart; njiva
Porčič pri podjetju
Saubermacher

9.0013.00

SKOP/ KOP–IPL, KOL,
ZEL -predavanje

Lenart; njiva
Porčič pri podjetju
Saubermacher

9.0013.00

SKOP– IPL -prikaz

Lenart; njiva
Porčič pri podjetju
Saubermacher

12.0016.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/ 305 62 10.

Datum
7. 9. 2008

Naslov
Ogled razstave konj
in ocenjevanje konj–
Konjerejsko društvo
Semič

Vrsta

lokacija

SKOP/KOP –prikaz

Blatnik pri Semiču

Ura
10.00

Ne velja za SKOP, KOP

Kmetijsko gozdarski zavod ljubljana
Dodatne informacije dobite na telefonu 01 51 30 718
Prijave za tečaje sprejema lokalna kmetijska svetovalna služba.

Datum

Naslov
Začetni
tečaj ﬁtofar8.–10.09.08 macevtskih
sredstev
Začetni
tečaj
ﬁtofar23.–25.09.08 macevtskih sredstev
Datum še ni Začetni tečaj ﬁtofardoločen
macevtskih sredstev

Vrsta
Ne velja za SKOP/KOP

lokacija
Zadružni dom
Dobrunje

Ne velja za SKOP/KOP

Zagorje

Ne velja za SKOP/KOP

Ribnica

Ura
9.00 –
14.00
15.0020.00
9.00 –
14.00

Datum še ni
določen

Začetni tečaj ﬁtofarmacevtskih sredstev

Ne velja za SKOP/KOP

Dobrepolje

9.00 –
14.00

17.09.2008

Dan koruze

SKOP/KOP – prikaz

Grad Jable

10.00

Za predavanje o zeliščih pa pokličite KGZS-Zavod LJ kmetijsko svetovalno službo v Cerknici na tel.:
01 709 70 40.
Poleg tega kmetijska svetovalna služba Cerknica vabi zainteresirane, da se prijavijo na izobraževalne tečaje: PREDELAVA SADJA in OSNOVE TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI, ki bodo predvidoma
na območju delovanja KSS Cerknica v jesenskem času.

Datum

Naslov
Pridelovanje zelišč in
možnost razvoja kot
10. 9. 2008 DD na kmetiji – poudarek na ekološkem
pridelovanju zelišč

avgust 2008

Vrsta

lokacija

Predavanje NI za SKOP; Turistična kmetija
KOP
MEDEN v Osredku

Ura
9.00
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Darilna pogodba za primer smrti
Z darilno pogodbo za primer smrti zaključujemo s predstavitvijo pogodb, ki lastnikom kmetijskih zemljišč dopuščajo ureditev nasledstva svojega premoženja še za časa življenja. Urejena je v IV. poglavju Obligacijskega zakonika (OZUPB-1, Uradni list RS, št. 97/07), ki sicer govori o darilni pogodbi, kar kaže na to, da je pri sklepanju takšne pogodbe
potrebno upoštevati splošne značilnosti darilne pogodbe. V naslednjih vrsticah bomo tako predstavili splošne značilnosti darilnih pogodb, s poudarki na posebnostih, ki veljajo za darilno pogodbo za primer smrti
Glavne značilnosti:
- premoženje preide ob smrti
darovalca,
- darovalec navadno razpolaga s svojim trenutnim
premoženjem,
- pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa, sicer je nična,
- obdarjenec je dolžan plačati
davek na vrednost darila.
Pojem
Z darilno pogodbo se ena oseba (darovalec) zaveže na drugo
osebo (obdarjenca) neodplačno prenesti lastninsko ali drugo
pravico ali na drugačen način v
breme svojega premoženja obogatiti obdarjenca, obdarjenec
pa izjavi, da se s tem strinja.
Darilna pogodba za primer
smrti je vrsta darilne obljube.
Darovalec namreč svojega premoženja ne prenese takoj na obdarjenca, pač pa mu le obljubi,
da bo po njegovi smrti obdarjenec dobil premoženje.
Oblika
Darilna pogodba za primer
smrti mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa. Takšna
obličnost je zahtevana zaradi
varstva darovalca. Stroka je namreč mnenja, da mora tisti, ki
nekaj obljubi, dobro premisliti
učinke svoje obljube. In ravno
notarski zapis, po mnenju stroke, omogoča tehten premislek,
saj je notar pred sklenitvijo pogodbe strankam dolžan svetovati ter jim pomagati pri obli18

kovanju svobodne in resne izjave volje.
Poleg zahteve, da mora biti
pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, je potrebno letega tudi izročiti obdarjencu
(=odpravek notarskega zapisa za obdarjenca). Skupaj s tem
odpravkom ter potrdilom matičnega organa o vpisu smrti
darovalca v matično knjigo namreč obdarjenec poda predlog
za vpis prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Predmet in stranke
pogodbe
Predmet darilne pogodbe za
primer smrti je celotno premoženje darovalca, lahko pa tudi le
njegov del. Navadno je predmet
le tisto premoženje, ki obstaja v trenutku sklenitve pogodbe. Mogoče pa se je s pogodbo
dogovoriti tudi za bodoče premoženje, torej za premoženje,
ki ga bo darovalec šele pridobil,
vendar ga je potrebno v pogodbi natančno določiti (npr. nekdo ve, da bo v prihodnosti kupil
določeno kmetijsko parcelo).
Stranke so lahko fizične in
pravne osebe. Sorodstveno razmerje pa pri sklenitvi pogodbe
ni pogoj. Imajo pa nujni dediči
pravico zahtevati vrnitev daril,
in sicer do višine nujnega deleža, ki jim pripada.
Davek na darilo
Po Zakonu o davkih na občane je obdarjenec dolžan plačati davek na darilo, ki ga prejme.
Obveznost plačila davka (davč-

na obveznost) nastane v trenutku sklenitve pogodbe, torej ko
je pogodba podpisana. Osnova
za davek je prometna vrednost
v dar prejetega premoženja ob
nastanku davčne obveznosti in
po odbitih dolgovih, stroških in
bremenih.
Zavezanci za davek pa niso
tisti obdarjenci, ki spadajo v
krog darovalčevih zakonitih
dedičev prvega dednega reda
(otroci in zakonec) ter darovalčevi zeti, snahe in pastorki.
Vštevanje v dedni delež
Za sklenitev darilne pogodbe
za primer smrti soglasje zakonitih dedičev darovalca ni potrebno. Vendar pa imajo zakoniti dediči pravico zahtevati
vrnitev daril, če čista vrednost
zapuščine darovalca - zapustnika (t.j. vrednost darovalčevega
– zapustnikovega premoženja
ob njegovi smrti, zmanjšana za
dolgove, stroške popisa in ocenitve zapuščine ter stroške pogreba) ne zadošča za pokritje
njihovih nujnih deležev. Svojo
pravico lahko nujni dediči uveljavijo v treh letih od zapustnikove smrti.
Dolgovi darovalca
V kolikor je darovalec z darilno
pogodbo oškodoval svoje upnike, imajo le-ti s tožbo pravico
izpodbiti pogodbo, vendar le
do višine dolga. Če je torej vrednost darila večja od vrednosti dolga, pogodba za presežek
ostane v veljavi.

Preklic pogodbe
Darilne pogodbe za primer
smrti ni mogoče enostransko
preklicati kadarkoli, pač pa le v
naslednjih primerih:
- zaradi darovalčeve premoženjske stiske,
- zaradi hude nehvaležnosti
obdarjenca,
- zaradi pozneje rojenih otrok
darovalca.
Preklic darovalec doseže z
izjavo, ki jo naslovi na obdarjenca, pogodba pa je preklicana, ko obdarjenec prejme darovalčevo izjavo o preklicu.
Darovalec ima pravico pogodbo preklicati v enem letu, odkar
je zvedel za razlog za preklic.
Po darovalčevi smrti pa, zaradi
hude nehvaležnosti obdarjenca,
preklic pogodbe lahko zahtevajo tudi njegovi dediči. Vendar
pa rok enega leta teče od dne,
ko je za razlog nehvaležnosti
zvedel darovalec.
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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Socialna varnost kmetov

Pokojninsko, invalidsko in
zdravstveno zavarovanje kmetov
Prispevki za socialno varnost se plačujejo na
podlagi treh zakonov, in sicer: Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Vsi tisti, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, tudi tisti, ki
vstopijo v sistem prostovoljno, morajo biti tudi
zdravstveno zavarovani, prav tako so zavezanci
plačila prispevka za starševsko varstvo.
Stopnja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša 15,50 % od osnove. Za
zdravstveno zavarovanje je stopnja prispevka za
vse pravice (za zdravstvene storitve in povračila
stroškov, prispevke za nadomestila za pogrebnino in posmrtnino, prispevke za primer poškodb
pri delu.) 6,89 % oz. kakšen odstotek manj za
manjši obseg pravic. Prispevek za starševsko
varstvo znaša 0,2 % od osnove.
Kmetje so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, če je njihov dohodek iz
osnovne kmetijske dejavnosti pa tudi iz dopolnilnih dejavnosti v preteklem letu dosegel
najmanj višino minimalne plače (prijavljeni v
dohodninski napovedi). Dohodki iz osnovne
kmetijske dejavnosti so:
• katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč,
• povprečni znesek subvencij na zemljišča
v uporabi,
• potencialni tržni dohodki za proizvodnjo
vina,
• 70 % pavšalna ocena dohodka na panj,
• povprečni znesek subvencij na panj.
Dohodki iz dopolnilne dejavnosti so:
- dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega
obračuna,
- ali dohodek, ugotovljen z upoštevanjem
normiranih odhodkov v višini 70 %.
Minimalna plača, objavljena v avgustu 2007,
je 538,53 evrov (letna 6462,36 evrov); od 1. marca 2008 znaša minimalna plača 566,53 evrov (letna 6798,53 evrov), objavljena v Ur. l. št. 36/08.
Osnova za obvezno zavarovanje kmetov in
članov kmečkega gospodarstva znaša najmanj
v višini minimalne plače. Od te osnove plačujejo prispevke tudi vsi tisti kmetje, ki so obvezno
avgust 2008

zavarovani, pa ne izpolnjujejo tega pogoja (dohodek v višini minimalne plače). V sistem obveznega zavarovanja so vstopili pred določitvijo
cenzusa in so imeli možnost ostati v tem zavarovanju. Prispevek za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje je 87,81 evrov, prispevek za zdravstveno zavarovanje za vse pravice znaša 71,55
evrov, za starševsko varstvo pa 1,13 evra.
Kmetje in člani kmečkega gospodarstva, ki
ne izpolnjujejo predpisanega dohodka za obvezno zavarovanje, želijo pa biti pokojninsko in
invalidsko zavarovani iz kmetijske dejavnosti,
se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na osnovi
izbrane osnove. Izbirajo med osnovami za plačilo prispevkov za zavarovanjem za ožji ali širši
obseg pravic.
Zavarovanci, ki so bili več kot polovico skupne pokojninske dobe zavarovani le za ožji obseg pravic, nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje pokojninske osnove, do odpravnine in oskrbnine, do varstvenega dodatka, do
delne pokojnine, pravic na podlagi III. kategorije invalidnosti, pravice do invalidnine, dodatka
za pomoč in postrežbo in dodatka za rekreacijo
upokojencev.
Osnova za plačilo prispevkov za zavarovanje
za ožji obseg pravic je zajamčena plača, ki znaša 237,73 evrov.
Mesečni prispevek za ZPIZ je 36,85 evrov.
Prispevek za zdravstveno zavarovanje je 16,38
evrov, če plačujemo prispevek tudi za bolniško,
oz. 12,39 evrov, kadar je brez prispevka za bolniško. Prispevek za starševsko varstvo je 0,48
evra.
Zavarovanci za širši obseg pravic si lahko
sami izberejo osnovo. Najnižja osnova je 30 %
povprečne plače (397,85 evrov). V tem primeru
je prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % in znese 61,67 evrov. Za zdravstveno zavarovanje za vse pravice je 6,89 %,
kar znaša je 27,41 evrov, za starševsko varstvo
pa 0,2 %, kar znese 0,80 evra.
Seveda si zavarovanci lahko izberejo tudi
višjo osnovo. Od izbrane osnove je odvisna tudi
višina pokojnine.
»»Milena Kulovec

Tabelarni prikaz:
Obvezno zavarovanje najnižja
osnova
Prispevki za zdravstvene storitve in
povračila stroškov
Prispevki za
nadomestila,
pogrebnino in
posmrtnino
Prispevki za zdravstvene storitve in
povračila stroškov
Skupaj prispevki
za zdrav.

Stopnja
prispevkov v %

Bruto osnova,
minimalna plača
566,53 evrov

5,21

0,53

6,89
71,55

Prispevek za ZPIZ

15,50

87,81

Prispevek za starševsko varstvo

0,2

1,13

Skupaj

Prostovoljno
širši obseg pravic
najnižja osnova
Prispevki za zdravstvene storitve in
povračila stroškov
Prispevki za
nadomestila,
pogrebnino in
posmrtnino
Prispevki za zdravstvene storitve in
povračila stroškov
Skupaj za
zdravstveno
zavarovanje

160,49

Stopnja prispevkov v %

Bruto osnova
30 % povprečne
plače (1326,19
evrov)397,85
evrov

5,21

1,15

0,53
6,89

27,41

Prispevek za ZPIZ

15,50

61,67

Prispevek za starševsko varstvo

0,2

0,80

Skupaj

Prostovoljno –
ožji obseg pravic
Prispevek ZPIZ
Prispevki za zdravstvene storitve in
povračila stroškov
Prispevek za starševsko varstvo
Skupaj

89,88

Stopnja prispevkov v %

Bruto osnova
zajamčena plača
237,73

15,50

36,85

5,21

12,39

0,2

0,48
49,72
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Naše izkušnje pridejo
zelo prav
V državah nekdanje Jugoslavije
je zanimanje za kmetijsko dejavnost v Sloveniji vse večje,
saj naše izkušnje pri vstopu v
Evropsko unijo pridejo zelo
prav, predvsem pri povezovanju projektov s sosednjimi
državami.
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota so obiskali
predstavniki lokalnih skupnosti tromeje Makedonije, Srbije
in Kosova. Predstavili smo jim
organiziranost in delo strokovnih služb zavoda, ogledali pa so
si tudi osemenjevalni center za
lisasto pasmo ter laboratorij za
kemijske analize.
V šunkarni Kodila v
Markišavcih smo predstavili

zaščitene blagovne znamke na
področju Pomurja, nato pa so
si ogledali bioplinarno skupine
Panvita v Nemščaku. Na turistični kmetiji Puhan v Bogojini

so prisluhnili o organiziranju
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah na območju Pomurja.
Na koncu obiska v Pomurju
smo si ogledali center domače

in umetnostne obrti v Veržeju,
ki deluje v okviru Zavoda
Marianum Veržej. Center DUO
– Center domače in umetnostne obrti je začel s svojimi dejavnostmi v letu 2006. Gre za
razvoj izobraževalnega centra,
ki želi ovrednotiti kulturno dediščino rokodelstva in ta znanja
posredovati mlajšim generacijam. Med njegovimi osrednjimi cilji so ohranjanje slovenske
kulturne dediščine, pospeševanje razvoja domače in umetnostne obrti ter strokovno razvijanje novih oblik izobraževanja
za poklice DUO.
»»Jože Puhan

Pravica do
varstvenega dodatka
Zaradi slabega ekonomskega
položaja v kmetijstvu so mnogi kmetje plačevali najnižje možne prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Zaradi
tega danes prejemajo zelo nizke
pokojnine. Višina pokojnine je
odvisna od osnove, od katere so
plačevali prispevke. Tudi pravice za različne dodatke izhajajo
od tega. Mnogi upokojenci so
predali kmetije mladim prevzemnikom in ob nizki pokojnini
zelo skromno živijo. Velikokrat
ti upokojenci niso seznanjeni s
pravicami, ki jim pripadajo, za
katere pa je ob izpolnjevanju določenih pogojev treba zaprositi.
Med te pravice sodi tudi pravica
do varstvenega dodatka.
Do varstvenega dodatka so
upravičeni tisti upokojenci, ki
so bili obvezno zavarovani iz
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kmetijske dejavnosti, in tisti,
ki so se prostovoljno zavarovali za širši obseg pravic. Žal imajo kmetje, upokojenci, ki so bili
zavarovani pretežni del pokojninske dobe za ožji obseg pravic, le pravico do pokojnine, ne
pa do ostalih pravic, kot so dodatek za pomoč in postrežbo,
varstveni dodatek in dodatek
za rekreacijo. Višina starostne
kmečke pokojnine za leto 2007
je bila ravno tolikšna, da družinski člani, ki jih preživljajo,
niso bili upravičeni uveljavljati
olajšave za vzdrževanega družinskega člana, kljub pogodbi o
preživljanju v primeru predaje
kmetije.
Kaj je varstveni dodatek
Je redni mesečni denarni dodatek k pokojnini, ki ga od 1. 2.

2008 ureja poseben zakon, če
uživalec pokojnine izpolnjuje
določene pogoje.
Kdo so upravičenci
Do varstvenega dodatka so
upravičeni uživalci starostne,
invalidske, družinske ali vdovske pokojnine, če so bili pretežni del skupnega obveznega
zavarovanja zavarovani za širši obseg pravic. Upravičenci so
tudi uživalci pokojnin, ki prejemajo pokojnino iz republik nekdanje SFRJ in ki so odmerjene
po mednarodnem sporazumu o
socialnem zavarovanju.
Kdo ni upravičen do
varstvenega dodatka
Do varstvenega dodatka pa žal
niso upravičeni uživalci starostne ali družinske pokojni-

ne, odmerjene po prejšnjem
Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, uživalci predčasne
pokojnine, uživalci starostne ali
invalidske pokojnine, ki se jim
izplačuje tudi del vdovske pokojnine, ter tudi tista generacija
kmetov in predvsem kmetic, ko
so bili večji del skupnega obveznega zavarovanja zavarovani
za ožji obseg pravic.
Kakšne pogoje morajo izpolnjevati upravičenci:
Upravičenec mora imeti stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji, njegova pokojnina
ne sme presegati mejnega zneska 403,63 EUR, ki velja od 1.
februarja 2008 in se spreminja ob vsakokratni spremembi
pokojnin.
Za pridobitev pravice mora uži-
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valec izpolnjevati tudi dohodkovni in premoženjski cenzus. Do varstvenega dodatka
so upravičeni tisti, katerih dohodki skupaj z vsemi dohodki
družinskih članov v letu 2007
niso presegli na družinskega
člana 388,86 EUR na mesec ali
4.666,32 EUR na leto. Na kmetijah se upošteva predvsem dohodek od kmetijskih in gozdnih
zemljišč z oprostitvami (zaradi
naravnih nesreč, zmanjšan do-

hodek za vlaganja še iz preteklih let, brez upoštevanja olajšav po predpisih o dohodnini),
prejemki iz delovnega razmerja, od samostojne dejavnosti, od
starostnega zavarovanje kmetov, pokojnine, dohodki iz premoženja, od katerih se plačuje
davek, in ostali dohodki.
Ker so skoraj vsi upravičenci,
ki so dolžni plačati dohodnino za napoved dohodnine za

leto 2007, do konca maja prejeli odločbo za dohodnino za leto
2007, in ker so lastniki kmetijskih zemljišč z DURS-a prejeli
podatke o dohodkih in prispevkih z naslova kmetijke dejavnosti za leto 2007, lahko vsak sam
oceni, ali je upravičen do varstvenega dodatka.
Ne glede na zgoraj navedena
dejstva: če ocenjujete, da vam
ta pravica pripada, lahko informacije pridobite tudi na sple-

tni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republike Slovenije. Lahko pa
se odločite tudi za obisk vaše izpostave Zavoda za pokojninsko
invalidsko zavarovanje, kjer
lahko dobite obrazec in ostale
informacije v zvezi s pravicami
in izpolnjevanjem obrazca.
»»Marta Kos

Šentjakob v Rožu

Tretje srečanje kmetov treh dežel
Zadnjo julijsko nedeljo je v Šentpetru pri Šentjakobu v Rožu na avstrijskem Koroškem na Višji šoli za gospodarske poklice potekalo tretje srečanja slovenskih kmetov treh dežel – avstrijske Koroške, Tržaške in Furlanije Julijske krajine ter
Slovenije. Srečanje se je začelo ob 11. uri s sveto mašo in nadaljevalo s kulturnim programom in druženjem. Prireditev
je organizirala Skupnost južnokoroških kmetov v sodelovanju s KGZS – Zavodom Kranj.
Udeležence so pozdravili številni visoki gostje, med drugimi tudi
podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko
Tomažič. »Slovenci izven meja matične domovine pogosto v svojih
prizadevanjih za osnovne pravice čutite premalo podpore s strani
uradne politike matične države, zato je toliko bolj pomembno, da
vam vsaj nevladne organizacije na različne načine dajemo podporo
in veljavo v mednarodnem prostoru,«je povedal Tomažič.
»»Marjan Papež

Konzorcij biotehniških šol v hali C3

Predstavitev poklicev na sejmu v Gornji Radgoni
Na 49. mednarodnem sejmu v Gornji
Radgoni se bodo tudi letos predstavile šole –
članice Konzorcija biotehniških šol. Vendar
tokrat nekoliko drugače kot prejšnja leta, saj
je poudarek na predstavitvi poklicev, s tem
pa seveda tudi šol, ki ponujajo ustrezne izobraževalne programe.
Šole se bodo letos predstavile na skupnem
prostoru, kjer bodo predstavljeni poklici
tako kot doslej, torej na predstavitvenih panojih in s promocijskim materialom. Novost
pa bodo predstavitve poklicev »v živo« na
osrednjem odru. Tam se bodo dnevno odvijali različni prikazi del, ki jih dijaki šol v času
izobraževanja osvojijo.
Predstavitve, ki jih bodo spremljali komentarji učiteljev ali uveljavljenih strokovnjakov za posamezna področja, si boste lahko
ogledali dvakrat na dan in sicer dopoldan
avgust 2008

od 10.00 do 11.30 in popoldan od 14.00 do
17.30.
PREDSTAVITEV PO DNEVIH:
Sobota, 23. avgust: 		
POKLICI V KMETIJSTVU
Nedelja, 24. avgust:
POKLICI V GOZDARSTVU IN
KMETIJSTVU
Ponedeljek, 25. avgust:
POKLICI V ŽIVILSTVU
Torek, 26. avgust:
VETERINARSKI TEHNIK
Sreda, 27. avgust:
NARAVO- OZ. OKOLJEVARSTVENI
POKLICI in MATURANT BIOTEHNIŠKE
GIMNAZIJE

Četrtek, 28. avgust:
POKLICI V HORTIKULTURI
Petek, 29. avgust:		
SKRAJŠANE PONOVITVE VEČINE
PREDSTAVITEV
Kot prejšnja leta tudi letos ne bo manjkalo
degustacij in pestrega kulturnega dogajanja.
VABLJENI NA ŠOLSKI RAZSTAVNI
PROSTOR V HALO C3!
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ZADRUŽNA ZVEZA
SLOVENIJE, z. o. o.

Pripravila:
»»mag. Anita Jakuš

MIKLOŠIČEVA 4, LJUBLJANA

DAN ZADRUŽNIKOV V GORNJI RADGONI
v sredo, 27. avgusta 2008
Zadružna zveza Slovenije letos na kmetijsko–živilskem sejmu v Gornji
Radgoni sodeluje s sloganom »ZADRUGA PODJETJE S TRADICIJO ZA
PRIHODNOST«, s katerim želimo poudariti vedno pomembnejšo vlogo
zadrug v lokalnem okolju in njihov prispevek k organizirani in povezani pridelavi slovenskih pridelkov ter pomen, ki ga imajo pri ohranjanju
in razvoju kmetijstva in podeželja. Kmetijsko-živilski sejem je lepa priložnost za predstavitev številnih dejavnosti zadrug. Na razstavnem prostoru Zadružne zveze Slovenije v hali B radgonskega sejma se bo predstavilo 17 zadrug: Vinakras Sežana, Kmetijska zadruga Metlika, Kmetijska
zadruga Tolmin, Kmetijska zadruga Trebnje, Kmetijska zadruga Šaleška
dolina, Kmetijska zadruga Krka Novo mesto, Kmetijska zadruga Agraria
Koper, Zveza zadrug Maribor, Vinska klet Goriška Brda, Kmetijska zadruga Laško, Kmečka zadruga Sevnica in nagrajenke Kmečka zadruga Krško,
Koroška kmetijsko gozdarska zadruga Slovenj Gradec, Kmetijsko gozdarska zadruga Litija, Kmetijsko gozdarska zadruga Slovenske Konjice,
Kmetijska zadruga Celje in Kmetijska zadruga M Sora Žiri.
Osrednji zadružni dogodek sejma bo Dan slovenskih zadružnikov,
kjer se srečajo zadružniki iz vse Slovenije in podelijo zaslužnim zadružnicam in zadružnikom priznanja Zadružne zveze Slovenije. Letos jih podeljujemo enaindvajsetim posameznikom in šestim zadrugam, ki praznujejo jubileje delovanja.
Svečana podelitev priznanj bo v sredo, 27. avgusta 2008, ob 11. uri v
dvorani 1 Pomurskega sejma.
Vabimo vas, da spoznate slovenske zadruge, ki na Slovenskem delujejo že več kot 135 let.
Dobrodošli in nasvidenje na sejmu!
Zadružna zveza Slovenije
Nagrajenci Zadružne zveze Slovenije
Zadružna zveza Slovenije podeljuje vsako leto priznanja zadružnikom, zadružnim delavcem in zadrugam za izjemne rezultate in aktivnosti pri razvijanju in
utrjevanju kmetijskega in gozdarskega zadružništva. Po sklepu upravnega odbora Zadružna zveza Slovenije letos podeljuje 19 letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in dvoje priznanj za trajen doprinos k razvoju zadružništva.
Priznanja prejme tudi šest zadrug ob njihovih jubilejih.
Letno priznanje za prispevek k razvoju zadružništva prejmejo:
JANEZ BEGUŠ, na predlog zadruge Vinska klet »Goriška Brda«
DANILO BENEDIK, na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka
IVAN BIZJAK, na predlog Hmezad Kmetijske zadruge Gotovlje
JANEZ BURJA, na predlog Kmetijske zadruge Cerklje
FRANC ČERNE, na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Litija
MILAN ČUŠ, na predlog Trsničarske zadruge Juršinci
ZLATA ESIH, na predlog Zadružne zveze Slovenije
ANTON GOLE, na predlog Kmetijske zadruge Trebnje
FRANC GUNČAR, na predlog Kmečke zadruge Krško
MARJAN JANŽEKOVIČ, na predlog Kmetijske zadruge Ptuj
MARTIN JELČIČ, na predlog Kmetijske zadruge Perutninarjev »Pivka«
PAVEL NOVAK, na predlog Kmetijske zadruge Stična
MARTIN OBRUL, na predlog  Kmetijsko gozdarske zadruge Slovenske Konjice
BRUNO PEROŠA, na predlog Kmetijske zadruge Agraria Koper
BORIS RAPPL, na predlog Kmetijsko gozdarske zadruge Litija
JOŽE ROČNIK, na predlog Kmetijske zadruge Šaleška dolina
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MAGDALENA RUDAŠ, na predlog Zadružne zveze Slovenije
ANTON ŠINIGOJ, na predlog Kmetijske zadruge Vipava
KRISTINA PESERL VRAČIČ, na predlog Kmetijske zadruge Lenart
Priznanje za trajen doprinos k razvoju zadružništva prejmeta:
VLADIMIR GORENŠEK, na predlog Koroške kmetijsko gozdarske zadruge Slovenj Gradec, za njegov neizmeren doprinos k razvoju zadružništva na Koroškem. Vladimir Gorenšek je vse od svoje prve zaposlitve leta
1970 v Kmetijski zadrugi Prevalje zaposlen v zadrugi. Pred združitvijo je
bil direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Prevalje, po združitvi pa je namestnik direktorice in vodja investicij ter razvoja združene koroške zadruge. Korekten, spoštljiv, dostopen do kmetov, sodelavcev in poslovnih
partnerjev. Z optimizmom ustvarja pozitivno klimo med ljudmi. Pri doseganju in uresničevanju zastavljenih ciljev je izredno vztrajen in delaven.
Mlajšim generacijam je Vlado zgled neutrudnega delavca, zvestega zadružnim in moralnim vrednotam.
BORIS ROŽMAN, na predlog Zveze zadrug Maribor. Že skoraj štiri desetletja je Boris Rožman predan zadružništvu tako zasebno kot poslovno. Kot tehnolog, vodja ali direktor dobro pozna delovanje slovenskega
zadružništva in kmetijstva, predano zastopa interese zadružnikov in posebno skrb namenja vsestranskemu razvoju. Različni časi in razmere v
kmetijstvu so bili zadružništvu na mariborskem območju manj naklonjeni. Razvoj zadružništva in kmetijstva je vse jasneje zahteval ustrezno
stanovsko organiziranje kmetov. To potrebo je med prvimi zaznal tudi
Boris Rožman, ki je svojim zgledom in odnosom do sodelavcev ustvaril
pozitivno delovno vzdušje, pridobil zaupanje sodelavcev in uspešno izpeljal zastavljene naloge. Vseskozi deluje v prid kmetu - zadružniku in
s svojim bogatim strokovnim znanjem in izkušnjami tvorno prispeva k
sodelovanju s stanovskimi organizacijami v kmetijstvu na mariborskem
območju.
Priznanje ob posebni priložnosti prejmejo zadruge:
KMEČKA ZADRUGA KRŠKO za 80 let delovanja,
KOROŠKA KMETIJSKO GOZDARSKA  ZADRUGA za 60–letnico zadružništva na Koroškem,  
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA LITIJA za 60 let delovanja,
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENSKE KONJICE za 60 let delovanja,
KMETIJSKA ZADRUGA CELJE za 60 let delovanja,
KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA M SORA ŽIRI za 60 let delovanja.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!
60 let zadružništva na Koroškem
V Vuzenici so 14. avgusta 2008 potekale slovesnosti ob 60-letnici zadružništva na Koroškem. Koroška kmetijsko gozdarska zadruga je ob tej priložnosti odprla prenovljeno trgovino z upravnimi prostori v Vuzenici.
Osrednje slovesnosti praznovanja 60-letnice zadružništva so se udeležili številni pomembni gostje in zadružniki. Udeležencem so spregovorili Matjaž Krevh, predsednik zadruge, Peter Vrisk, predsednik Zadružne
zveze Slovenije, in Miran Kus, župan Občine Vuzenica. Zaslužnim zadružnikom in zadružnim delavcem so ob tej priložnosti podelili zadružna
priznanja. Koroško zadružništvo je doživljalo vzpone in padce, politično
in ekonomsko motivirane organizacije in reorganizacije. Z veseljem ugotavljamo, da so bile izkoriščene dobre priložnosti in je opravljeno delo dobra popotnica za načrtovanje prihodnosti.

številka 67

za sprostitev

Istrski štruklji

Sudoku

Sestavine:
Vlečeno testo pripravimo iz 250 g bele moke, 2 žlic olja, jajca, ščepca soli in mlačne vode.
Za nadev (količine sestavin po želji): koščki pršuta ali meso za klobase, narezana panceta, nariban ovčji sir, oljčno olje, drobtine, sol,
poper in začimbe po želji.
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Priprava:
V posodi na oljčnem olju popražimo koščke pršuta ali pancete
(lahko oboje) in narezane klobase oziroma meso zanje. Ko je meso
popraženo, odstavimo z ognja, dodamo nariban sir, sol, poper in
začimbe po želji. To maso še mlačno premažemo po vlečnem testu,
ki smo ga že prej dali na krpo, potresemo z drobtinami in zvijemo.
Kuhat damo v slano vodo in kuhamo približno eno uro.
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Postrežemo še tople, prelite z na maslu popraženimi drobtinami in
ribanim sirom.
oglas radgona TISK.indd
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VABILO K SODELOVANJU

PODEŽELJE V MESTU
NA LJUBLJANSKI TRŽNICI
V SOBOTO, 27. SEPTEMBRA 2008
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ljubljanskimi tržnicami ponovno organizira promocijsko-prodajno prireditev na
Pogačarjevem trgu, kjer bodo kmetije lahko ponudile svoje izdelke v pokušino in prodajo. Ponudbo bomo popestrili s kulturnim programom.
Vabimo vas, da se nam pridružite in s promocijo ter prodajo svojih izdelkov popestrite prireditev.
Vsi člani, ki želite na tržnici prodajati ali promovirati svojo ponudbo oz. želite izvedeti o tem kaj več, pokličite na Zbornični urad Marjana Papeža na
tel.: 01 513 66 78 ali 041 366 525 oziroma Tatjano Vrbošek na tel.: 01 513 66 41 ali 041 366 504.
Pisne prijave pošljite na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (za Podeželje v mestu), Celovška 135, 1000 Ljubljana, ali po elektronski
pošti na naslov marjan.papez@kgzs.si oziroma tatjana.vrbosek@kgzs.si, najkasneje do srede, 10. septembra 2008. V prijavi navedite vaše
kontaktne podatke ter kaj boste imeli v ponudbi.

PRIJAVIJO SE LAHKO POSAMEZNE KMETIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA IN ZVEZE!

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Revija Drobnica
v sodelovanju z Društvom rejcev drobnice Litija – Šmartno »Pastirci« in Društvom rejcev drobnice Ljubljana – Sostro
prirejata

13. DRŽAVNO TEKMOVANJE V STRIŽNJI OVC

v soboto, 20. septembra 2008, ob 10. uri v Šmartnem pri Litiji, Na sokolskem pri Kulturnem domu.

Obenem bo tudi

6. DRŽAVNA RAZSTAVA OVC IN KOZ
Na prireditvi bomo predstavili vse, kar je povezano z ovčerejo in kozjerejo: predelavo volne, izdelke iz ovčjega in kozjega mleka, meso drobnice in
mesne izdelke, opremo za rejo drobnice, pse, ki pomagajo rejcem …
Vabimo vse, ki vas zanima ovčereja in kmetijstvo nasploh, da se nam pridružite in preživite lep in zanimiv dan v družbi z rejci drobnice.
Organizatorji

VABILO
Konjeniški klub
Komenda vabi na ogled
jesenskega kmetijskopodjetniškega sejma
v Komendi
od 10. do 12. oktobra
2008. Sejem bo odprt od
9. do 18. ure.
Vstop prost!

VABILO
5. VSESLOVENSKI SHOD KMETOV NA PONIKVI IN
SLOMU 12. OKTOBER 2008

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi v nedeljo, 12. oktobra 2008, na Ponikvo in Slom, kjer
bo potekal 5. vseslovenski shod kmetov k zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva
in kmetijskega slovstva blaženemu Antonu Martinu Slomšku pod geslom Ves svet je lepo, bogato
polje, na katerem lahko vsi za dolgo večnost žanjemo.
Prireditev se bo začela s slovesno sveto mašo v župnijski cerkvi sv. Martina ob 12. uri v Ponikvi,
srečanje pa bomo nadaljevali ob 14.30 s svečano akademijo pred rojstno hišo blaženega Antona
Martina Slomška na Slomu.
Pridružite se nam!

