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Slovensko
kmet(ij)stvo na
brezpotju?
»»prof. dr. Stane Kavčič

Kam pluje barka, ki jo premetavajo čedalje višji valovi in ji
grozijo, da jo bodo potopili? Kako realna je nevarnost, da se
to res zgodi? Je še upanje, da preživi viharno noč in se prebudi
v jasen dan? Podobno se lahko danes vprašamo o slovenskem
kmetijstvu-kmetstvu, v katerem je čedalje več obupa in brezupnega čakanja na boljše čase. Čase, ki naj bi po več suhih letih
prišli sami od sebe in za katere bodo poskrbeli drugi.
V razburkanih časih res nastopijo tudi lepi trenutki in pridejo
tudi boljša leta, vendar bomo morali za preokret na bolje, ki ne
bo zgolj muha enodnevnica, poskrbeti sami. In za to si bomo
morali prizadevati vsi, ne zgolj posamezniki (v našem imenu?).
Vsak od nas je poklican, da čas, ki mu je namenjen v njegovem
razmeroma kratkem življenju, izkoristi kar najbolje, in da to
počne na način, ki ima pozitivne učinke tudi na - družbeno okolje, v katerem živi. Da torej svoje življenje oplemeniti z delovanjem, ki mu lahko rečemo odgovorno, in vzroke za svoje spodrsljaje in neuspehe ne išče le izven sebe.
Slovensko kmetijstvo ali bolje rečeno večina ljudi, ki je z njim
povezana, danes boleha za zelo hudo boleznijo. Največkrat o njenih simptomih govorimo v ekonomski terminologiji (nevzdržne
ekonomske razmere), a je negativna gospodarska plat te bolezni
le eden od njenih znakov in zagotovo ne najhujši. Prepričan sem,
da je hujša posledica in hkrati vzrok te bolezni splošna nepripravljenost za soočenje z realnostjo. Da si torej nočemo priznati, da
stvari ne gredo nam v prid (in obetajo utopitev). Nočemo uvideti, da brez aktivnega delovanja ne bomo izpluli iz vrtinca, ki
nam grozi, da nas bo posrkal. Dokler se prepuščamo toku dogajanja in pričakujemo ali mogoče celo terjamo (od)rešitev od zunaj, je uspeh malo verjeten. Za našo usodo ni odgovorna ne država ne bog (ali Bog) ne naši kolegi, prijatelji, poslovni partnerji,
niti ne naši zastopniki, če kje nastopajo v našem imenu (KGZS,
KZ), ampak le mi sami. Če sami ne bomo zaveslali z večjim tempom, bo vrtinec močnejši od naših zavesljajev. Če pa bomo aktivno veslali družno s somišljeniki, bo volja dobila močnejši zagon, obup bo počasi plahnel in navkljub še naprej nemirnim vodam bo vzdušje pozitivno in obsojeno na uspeh.
Smo sposobni tega premika v svojih glavah? Ali bomo še naprej
čakali na vzvode od zunaj in zatrjevali, da je naša pot edino pravilna in da so za naš neuspeh odgovorni izključno drugi? Si to
res še lahko privoščimo?
Jutri je nov dan in priložnost za nov začetek. Izkoristimo ga!
Stopimo skupaj in se organizirajmo, da bomo delovali usklajeno
za svoje interese. Le skupaj lahko dosežemo, da bomo spoštovanja vreden partner in si odrežemo nekoliko debelejši kos kruha,
pri tem pa ne ogrozimo tistih, ki so danes v podobnih stiskah
kot večina kmečkega prebivalstva.
Smo po dolgih letih sposobni (za)veslati v isto smer?
*Stane Kavčič je izredni profesor za področje agrarne ekonomike na
Biotehniški fakulteti, kmetuje na 40 ha veliki kmetiji in je član Upravnega
odbora KGZS.
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Slovenska zastava na
izdelku zavaja
KGZS opozarja na neprimerno uporabo slovenske zastave na embalaži in v oglasu podjetja Danone.
Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije
(KGZS) je prejela
opozorilo o neprimerni uporabi slovenske zastave na
embalaži in v televizijskih ter spletnih
oglasih za mlečne izdelke Activia podje- Slovenska zastava na izdelku zavaja
tja Danone.
kupce glede porekla surovin. Na vprašaKGZS je opozorilo nje, ali Danone uporablja slovensko supreučila in ugotovi- rovino oz. ali imajo oblikovano strategiuporabe lokalnih surovin, saj je njihola, da je raba sloven- jo
va proizvodnja razpršena po vsem sveske zastave za ogla- tu, smo od slovenskega podjetja Danone,
ševanje sporna in d.o.o., dobili milo rečeno čuden odgoneprimerna. Mlečni vor: »V Sloveniji nimamo proizvodnje
izdelki Activia so Danone izdelkov, zato vam žal ne morem
odgovoriti na vaše vprašanje.« (citat)
namreč izdelki francoskega podjetja Danone, pri izdelavi omenjenega izdelka pa ne
uporabljajo slovenskih surovin. Zato je uporaba slovenske zastave
v oglaševalni akciji sporna oziroma zavajajoča.
Na KGZS so prepričani, da slovenska zastava na tujih proizvodnih ne sme biti uporabljena, zato so že pozvali pristojni instituciji, Ministrstvo za javno upravo in Tržni inšpektorat RS, da
v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepata in ustrezno preverita (ne)primernost uporabe slovenske zastave na embalaži ter v
oglaševalski akciji omenjenih mlečnih izdelkov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
in Pomurski sejem vas vabita na ogled
48. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA,
od sobote, 21. avgusta, do četrtka, 26. avgusta 2010,
v Gornji Radgoni.
Ime in priimek:
Poštna številka in kraj:
S TEM KUPONOM BOSTE NA SEJEMSKI BLAGAJNI
VSTOPNICO ZA SEJEM PLAČALI SAMO 3,5 EVRA
NAMESTO 7 EVROV. (Veljavni bodo samo čitljivo izpolnjeni kuponi.)

avgust 2010

KD za leto 2010 nižji za 36 %
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je MKGP večkrat
opozorila, naj na Ministrstvo za finance poda predlog za znižanje katastrskega dohodka.
Vlada je v Uradnem listu RS št. 51/2010 28. junija 2010 izdala
Uredbo o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2010.
Valorizacijo omogoča Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka
(ZUKD-UPB1), ki v 7. a in 7. b členu narekuje ugotavljanje oziroma
valorizacijo katastrskega dohodka, kadar se spremenijo cene kmetijskih pridelkov, tehnologija ali materialni stroški do te mere, da se
iz navedenih razlogov dohodki spremenijo za najmanj 3 %. Cene
kmetijskih pridelkov so v zadnjih letih močno padle (samo v letu
2009 glede na leto 2008 za 14,6 % in faktorski dohodek za 16,5 %).
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril
Smrkolj je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
večkrat opozoril, naj na Ministrstvo za finance poda predlog za
znižanje katastrskega dohodka, kot je to predvideno v 7. b členu ZUKD-UPB1. Vlada je potrdila predlog o enotnem valorizacijskem količniku za vse katastrske kulture in katastrske okraje v višini 0,64. To pomeni, da bo višina katastrskega
dohodka za davčno leto 2010 v primerjavi z 2009 nižja za 36 %
in tako bo nižja tudi dohodnina iz tega naslova. Nižja davčna
osnova bo seveda vplivala tudi na obveznosti iz pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja ter na upravičenost do
socialnih transferov, ki bodo s tem za kmete dostopnejši.
»»Jerica Potočnik

Kruh iz slovenske integrirano
pridelane pšenice
Sindikat kmetov Slovenije je v petek, 23. junija 2010, pri pekarni
Piskač v Podgorici pripravil predstavitev projekta »Kruh iz slovenske integrirano pridelane pšenice«. Sindikat kmetov Slovenije kot pobudnik projekta želi vzpostaviti povezavo od kmeta do
peka. Namen projekta je slovenskemu porabniku ponuditi kruh
iz slovenske integrirano pridelane pšenice, ki ima večjo prehransko vrednost, zato bi morali zagotoviti tudi višjo odkupno ceno
tako pridelane pšenice pri slovenskem kmetu. Predstavitve so se
udeležili tudi predsednik vlade RS Borut Pahor, kmetijski minister mag. Dejan Židan in predsednik KGZS Ciril Smrkolj.
»»Jernej Redek

Poziv vinogradnikom in vinarjem
Glede na izkušnje pri določevanju cen drugih kmetijskih pridelkov in izkušnje preteklih let, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja na nujnost določitve ustrezne odkupne cene grozdja
po vinorodnih deželah – takšne, da bo pokrila stroške pridelave.
Vinogradnike in vinarje pozivamo k skupnemu nastopu pri zahtevi po minimalni odkupni ceni grozdja. Obenem naj skupaj določijo tudi minimalno odkupno ceno vina ter enotno nastopijo
proti dampinškemu vdoru tujih vin na slovenski trg.
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Pogovor s predsednikom KGZS Cirilom Smrkoljem

Še vedno ob robu dogajanj
Zadnja seja Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, težave slovenskega kmetijstva,
ki se še vedno kopičijo, in tudi prihajajoči sejem AGRA, na katerem se Zbornica predstavlja na različne
načine, so več kot zadostni razlogi za avgustovski pogovor s predsednikom KGZS Cirilom Smrkoljem.
V torek je potekala seja
Upravnega odbora KGZS,
ki je, primerno obsegu
dnevnega reda, trajala dobrih šest ur. Člani so med
drugim precej časa razpravljali o predlogu Zakona o
davku na nepremičnine, ni
pa to edini dokument, ki je
povzročil slabo voljo med
člani Upravnega odbora.
Žal moram povedati, da sam
kot predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije kakor
tudi naši člani tako rekoč dnevno čutimo posledice slabega dialoga z vlado RS oz. večino ministrstev. To poletje se začenja tretje leto mandata vodstva KGZS,
pozno jeseni pa se bo začelo odštevati tudi tretje leto mandata
vlade. Dve leti prepričevanj, da
je dialog potreben in da smo ne
le pomemben pač pa celo nujen
partner pri sooblikovanju politike na številnih področjih, še kar
ne obrodita sadov.
KGZS in druge nevladne organizacije v kmetijstvu smo izredno slabo seznanjene s pripravami na spremembe obstoječe ali na oblikovanje nove zakonodaje in podzakonskih aktov, ki v taki ali drugačni obliki
zadevajo (in prizadevajo) naše
člane – kmete oz. lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov.
Prvotna pobuda, da se vključimo v eko-socialni svet, je bila
gladko zavrnjena. Ob tem pa je
nujno poudariti, da nas novi minister mag. Dejan Židan vključuje v pripravo predlogov in sprememb različnih aktov. Prav tako
4

Davek na nepremičnine bo za slovensko kmetijstvo predstavljal
dodatno breme. Ga bodo kmetje v trenutnih nepredvidljivih in
skoraj že katastrofalnih razmerah v kmetijstvu zmogli plačevati?

sem zadovoljen, da je zaživel Svet
za kmetijstvo in podeželje RS, v
katerem smo kar trije predstavniki KGZS. Nujno pa bi bilo oblikovanje širšega Sveta za kmetijstvo,
gozdarstvo, prehrano in podeželje, ob udeležbi tudi drugih ministrstev ter zastopanju predstavnikov vseh nevladnih organizacij
na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, varovanja okolja … Zastopana bi morala biti tudi agro-živilska industrija, zadružni sistem, izobraževalne inštitucije, v veliki meri tudi
potrošniške organizacije. Tako
oblikovan Svet pa bi moral imeti natančno opredeljen protokol

dela, določen terminski načrt ter
letno predvidene teme za obravnavo. Delovati bi moral s čim večjim konsenzom predsednika
vlade in drugih inštitucij v RS kot
obvezen partner oz. sogovornik,
ki bi ga konec koncev vlada tudi
upoštevala.
Prvi kamen spotike na zadnji seji upravnega odbora je bil predlog Zakona o
davku na nepremičnine.
Minister za finance je med
drugim omenil tudi sodelovanje Zbornice pri pripravi
predloga zakona. Kot kaže
to ne drži?

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila prvič o predlogu zakona seznanjena preko
medijev. Torej o kakšni aktivni vlogi pri pripravi predloga ni
niti sledu. Naslednja presenetljiva odločitev Ministrstva za
finance pa je objava predloga za
javno razpravo v času poletnih
počitnic in prekratek čas za javno razpravo (mesec dni).
Na zbornici smo oblikovali
stališča oziroma pripombe, slednjim smo dodali pripombe, ki
smo jih dobili s terena, od kmetijsko-gozdarskih zavodov. Na
seji Upravnega odbora KGZS
smo te pripombe obravnavali
ter dodali nekaj novih, vse pa
bomo uredili in jih poslali na
ministrstvo.
Ob tem želim poudariti, da
je za nas nesprejemljiva obdavčitev kmetijskih zemljišč
in gozdov ter stavb, namenjenih gospodarski dejavnosti na
kmetiji.
Na splošno se nam že način,
kot ga predvideva predlog novega zakona, zdi nepregleden
in potraten. Menim, da bi bile
lahko vse obdavčitve zajete v
eni, enotni dohodninski odločbi. S tem, ko se slednje drobijo,
prihaja do izjemno velikih stroškov. Obenem postaja sistem
vedno bolj nepregleden.
Najbolj bode v oči ministrova
obljuba, da novi Zakon ne bo povečal obremenitev državljanov,
saj naj bi novo opredeljena obdavčitev zgolj zamenjala davek
na stanovanjska zemljišča. To
pa nikakor ne drži, kar kažejo že
številka 89
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hitri izračuni, ob upoštevanju
spodnje meje davčne stopnje, ki
je v predlogu zakona določena
kot 0,03 % (od 80 % tržne vrednosti nepremičnine). Na KGZS
zahtevamo, da se v zakonu določi tudi najvišja vrednost davčne stopnje, ki je po naši oceni
0,1 %. V takšnem primeru občine ne bi imele možnosti dvigovati obdavčitve po lastni presoji
oziroma po potrebah.
Naslednja sporna zadeva so
gozdne ceste. Naše stališče je,
da ostane ureditev tega področja oziroma ureditev prispevkov lastnikov gozdov nespremenjena. Država bi morala v
prvi vrsti poskrbeti za ustrezen
nadzor nad javno uporabo gozdnih cest, saj povzročajo največ škode predvsem tisti uporabniki, ki niso lastniki gozdov.
Dosedanji sistem je vpeljan in
učinkovit.
Naj opozorim še na problematiko investicij na kmetijskih
gospodarstvih. Skladno s politiko razvoja kmetijstva so se
predvsem mladi kmetje odločali za investicije, ki so pogosto zajemale tudi gradnje novih gospodarskih poslopij, pogosto pa tudi stanovanjskih.
Mnenja smo, da je tudi v tem
zakonu potrebno opredeliti, da
so nove oz. obnovljene stavbe
prvih deset let po vselitvi oz.
začetku uporabe pri gospodarskih objektih izvzete iz postopka obdavčitve.
V predlogu zakona je cela
vrsta odstopanj od obstoječe
zakonodaje o davčnem postopku. Na primer, postopki pritožb
niso predvideni, prav tako je v
predlogu zakona zapisano, da
»davka na nepremičnino ni mogoče odpisati iz razloga, če bi
bilo s plačilom davka ogroženo
preživljanje davčnih zavezancev
in njegovih družinskih članov«.
Takšna določba je za vsakogar,
ki premore le kanček socialneavgust 2010

ga čuta, povsem nesprejemljiva!
Toliko bolj, ker Zakon o davčnem postopku to opredeljuje drugače ter določa pogoje za
odpis, obročno odplačilo ali časovni zamik plačila davka.
Torej je zakon popolnoma
skregan z osnovnimi načeli
pravičnosti, problem pa je tudi
nesorazmerje med sankcijami
oz. ukrepi zaradi neplačevanja davka in samo višino dolga.
Predstavljajte si, da ne poravnate davka na nepremičnine v višini npr. 100 evrov, pa vam zarubijo nepremičnino, ki ima več
tisočkratno vrednost dolga! Saj
gre za očitno in grobo neupoštevanje splošnih pravnih načel, ki veljajo v naši državi, konec koncev pa tudi za celo vrsto kršitev osnovnih človekovih
pravic.
Te dni bomo vse naše pripombe po členih in naše zahteve posredovali na Ministrstvo
za finance in upam, da bodo
pristojni premogli toliko razuma in dobre volje, da jih bodo
upoštevali. V nasprotnem
bomo morali razmišljati o drugačnem načinu komuniciranja.
Drugi dokument, ki so ga
člani UO KGZS obravnavali, je bil predlog Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Kakšno
je vaše mnenje o tovrstnem
zbiranju sredstev, ki bi jih
namenili za skupno splošno
promocijo kmetijskih in živilskih pridelkov?
Dobra promocija je v kmetijstvu in živilski industriji zanesljivo pomembna in potrebna. Pa vendar, preden podamo dokončno stališče o osnutku omenjenega zakona, ki je od
17. julija odprt za javno razpravo, moramo doseči pomemben
premik v »razmerju moči« znotraj verige od kmeta do potrošnika. Na tem področju bi mo-

rala vlada RS, skladno z navodili Evropske komisije in
Evropskega parlamenta, vzpostaviti red! »Pogača« cene prehranskega izdelka je zelo nepravično razdeljena. Tu je potrebno narediti prvi premik.
V samem predlogu zakona
pa je tudi kar nekaj pomanjkljivosti, na katere bomo resorno
ministrstvo opozorili. Zakon v
prvi vrsti ne določa jasno, kakšni bodo deleži države, odkupovalcev osnovnih surovin
oz. živilsko-predelovalne industrije in kmetov. Določeni so že
prispevki po panogah, katere bi
bilo potrebno temeljito preveriti
in zanesljivo mnoge popraviti.
Glede živilsko-predelovalne industrije smo mnenja, da bi njihovo plačilo moralo temeljiti na
podlagi faktorirane realizacije.
Končno bi tudi pri tem zakonu lahko prispevek vračunali v
enotno dohodninsko odločbo,
kjer bi bil način zbiranja prispevka jasno opredeljen.
Moteča je tudi predlagana
sestava Sveta za promocijo kot
najvišjega organa, ki bi odločal in potrjeval programe promocije. Predlagano razmerje
med predstavniki Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano skupaj s predstavniki Ministrstva za finance na
eni strani in predstavniki kmetov in živilsko-predelovalne industrije na drugi strani ni primerno. V svet bi bilo potrebno
vključiti tudi predstavnika potrošniških organizacij.
Skratka, premik na tem področju je potreben, vendar je
potrebno najprej urediti razmere znotraj verige od kmeta do
porabnika, nato pa zakon dobro domisliti.
To lahko pomeni še nekaj
let. Že zaradi slabega dohodkovnega položaja porabnikov pridobivajo tržne

deleže diskontne trgovine,
na svojih policah pa nudijo
le malo slovenske hrane. Bo
zbornica le nemo opazovala
takšno dogajanje?
Že preteklo pomlad smo po
seji upravnega odbora napovedali zagon promocijske akcije
Kupujmo domače. V tem času
smo naredili strategijo promocijskih aktivnosti ter izdelali orodja za izvajanje le-teh. Na
sejmu AGRA v Gornji Radgoni
bomo javnost seznanili z znakom, ki bo pozival k nakupu v
Sloveniji pridelanih oz. izdelanih proizvodov. Ob tem naj
poudarim, da želimo k akciji
pritegniti tudi slovenska podjetja, ki proizvajajo neživilske
izdelke.
Naj ob koncu povabim naše
člane, da nas obiščejo na sejmu
AGRA med 21. in 26. avgustom.
Naši strokovnjaki in voljeni člani bodo tam tudi zato, da odgovarjajo na vaša vprašanja ali
pa si zapišejo vaše predloge in
pripombe.
»»Tatjana Čop

Logotip promocijske
akcije Kupujmo domače. KGZS bo porabnike pozivala k
zavestnemu odločanju za nakup slovenskih proizvodov
– ne le kmetijskih in
živilskih!
5
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Pomen gozda za slovenske kmetije
V preteklosti je bil gozd za veliko večino kmetij pomemben vir za preživljanje in posodabljanje, še posebej pa se je s pomočjo gozda reševalo nepredvidene, kritične dogodke.
Danes je že več kot polovica zasebnih gozdov v lasti nekmečkih gospodarstev, kjer se razdrobljenost posesti še vedno
povečuje, zanimanje za dobro
gospodarjenje pa pada. Tudi
gozd na kmetijah je objektivno ekonomsko pomemben le
za manjši del kmetij, saj ima le
okrog 30 odstotkov kmetij več
kot 5 hektarov gozda, manj
kot 5 odstotkov jih ima več kot
20 hektarov in precej manj kot
1 odstotek kmetij ga ima več
kot 50 hektarov.
Vendar moramo upoštevati, da
so slovenske kmetije v povprečju
velike le okrog 6,5 hektarov in da
je v naši državi kar 85 odstotkov
območij, kjer so omejene možnosti za kmetijsko dejavnost ter da
se tam nahaja več 90 odstotkov
vseh zasebnih gozdov. Iz tega izhaja, da je v pretežno hribovski in
gorski Sloveniji gozd, ki zavzema
60 odstotkov prostora oziroma
skoraj dvakrat več kot kmetijska
zemljišča, prav gotovo pomemben za ohranitev in razvoj kmetij
in podeželja nasploh.
Iz podatkov o velikosti gozdnih posesti, letnem obsegu sečenj in opravljanju gojitvenih del
v gozdovih lahko ocenimo, da je v
Sloveniji vsaj 10 tisoč kmetij, kjer
gozd ima in bo imel tudi v bodoče osrednjo gospodarsko vlogo.
Podrobnejše podatke naj bi dal
letošnji statistični popis kmetij.
Pravni in finančni
okviri za spodbujanje
razvoja:
Če se o predpisih, strategijah in
načrtih izrazimo s preprostimi
6

besedami, potem lahko rečemo,
da je v »teoriji« napisano veliko
dobrega za kmeta, lastnika gozda. Tudi glede omejitev za lastnike gozdov ne moremo kazati na
predpise kot veliko oviro. Za lastnike gozdov je zagotovljena tudi
brezplačna strokovna pomoč, ki
jo izvaja javna gozdarska služba.
Prav gotovo pa za kritično lahko označimo koliko neposredne
razvojne vzpodbude je izplačane
kmetom, ki gospodarijo z gozdovi. V okviru državne in skupne evropske politike, kjer so bila
sredstva za kmetijstvo in gozdarstvo načrtovana za sedemletno
obdobje, lahko na osnovi izplačil
vidimo, da je bilo npr. v letu 2009
okrog 300 milijonov evrov namenjenih neposrednim plačilom
iz evropskega kmetijskega jamstvenega sklada ter iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja, iz katerega je bilo tudi
za edini povsem gozdarski ukrep
»Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« lani izplačanih 5,4 milijonov. Še nekaj sredstev za gozdarstvo je bilo iz drugih ukrepov,
predvsem iz ukrepa »Dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom«. Upoštevati
moramo še sredstva, ki jih gozdovom namenja samo državni proračun za obnovo, nego in varstvo
gozdov, vzdrževanje gozdnih cest
in drugo, za lansko leto v skupni
višini 4 milijone.evrov. Enostavna
primerjava pokaže na znano dejstvo, da država in Evropska unija
prispevata za gozdarstvo le nekaj
odstotkov vseh javnih sredstev, ki
gredo za kmetijstvo in gozdarstvo
v naši državi, čeprav moramo v

Ocenjujemo, da je v Sloveniji vsaj 10 tisoč kmetij, kjer gozd ima in
bo tudi v bodoče imel osrednjo gospodarsko vlogo.

gozdovih zagotavljati veliko ekoloških in socialnih funkcij ter razvoj lesne industrije in obrti graditi na domačem lesu.
Razvojne perspektive:
Za posodabljanje kmetijskih gospodarstev za potrebe primarne
pridelave in opravljanje dopolnilnih dejavnosti, za dodajanje
vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom, za nabavo mehanizacije in opreme za gozdna
dela ter gradnjo gozdnih prometnic so možnosti za pridobitev
razvojnih pomoči v obliki sofinanciranja na razpisih MKGP iz
Programa razvoja podeželja 20072013. Možnosti za nepovratna
sredstva in kreditiranje za izkoriščanje obnovljivih virov energije so na razpisih Eko sklada, prav
tako pa so za podobne namene
na voljo razpisi na ministrstvu za
gospodarstvo.
V zakonodaji določena dejavna politika pomoči perspektivnim kmetijam v gorskem in hri-

bovskem svetu se je končno začela
izvajati, saj se je okrog 500 kmetov prijavilo na prvi poziv MKGP,
s čimer so izkazali resnično zanimanje za pridobitev koncesije za
izkoriščanje državnih gozdov, pa
čeprav trenutno ni na voljo dovolj
gozdov.
Kmet mora veliko pozornosti nameniti pridobivanju znanja
in aktualnih informacij. Pri tem
ima na voljo stalno pomoč kmetijske svetovalne in javne gozdarske službe. Če je možnost, je primerna tudi angažiranost v stanovskih organizacijah in društvih.
O težavah, ki jih ima kmet
kot gospodar gozda, bo priložnost spregovoriti tudi na
okrogli mizi, ki bo 22. avgusta ob 12. uri na letošnjem sejmu Agra v Gornji Radgoni.
Da bi javno izrečena ali napisana beseda dosegla in prepričala tiste, ki odločajo!
»»Andrej Kermavnar
Zavod za gozdove Slovenije
številka 89
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Škode po divjadi in zvereh težava lastnika ali države?
Na KGZS se zavedamo pomembnosti ohranjanja živalstva, vendar se hkrati zavedamo tudi soodvisnosti človeka in živali.
Potrebujemo celostne
rešitve in sodelovanje
vseh inštitucij
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije je podala v preteklih letih več pobud za zmanjšanje škod
po divjadi in zvereh. Predlogov,
ki so temeljili na realnih težavah
naših članov, pristojne inštitucije
do sedaj niso dovolj obravnavale.
Zaradi nadaljevanja velikega obsega škod ljudje opuščajo kmetijsko dejavnost in izražajo vedno
večje nezadovoljstvo do državnih
služb ter lovskih družin.
Kmetje skrbimo za
življenjski prostor
rastlin in živali
Slovenska kulturna krajina se
je skozi stoletja razvijala v sobivanju z divjadjo ter zavarovanimi vrstami. Lov je poleg zmanjšanja populacij vplival tudi na
vedenjske vzorce posameznih
vrst. Spremembe v sistemu lova
ter zavarovanje redkih in ogroženih vrst je omogočilo njihovo
ohranitev ter postopno naraščanje njihove številčnosti. Ob tem
so se zaradi novih tehnologij ter
ekonomskih razmer spreminjali tudi načini pridelave in kmetijske kulture. Strokovnjaki ter
kmetje opozarjajo tudi na spremembo vedenjskih vzorcev divjadi in zveri, ki so se začele pojavljati v bližini hiš ter postopoma
izgubljajo strah pred človekom.
K postopnemu naraščanju obsega škod v bližini naselij je pripomogla tudi manjša pogostost lova
avgust 2010

na mestih in v času, kjer škoda
nastaja.
Kmetje so zaradi tega zaskrbljeni in so v preteklosti na več
okroglih mizah izrazili nezadovoljstvo nad sedanjim stanjem.
Ocenjujemo, da je na določenih območjih številčnost divjadi
in zveri tako velika, da v naravnem okolju nimajo dovolj hrane, zato se vse pogosteje prehranjujejo pretežno na intenzivnejših kmetijskih kulturah, zveri pa
se v zadnjem desetletju vse pogosteje hranijo z drobnico in celo
govedom.
Ohranjanje kmetijske
dejavnosti na
podeželju je v javnem
interesu
Na Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije se zavedamo pomembnosti ohranjanja živalstva, vendar
se hkrati zavedamo tudi soodvisnosti človeka in živali, ki so jim
kmetje skozi tisočletja oblikovali
življenjski prostor, v katerem živi-

jo. Ukinitev ali sprememba kmetijskih dejavnosti ter zaraščanje
krajine pomenita v veliki večini
primerov tudi zmanjšanje pestrosti rastlinstva in živalstva oziroma biodiverzitete. Le-ta je največja prav na območjih, kjer je krajina najbolj raznolika. Čeprav je zaradi tega ogrožen javni interes, so
na problem škod do sedaj opozarjali le lastniki kmetijskih zemljišč
in gozdov.
Velik obseg škod
ogroža cilje Programa
razvoja podeželja
Zaradi nesorazmerno velikih
škod je na določenih območjih
oteženo ali onemogočeno izvajanje Programa razvoja podeželja,
za katerega je namenjenih v obdobju 2007-2013 več kot 1,2 milijarde evrov. Program, ki je financiran z javnim interesom ohranitve in spodbujanja dejavnosti na
podeželju, na določenih območjih ni usklajen z interesom ohranjanja velikega staleža divjadi in

Vabilo na okroglo mizo v Gornji Radgoni
Škode po divjadi in zvereh - odgovornost lastnika ali
države?
Okrogla miza bo potekala v nedeljo, 22. avgusta, ob 11.
uri na sejmu Agra v Gornji Radgoni v dvorani številka 5.
Namen tokratne okrogle mize je proučiti dosedanje dejavnosti
ter postaviti temelje za začetek tvornega dialoga med pristojnimi
inštitucijami s ciljem zmanjšanja škod po divjadi in zvereh.
Na okroglo mizo so povabljeni pristojni ministrstvi (MOP in
MKGP), Agencija Republike Slovenije za okolje, Zavod za gozdove Slovenije ter Lovska zveza Slovenije.

zveri. Na Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije predlagamo
večje sodelovanje pristojnih ministrstev z lokalnimi skupnostmi ter določitev prioritet in oblikovanje strategij razvoja najbolj
problematičnih območij. Določiti
je potrebno, ali je ciljni razvoj območij kmetijstvo z manjšim obsegom škod ali gozdarstvo ter zaraščajoči pašniki.
Ograjevanje vsake
kmetijske kulture ni
rešitev
Divjad je po Zakonu o varstvu
okolja last države. Prav tako je
država odgovorna za škodo, ki
so jo povzročile zavarovane vrste. Država je kot upravljavec
vrst dolžna poskrbeti za zmerno raven škod. Trenutno imajo
lastniki zemljišč veliko odgovornost za omejevanje škod z zaščito, ki zaradi velikega pritiska živali ni učinkovita, v določenih
primerih pa jo je tudi nemogoče
izvajati. Ograjevanje vsake kmetijske kulture ni le nadvse drago in časovno zamudno, temveč je iz vidika javnega interesa
zelo težavno. S postavitvijo vse
več ograj se namreč onemogoča
dostop sprehajalcem na podeželske poti in naprej v gozdove.
Slovenija s tem postaja podobna
slikam iz zastraženih konfliktnih območij, kar pa je daleč od
naše skupne predstave idealnega
podeželja.
»»Mihael Koprivnikar
7
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Srečanje primorskih kmetov in
gozdarjev
Za večnamensko gospodarjenje z gozdom je zelo pomembna medinštitucionalna komunikacija.

Za izboljšanje gospodarjenja
z gozdom predvsem v smeri
zmanjšanja konfliktov s kmetijsko proizvodnjo je Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica
maja letos organiziral srečanje med KGZS – Zavod Nova
Gorica in vsemi tremi območnimi enotami Zavoda za gozdove Slovenije, ki pokrivajo
primorske gozdove.
Srečanje lahko označimo za
zgodovinsko, saj smo se primorski kmetijci in gozdarji prvič sre-

čali na taki inštitucionalni ravni. Gozdarjem iz Območne enote
Tolmin, Območne enote Sežane
in Območne enote Postojna
Zavoda za gozdove smo prikazali delovanje KGZS – Zavoda Nova
Gorica skozi agroživilski, entomološki in mlečni laboratorij,
vzrejališče plemenskih bikov in
sadjarski center v Biljah. Seveda
je bila posebej predstavljena
kmetijska svetovalna služba, ki je
terensko organizirana podobno
kot terenska služba ZGS.

In prav pri sodelovanju terenskih svetovalcev s področja
gozdarstva in kmetijstva smo izluščili velik primanjkljaj, kar se
odraža v neusklajenem svetovanju kmetom, ki morajo dobiti za
učinkovito gospodarjenje s svojo
kmetijo dobro in ne nasprotujoče
si svetovanje bodisi z gozdarske
ali kmetijske strani. Posebej je bil
poudarjen problem različnih interpretacij meje med gozdnimi in
negozdnimi površinami in prioritetami v prostoru, v kar bodo

morale tudi država in lokalne
skupnosti vložiti več energije, da
bodo njihovi programi bolj jasni
in predvsem bolj usklajeni.
Zagotovo bodo taka srečanja
pripomogla k izboljšanju svetovanja kmetom in posledično k
izboljšanju razmer na podeželju. Vsi skupaj smo si za zaključek obljubili boljše sodelovanje
in več tovrstnih dogodkov.
»»Egon Rebec
KGZS – Zavod Nova Gorica

Zelena pljuča Ljubljane
Julija je mestni svet MO Ljubljana sprejel Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom. Teh je
preko 1400 hektarov.
Svet Mestne občine Ljubljana je
v začetku julija sprejel Odlok o
razglasitvi gozdov s posebnim
namenom. Z njim razglaša preko 1.400 hektarov gozdov v okolici mesta za gozdove s posebnim namenom. Že do sedaj so
bili gozdovi Tivolija, Rožnika
in Šišenskega hriba razglašeni
kot krajinski park, tako da so
imeli lastniki teh zemljišč nemalo nevšečnosti pri gospodarjenju s svojim gozdom.
Osnutek odloka je bil
pripravljen že leta 2003
Ureditev statusa primestnih gozdov se je na MOL pripravljal že
8

dalj časa, vendar se je s sprejemom le-tega zavlačevalo, saj izvajanje odloka prinaša tudi finančne posledice za razglasitelja.
Dejstvo je, da so gozdovi v bližini Ljubljane pljuča mesta, da ne
omenjamo velikega pritiska prebivalcev za namene rekreacije.
Ker so od teh 1.400 hektarov gozdov kar tri četrtine v zasebni lasti, je seveda vse prevečkrat prihajalo do navzkrižnih interesov
med lastniki zemljišč, obiskovalci, pa tudi stroko. Ti gozdovi imajo zelo poudarjene socialne funkcije, zato je bilo že v gozdnogospodarskih načrtih opredeljeno
več usmeritev, ki so predstavlja-

Prebivalci Ljubljane si težko predstavljajo kakovostno življenje
brez obsežnih gozdnih površin v samem mestu in okolici. Prav je,
da je tem gozdovom tudi uradno priznan poseben status.

le določene omejitve za lastnike. Velik obisk predstavlja tudi

oviro za normalno delo v gozdu
(varnost).
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Strokovne podlage je pripravljal Zavod za gozdove
Slovenije
Gozdovi s posebnim namenom po tem odloku so: Rožnik
in Šišenski hrib, Grajski grič,
Golovec, Šmarna gora in Grmada,
Tabor in Straški hrib, Koseški boršt in za Mošenicam, Draveljska
gmajna, Bokalce, Kozarška gmajna, Brdo in Vrhovci, Dolgi most,
Kleče, Stožice, Jarše, Hrastje, Na
Rojah, Brod, Tacen, Dobrava pri
Črnučah, Dolnice. V odloku so
tudi navedene parcelne številke
po katastrski občinah, ki zajemajo to območje razglasitve, tako da
lastniki zemljišč lahko preverijo,
ali je njihov gozd vključen v to območje. Katere gozdove naj se razglasi za gozdove s posebnim namenom, pa je po strokovni presoji predlagal Zavod za gozdove
Slovenije.
Odlok določa režim
gospodarjenja
Režim gospodarjenja je prilagojen velikemu pomenu socialnih funkcij, ki jih ti gozdovi
opravljajo. Režim je naravnan k
malo površinskemu ukrepanju,
daljši proizvodni dobi, sonaravnemu gospodarjenju, pestrosti,
previdnosti pri posegih v gozd,

Ljubljanski gozdovi s posebnim namenom - številke in dejstva
Skupna površina gozdov s posebnim
namenom v mestni občini Ljubljana v zasebni lasti (potencialno primerni
za odkup)
Območja, kjer se nahajajo gozdovi s posebnim namenom (parcelne številke
so naštete v odloku, objavljenem v Uradnem listu RS št. 60 z dne 23. julija
2010)

1240 ha
Rožnik in Šišenski hrib, Grajski grič, Golovec, Šmarna gora
in Grmada, Tabor in Straški hrib, Koseški boršt in za Mošenicam, Draveljska gmajna, Bokalce, Kozarška gmajna,
Brdo in Vrhovci, Dolgi most, Kleče, Stožice, Jarše, Hrastje,
Na Rojah, Brod, Tacen, Dobrava pri Črnučah, Dolnice

Ocena letnega izplačila odškodnin lastnikom

18.460,00 €

Ocena stroškov ureditve in opreme gozda na leto

30.432,00 €

Predvideni stroški odkupa celotnega razglašenega gozda
Izračun ponujene cene kvadratnega metra

0,86 €

Predviden čas, v katerem bi odkupili gozd od približno polovice lastnikov

10 let

Vir: gradivo seje sveta MOL – Ocena finančnih posledic odloka

uporabi prijaznih tehnologij …
Določene so tudi omejitve , ki kakorkoli negativno vplivajo na njihovo ekološko stabilnost in ostale
funkcije gozdov. Odlok tudi zavezuje organ MOL za gospodarske
dejavnosti, da pripravi načrt ureditve in opreme za te gozdove. Z
načrtom naj bi uredili učne poti,
rekreacijske poti, planinske poti,
razgledišča, postavitev različnih
tabel in klopi …
Mestna občina
Ljubljana bo tudi
odkupovala gozdove
MOL se z odlokom zavezuje, da
bo zagotovila sredstva za pokri-

vanje stroškov, ki nastanejo zaradi posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima
ureditve.
Zaradi omejitev pri uživanju
lastnine bodo lastniki upravičeni do odškodnine. Možne omejitve so naslednje:
1. zmanjšan možni letni posek lesa,
2. posebni pogoji za pridobivanje lesa,
3. dodatna gojitvena in varstvena dela,
4. ureditev in oprema gozda.
Lastnik je upravičen do odškodnine za vsako omejitev posebej, višina odškodnine pa

Odbor za gozdarstvo v
avstrijskih gozdovih
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je sprejela predlog Odbora za
gozdarstvo, lesarstvo in lovstvo o koristnosti seznanitve z organizacijo in
delovanjem gozdarskega sektorja v
Avstriji, še posebno z gospodarjenjem
v okviru kmečke posesti, in 1. julija
organizirala strokovno ekskurzijo na
avstrijsko Koroško.
Predstavili so nam organizacijo gozdarstva, trženje lesa in v povezavi s tem vlogo združenj
lastnikov gozdov in zbornice, organizacijo lovstva, vključujoč ekonomski vidik za lastnika,
različna dela v gozdovih in predelavo lesa.
avgust 2010

10.704.690,00 €

se bo določila s sporazumom
med posameznim lastnikom in
MOL na podlagi cenitve sodnega izvedenca. Če bo lastnik podal zahtevo na MOL po odkupu
gozda, ga je MOL dolžna odkupiti. Vrednost gozda ravno tako
oceni sodni cenilec.
Sprejetje odloka je
korak naprej
Sprejeti odlok je zagotovo korak naprej pri ureditvi statusa
in načina gospodarjenja primestnih gozdov, pri čemer je potrebno izpostaviti možnost pridobitve odškodnin ali možnost
odkupa, kar do sedaj ni bilo
možno. Vprašanje pa je, kako
bo potekalo izvajanje tega odloka, kako bodo lastniki zadovoljni s ponujenimi odškodninami in ocenjeno vrednostjo
gozda. Postavlja se tudi vprašanje, ali so pri pripravi tega odloka lastniki zemljišč sodelovali v zadostni meri in ali jih bo
MOL povabila k sodelovanju
tudi pri pripravi načrta ureditve in opreme.
»»Andrej Andoljšek
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KGZS ostro proti novim davčnim
obremenitvam
V kolikor bi bil sprejet julija predstavljen predlog Zakona o davku na nepremičnine, bi že prihodnje
leto prišlo do novih obremenitev v kmetijstvu. Temu pa organi KGZS nasprotujejo!
V juliju 2010 je bil na
Ministrstvu za finance predstavljen predlog Zakona o
davku na nepremičnine, ki
naj bi v letu 2011 prinesel novosti na področju obdavčitve
kmetijstva. Z novim davkom
na nepremičnine se v Sloveniji
uvaja nov sistem davka na
premoženje, s katerim se nadomeščajo dajatve, ki imajo danes naravo davka na nepremičnine, in sicer davek
od premoženja, ki ga ureja
Zakon o davkih občanov, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki se zaračunava
na podlagi Zakona o stavbnih
zemljiščih in Zakona o graditvi objektov ter pristojbina za
vzdrževanje gozdnih cest, ki
jo ureja Zakon o gozdovih.
Davčna osnova
Predlog zakona predvideva,
da se obdavčijo vse nepremičnine, in sicer bo davčna osnova 80 % posplošene tržne vrednosti nepremičnine; tako so
poleg stanovanjskih in poslovnih prostorov ter stavbnih zemljišč obdavčena tudi
vsa kmetijska zemljišča in
kmetijske stavbe, ki so namenjene opravljanju kmetijske
dejavnosti (hlevi, silosi, skladišča ipd.). Kmetijska in gozdna
zemljišča so trenutno obdavčena
na podlagi katastrskega dohodka, ki se upošteva pri dohodnini.
Ob tem pa je potrebno opozoriti,
da ima katastrski dohodek nara10

vo davka na kmetijska zemljišča,
saj je davčni zavezanec praviloma
imetnik pravice uporabe zemljišča. Sprašujemo se, ali nov davek
na nepremičnine torej dvojno obdavčuje kmetijska in gozdna zemljišča? Poleg tega kmetijskih in
gozdnih zemljišč ne uporabljajo samo lastniki, temveč so namenjena širši družbeni funkciji v
obliki npr. prostega prehoda čez
gozdna in neobdelovalna kmetijska zemljišča, nabiranja plodov
ipd. Ali mora tudi v takšnih primerih celotno davčno breme nositi le lastnik kmetijskega oziroma
gozdnega zemljišča?
Po trenutni ureditvi so iz obdavčitve izvzeta tudi kmetijska
gospodarska poslopja in stanovanjska poslopja, ki jih uporabljajo posamezniki, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje. Gospodarska
poslopja kmetij in stanovanjske
površine predstavljajo osnovno sredstvo za opravljanje kmetijske dejavnosti, zato predlagamo tudi, da se davka oprostijo tudi slednje nepremičnine.
Predlagamo, da se pripravi
ustrezna oprostitev ali olajšava pri plačilu davka na
kmetijska in gozdna zemljišča ter za stavbe, ki so namenjene kmetijski proizvodnji in stanovanju oseb, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Obenem predlagamo, da se ohrani olajšava za
novozgrajene stanovanjske
in poslovne prostore.

Stopnja davka
Davčna stopnja je omejena le na
spodnji meji, in sicer predlog
zakona predvideva minimalno davčno stopnjo 0,03 %, najvišja davčna stopnja pa je v pristojnosti občine, prav tako pa
so možne različne davčne stopnje za različne skupine nepremičnin. V obrazložitvi zakona
sta sicer navedeni načeli pravičnosti in solidarnosti, vendar ravno pristojnost občin za
določanje najvišje davčne stopnje obe načeli popolnoma negira. V predlogu zakona so
odprte vse možnosti, da se
bo višina davka prilagajala dnevni politiki v lokalnem okolju, zato predlagamo, da se določi najnižja in
najvišja možna davčna stopnja ter omeji možnosti občinam pri določanju različnih davčnih stopenj za skupine nepremičnin.
Izterjava neplačnikov?
Glede davčnega postopka pa
predlog zakona prinaša tudi

zelo sporno novost, namreč odpis plačila davka ni predviden,
saj naj bi dejstvo, da posameznik razpolaga z določenim premoženjem v skrajnih primerih omogočalo poplačilo davka.
Drugače povedano, dopuščena
je možnost izvršbe na nepremičnini ali konverzija terjatve v lastništvo občine na nepremičnini, kar je popolnoma neprimerno v skladu z načelom sorazmernosti. Davčni zavezanci
se lahko znajdejo v različnih
nezavidljivih življenjskih situacijah in v skladu z načelom pravičnosti je primerno,
da bi bil tudi pri plačilu tega
davka po splošnih pravilih
davčnega postopka možen
odpis, odlog ali obročno odplačilo davka.
Na KGZS smo prepričani, da
bo nov davek na nepremičnine
grobo posegel v položaj slovenskega kmetijstva, zato povsem
novi obdavčitvi kmetov ostro
nasprotujemo.
»Gašper
»
Cerar

ŽE SEDMI VSESLOVENSKI SHOD
KMETOV NA PONIKVI IN SLOMU
Vabimo vas na 7. vseslovenski shod kmetov
k zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva Antonu
Martinu Slomšku, ki bo v nedeljo, 17. oktobra,
na Ponikvi in Slomu pri Šentjurju.
številka 89
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Letošnja žetev pšenice v Pomurju
Žetev pšenice letine 2010 je končana. Pridelovalci žit, predvsem pšenice, so s pridelki zadovoljni, prav
tako tudi s kakovostjo pšenice, manj pa s ceno.
V Pomurju smo imeli v
jeseni 2009 posejanih nekaj
več kot 23.500 hektarov z ozimnimi žiti. Največ je bilo seveda
ozimne pšenice, ki se pri nas prideluje vsako leto na več kot 16.000
hektarih, sledi ozimni ječmen, ki
ga pridelovalci posejejo na 5.500
hektarih, manj kot 1.000 hektarov
je rži, približno 1.300 hektarov
tritikale, 50 hektarov pire ter skoraj 100 hektarov ozimnega ječmena. V spomladanskem času pa se
poseje približno 500 hektarov še
z jarimi žiti (jara pšenica, jari ječmen, oves). Pogoji v jeseni so bili
za setve žit ugodni in tudi koruza
je bila pravočasno pospravljena.
Časa za pripravo tal za setev ozimnih žit je bilo dovolj, vlaga zadostna in vremenski pogoji ugodni.
Vznik žit je bil dober, sledilo pa je
kratko obdobje sušnega vremena. Vendar je v oktobru deževalo
in rastline so pomanjkanje vlage
nadoknadile. Imeli smo dolgo in
toplo jesen. Zima ni prinesla dosti
vlage in snega, ki je hitro skopnel.
Pričakovali smo več. Stresov zaradi pomanjkanja vlage pa kljub
temu ni bilo. Pogrešali smo tudi
nekoliko višjo vsoto nizkih temperatur pod 0 stopinj Celzija.
Razvoj žit tekom leta
Spomladi so žita izgledala dobro, preoravanja ni bilo, ker so
dobro prezimila. Slabši so bili
posevki na lahkih peščenih tleh,
še posebej tam, kjer prihaja do
pomanjkanja organskih snovi in s tem povezanega nizkega
pH. Pomeni, da so tla kisla, kar
neugodno vpliva na rast žit. Na
žalost pa nekateri pridelovalci
avgust 2010

temu še vedno ne pripisujejo dovolj pozornosti. Posevki na takih
tleh postajajo rumeni (še posebej
je občutljiv ječmen), ukrep dognojevanja z mineralnimi gnojili pa le še povečuje kislost tal.
Sledilo je obdobje lepega vremena. Tudi s količino padavin smo
bili zadovoljni in žita so lepo rasla. Približeval se ja čas dozorevanja žit in hitro smo ugotovili, da so se na določenih delih
Pomurja in na določenih sortah
močno pojavile fuzarioze. Še posebej je bilo to vidno na posevkih, pri katerih zaščita žit ni bila
opravljena pravočasno. Ker je
pri nas pšenica glavna poljščina
za prodajo, ji tudi pri zaščiti pred
boleznimi namenjamo največ
pozornosti. Pridelovalci, ki niso
pravočasno opravili prve zaščite pšenice proti boleznim in kasneje, tik pred cvetenjem, druge zaščite proti fuzariozam, so
imeli precejšen izpad pridelka.
Nekaj je k razvoju fuzarioz pripomoglo tudi vreme, ki je malo
ponagajalo. Ko so bile določene
sorte pšenice v fazi cvetenja, je
prišlo do znižanja temperature
in padavin, kar je pospešilo razvoj fuzarioz. Sledilo je obdobje
lepega vremena s precej visokimi temperaturami. Za samo žetev odlično, za nekatere poznejše
sorte pšenice pa ne, ker so prisilno dozorevale. Na višino pridelka je nekoliko vplivalo, ni pa bila
zaradi tega zelo prizadeta sama
kakovost pšenice.
Letošnja žetev
Z žetvijo žit smo pričeli zadnje
dni junija. Najprej seveda je-

čmen, nato je sledila pšenica.
Pridelki ječmenov so bili dobri, prav tako kakovost. Vreme
v času letošnje žetve pšenice je
še kar zdržalo, čeprav je ponekod vmes nekoliko namočil dež.
Ampak samo na določenih delih, večina Pomurja močnejših
padavin ni dobila. Ponekod celo
nič, tako da je žetev potekala nemoteno. Na splošno je bila letos
srednje dobra letina; ne moremo
govoriti o slabih pridelkih in ne
o slabi kakovosti. Se pa ne moremo pohvaliti s kakšno izredno
letino. Pridelki so bili zelo različni, prav tako tudi zdravstveno
stanje pšenice. Na srednje težkih tleh so bili dobri pridelki, ne
pa najboljši, saj je bilo manj klasov, kot bi jih moralo biti, kar je
posledica padavin tekom celega
leta, vendar ni bilo zaskrbljujoče. Kakovost je bila v redu, lahko
celo rečemo zelo dobra, na nekaterih njivah in pri bolj ranih sortah je bilo precej primesi (predvsem drobna in izpita zrna) in
to se je nadaljevalo tudi pri srednje poznih in poznih sortah, ki
so kar hitro dozorele. Kar naenkrat so zaradi visokih temperatur te pozne sorte prešle v prisilno dozorevanje in kombajnisti so komaj poželi vso pšenico
pravočasno.
Rezultati žetve pšenice glede količine pridelane pšenice
na hektar in same kakovosti so
dobri. Večina pridelovalcev je
zadovoljna tako s količino požete pšenice kot tudi s kakovostjo, drugače pa je s ceno pšenice. Znano je, da pšenice v svetu
ni, vendar bo cena poskakova-

la, dokler bo potekala žetev. Pri
kakovosti pšenice lahko rečemo, da je večina pšenice pri nas
imela več kot 13 % beljakovin,
padno število nad 280, sedimentacijo nad 40 in hektolitrsko težo nad 80.
Odkup in cene pšenice
V Pomurju je največji odkupovalec pšenice, Skupina Panvita,
v letošnjem letu odkupil okrog
15.300 ton pšenice. Od tega je
9.800 ton krušne in 5.500 ton
krmne. Za najboljšo kakovost,
A razred, so pridelovalcem ponudili 135 evrov na tono, B1 razred 130 evrov na tono, B2 115
evrov na tono in krmno 105
evrov na tono. To so dobili tisti
pridelovalci, ki so že v jesenskem
času z njimi sklenili pogodbo. Prevzemali so pšenico tudi
od ostalih, vendar so le-ti dobili 3 evre na tono manj in odbili
so jim 4 evre na tono za stroške
prevzema ter 5 evrov na tono za
analizo. Pri Mlinopeku so včasih odkupili več kot 30.000 ton
pšenice, letos pa 8.000 ton pšenice in 400 ton rži. 2.500 ton
pšenice je bilo A razreda (po 135
evrov na tono), 4.000 ton B1 razreda (po 125 evrov na tono),
1.500 ton B2 razreda (po 110
evrov na tono). Odkupovali so
tudi pri Agrocornu v Turnišču,
kjer so odkupili 6.000 ton pšenice. Ločevali so na pšenico, ki je
dosegla od 11,5 % do 13 % beljakovin in plačali zanjo 110 evrov
na tono, ter pšenico, ki je dosegla več kot 13 % beljakovin in
je bila plačana po 120 evrov na
tono. Krmno pšenico so plačali
11
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po 100 evrov na tono. V Gornji
Radgoni je KZ Radgona prevzela
4.400 ton krušne pšenice po 140
evrov na tono. Pridelovalcem so
odbili stroške prevzema in analize. Kakovost je bila dobra –
13,18 % beljakovin, padno število 283, sedimentacija 53,81 in
hektolitrska teža 81,04. Več kot
1.000 ton pšenice so prevzeli
tudi v Petišovcih, kjer pa so plačevali pšenico po 150 evrov na
tono, če je imela več kot 15 % be-

ljakovin, 137 evrov na tono, če je
imela od 14 % do 15 % beljakovin, 122 evrov na tono, če je imela od 12,5 % do 14 % beljakovin,
in 105 evrov na tono za krmno
pšenico. Na odkupnem mestu
Kmetovalca v Ljutomeru je bilo
odkupljenih okrog 1.300 ton
pšenice, od tega 44 % v A kakovosti (130 evrov na tono), 37 % v
B kakovosti (120 evrov na tono)
in 19 % v C kakovosti kot krmna
(100 evrov na tono). Zadruga

Klas v Križevcih pri Ljutomeru
je prevzela nekaj manj kot 1.000
ton pšenice, od tega 15 % A kakovosti, 65 % B kakovosti in 20
% C kakovosti. Odkupovali in
prevzemali pšenico pa so tudi
drugi (Mešalnica Ljutomer,
SKZ Črenšovci, Rodovita, KZ
Lenart, Sloga Kranj, Mlinarstvo
Kolenko). Po oceni je bilo prevzetih okrog 40.000 ton pšenice, nekaj pa so jo pridelovalci obdržali doma. Še posebej tisti, ki

imajo primerne skladiščne kapacitete. In ko govorimo o pridelkih, ki so se pri pšenici v povprečju gibali med 4,5 ton na hektar in 5,5 ton na hektar, pridemo
nekje do številke 80.000 ton pridelane pšenice v Pomurju.
»»Metka Barbarič
KGZS - Zavod Murska Sobota

Dobro zastopani, a slabo učinkoviti
V Dolžu pri Novem mestu so 3. julija potekale 24. državne in 3. mednarodne kmečke igre. Mladi, člani društev podeželske mladine, so ta dan na okrogli mizi spregovorili tudi o njihovi prihodnosti v kmetijstvu. Ena
izmed ugotovitev je bila, da je Slovenija v Evropski uniji dobro zastopana, a kljub temu slabo učinkovita.

Prireditev, ki jo je z organizatorjem, Zvezo slovenske podeželske mladine, pripravilo
Društvo podeželske mladine
Novo mesto, je potekala v prijetnem okolju in ob številni
udeležbi mladih iz Slovenije
in Madžarske ter okoliških
prebivalcev. Enaindvajset
ekip društev podeželske mladine je tekmovalo za najboljše
uvrstitve v košnji, grabljenju,
predstavitvi regij, hoji po bali,
smučanju na travi in v igri
presenečenja. Pri organizaciji jim je pomagala Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije
oz. kmetijski svetovalci.
Prvo mesto so si ponovno prislužili člani ekipe DPM Novo mesto, drugo mesto je zasedla ekipa
DPM Šentjur, tretje pa so osvojili mladi iz DPM Zbure. V odrski
predstavitvi pod naslovom »Dan
na kmetiji« je retorične, dramaturške, scenografske, koreografske, umetniške in izrazne sposobnosti najbolje pokazala eki12

pa, ki je zastopala Gorenjsko regijo in si tako upravičeno prislužila plaketo.
Okrogle mize so se udeležili
Igor Hrovatič, direktor Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
(KGZS), Branko Ravnik, generalni direktor direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP), Rok Roblek v imenu
Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) in Rok Sedminek,
podpredsednik Evropskega
združenja mladih kmetov
(CEJA). Spregovorili so o kritičnih točkah, ki mlade odvračajo od veselja nadaljevati tradicijo
svojih staršev na kmetijah ter o
možnostih in potrebah, ki bi jih
kazalo vnesti v novo programsko
obdobje in finančno perspektivo.
Igor Hrovatič je kot predstavnik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije dejal, da je
zbornica inštitucija, ki sooblikuje kmetijsko politiko in politiko
razvoja podeželja. Pri tem je iz-

kazal kar nekaj nezadovoljstva z
dejanskim stanjem v kmetijstvu
in nezadostnim upoštevanjem
predlogov, pripomb in zahtev,
ki jih kot pravna oseba javnega
prava s temeljno nalogo varovanja in zastopanja interesov kmetijstva in kmetov ter pospeševanja gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarjenja in ribištva posreduje resornim ministrstvom in drugim
državnim organom v obravnavanje in sprejemanje. Povedal je,
da Evropska komisija pri oblikovanju svojih mnenj in odločitev
upošteva stališča nevladnih organizacij (COPA; COGECA; CEJA,
EESO). Podobno pri pripravi predlogov in mnenj v zvezi z normativnimi akti, ki veljajo na ozemlju
Republike Slovenije, počne tudi
KGZS. Svoja mnenja in stališča,
predloge in pripombe sooblikuje z društvi, združenji in zvezami ter ostalo zainteresirano javnostjo. Zveza slovenske podeželske mladine je v tem pogledu naš

partner. Skupaj prirejamo strokovno-pospeševalne prireditve,
spodbujamo mlade k dejavnemu
vključevanju in jih vključujemo
v samo organizacijsko strukturo
KGZS. Takega koncepta, čeprav
si ga želimo, ne moremo pripisati tistim slovenskim organom
in organizacijam, ki sprejemajo
in izvršujejo temeljna družbena,
gospodarska in socialna načela ter norme. Tako si KGZS kljub
vsem prizadevanjem in nalogam,
ki so ji določene z zakonom, še
vedno prizadeva za vključitev v
Ekonomsko socialni svet, katerega osnovne naloge so skrb za hitrejši gospodarski razvoj in
dinamično gospodarsko rast,
izboljšanje blaginje in kakovosti življenja prebivalcev ter
izboljšanje materialnega položaja zaposlenih, povečanje
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in uravnotežen socialni razvoj ter izboljšanje socialne varnosti
in zmanjšanje socialnega tveštevilka 89
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si ne morejo privoščiti dopusta zaradi same narave dela. Prepreke k
doseganju večje ekonomske učinkovitosti tudi z dodatnimi in dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji pa v večji meri predstavlja prav
starostna struktura lastnikov
kmetij, ki si ne upajo dodatno tvegati. Razloga sta tudi zmanjšanja
njihove delovne moči in neznanje na področju vstopanja na trg.
Mladi, ki pa imajo inovativne zamisli, večjih investicij finančno ne
zmorejo.
Rok Sedminek je orisal prizadevanja mladih v okviru CEJE,
kjer pripravljajo enotno stališče
glede bodoče Skupne kmetijske
politike (SKP). Prizadevajo si, da
bi vse države članice EU ustanovile sklade z namenom pilotnega
projektiranja in ugodnih finančnih pomoči mladim, ki na novo
začenjajo s kmetijsko dejavnostjo. Tovrstne pomoči bi bilo smiselno uvesti tudi v Sloveniji in s
tem omogočiti začetek kmetijske
dejavnosti vsem tistim, ki s poslovnim načrtom dokažejo učinkovitost svojih inovativnih zamisli. Povedal je, da je tudi sam
leta 2000 prevzel kmetijo, ki jo je
precej posodobil in vpeljal nove
zamisli. Danes kmetija ustvarja
prihodke, ki jim omogočajo primerni življenjski standard. V novem programskem obdobju pa
pričakuje večji poudarek in širitev raznih oblik diverzifikacije
na podeželju in ugodne pogoje izvajanja kmetijske dejavnosti na optimalnih pridelovalnih
območjih glede na posamezno
panogo. Temu naj bi sledile tudi
strokovne službe, ki bi morale
kmetijam strokovno bolj celovito svetovati. Začeti s kmetijsko dejavnostjo oziroma odločiti se za prevzem kmetije pomeni istočasno sprejeti zase in
za celo družino tudi tem opravilom prilagojen način življePogovora za okroglo mizo so se udeležili Rok Roblek, Igor Hrovatič, nja. V nadaljevanju je tudi izBranko Ravnik in Rok Sedminek, povezal pa ga je Jože Očko.
razil veliko neskladje med spreganja za najranljivejše skupine. Vse te točke še kako zadevajo
kmetijsko področje in ljudi, ki se
s tem ukvarjajo. In to strukturo
v Sloveniji še vedno lahko, v globalnem, označujemo kot šibkejšo populacijo. Med temi pa KGZS
še posebno skrb in pozornost namenja prav mladim, ki jih te točke zadevajo. Od pravilne zastavitve in pozitivne uresničitve leteh je namreč odvisna njihova
prihodnost.
Branko Ravnik je poudaril
pomen znanja in inovativnosti ter
vizije kot osnovna izhodišča kakršnegakoli razvoja. Predlogi v tej
smeri se nekako od mladih pričakujejo, družbeni sistem in politika
pa sta tista, ki morata temu znati slediti in omogočati realizacijo
tako nastavljenega koncepta. Pri
tem morajo enotno in celovito nastopati tako strokovne službe kot
politika, ki kreira smernice delovanja in oblikuje družbeno ureditev.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ima v tem
programskem obdobju kar nekaj
ukrepov, ki so prilagojeni razmeram v Sloveniji in nudijo mladim
določeno obliko pomoči pri zagonu kmetijske dejavnosti. Tako na
primer vsako leto razpišejo podpore za mlade prevzemnike kmetij, zgodnje upokojevanje kmetov
in investicijske ukrepe za mlade
kmete. Novo programsko obdobje je še zelo odprto, vezano pa bo
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na nove vsebine in tu so dobrodošli vsi predlogi, ki vodijo v uresničevanje jasne vizije, ki so proizvodno usmerjene in povezane v
tržni verigi. Vse kaže, da bo tudi
finančna perspektiva 2013–2020
razporejena tako, da bodo sredstva 1. stebra usmerjena v financiranje novih izzivov. Vsekakor
bo potrebno v Sloveniji več narediti na podjetniški iniciativi, ki je
trenutno zelo slaba. Razpoložljivi
denar, namenjen diverzifikaciji na podeželju, ostaja neizčrpan.
Upamo, da bodo prav mladi na
tem področju pokazali več zagnanosti in učinkovitosti.
Rok Roblek je opozoril na še
vedno pereč problem infrastrukture na podeželju. Čeprav se vse
več ljudi zaveda pomena čistejšega zraka in doma pridelane hrane, se dogaja to, da se premožnejši del prebivalstva seli na podeželje in ga koristi kot spalno naselje
ter prostor za sprostitev, medtem
ko vse ostale infrastrukture koristijo v mestih oziroma v svojem
delovnem okolju. Nadalje vidi težavo v prevzemu kmetij tudi zaradi slabe socialne varnosti starejših
kmetov, ki zato pogosto želijo predati kmetijo šele, ko je ne zmorejo več obdelovat. Mladi pa, ki imajo medtem urejen delovno-pravni
status izven kmetije, se le stežka
odločajo za prevzem tudi zaradi
večje tveganosti in slabših sprostitvenih možnosti. Primer: družine

jetimi visokimi standardi varne
hrane in ekonomskimi učinki na
kmetiji. Glede na razmere, v katerih kmetujejo evropski kmetje,
je vredno za našo hrano postaviti visoke standarde, vendar je
na drugi strani tem standardom
treba dati tudi primerno cenovno vrednost.
Čeprav vse težjim časom,
ki so in še prihajajo, velja v
sklepno misel zapisati, da
mladi niso izgubili upanja
in da njihova mladostniška
zagnanost potrjuje vero, da
so znanilci in generatorji napredka in razvoja. Tako prijetno in strokovno druženje, ki so ga mladi s podeželja organizirali v Dolžu,
dokazuje, da jim obstoj in
razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja veliko pomenita, da hočejo ohranjati
tradicijo svojih staršev in jo
prenašati na svoje rodove, da
se zavedajo pomena lokalno
pridelane hrane za okolje in
zdravje ljudi. Mladim so z
veseljem prisluhnili in jih v
tekmovanjih spodbujali številni domačini, nekaj spodbudnih besed pa so uvodoma spregovorili tudi Jernej
Redek, predsednik Društva
podeželske mladine Novo
mesto, Jože Hrovatič, predsednik Sveta KS Dolž, Jože
Simončič, direktor KGZS Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Alojz
Muhič, župan občine Novo
mesto, Franc Volk, župan občine Dolenjske Toplice, Igor
Hrovatič, direktor KGZS,
in Urška Senčar, predsednica ZSPM. Obiskovalcem in
tekmovalcem so se z domačimi dobrotami na stojnicah predstavile tudi številne
kmetije.
»»Andreja Krt Stopar
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Predstavitev šampionke Širme
Krava lisaste pasme Širma SI 1528064 je druga v Sloveniji, ki je presegla življenjsko mlečnost 100.000
kg mleka. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota so organizirali svečano predstavitev te izjemne živali, katere sta se udeležila tudi minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan in Igor Hrovatič, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Vas Kukeč leži na obronkih
Krajinskega parka Goričko
– eni zadnjih oaz neokrnjene
narave. Od Murske Sobote je
oddaljena okoli 5 km. Sodi v
občino Gornji Petrovci in ima
zaradi značilne lege odlične
pogoje za govedorejo. Tam je
tudi domačija Jožeta Kovača,
rejca krave Širme, ki je druga
krava v Sloveniji z življenjsko
mlečnostjo 100.000 kg mleka.
Krava Širma je bila rojena 5. januarja 1996. Je potomka odlične kombinacije genetskih linij lisaste pasme, ki so omogočile vitalnost, visoko proizvodnjo, odlično plodnost, zdravo
vime in odlične noge. Oče krave
je bik Isar, (1975 – Ire – Pontius
– Reimer – Reimer – Rektor –
Koller), ki prenaša okvir, omišičenost, dolgoživost, perzistenco. Oče Širmine matere je bil
bik meliorator Satller (1977 –
Sacco – Salus – Penny – Perutz
– Renner), ki prenaša visok delež
beljakovin, odlična vimena, lahke telitve, nizke vsebnosti somatskih celic in dobro perzistenco.

Krava Širma je bikovska mati
in je do 8. julija letos dosegla proizvodnjo 102.207 kg mleka s 4,03
% mlečne maščobe (kar skupaj
znese 4.116 kg) in 3,5 % beljakovin (oziroma skupaj 3.580 kg).
Telila je dvanajstkrat in dala sedem ženskih potomk ter pet moških potomcev. Pri starosti 14 let
in pol dosega povprečje enajstih
zaključenih laktacij 8.270 kg mleka s 4,04 % mlečne maščobe in
3,48 % beljakovin. Najvišjo mlečnost je dosegla po osmi telitvi –
10.046 kg s 3,97 % mlečne maščobe in 3,48 % beljakovin.
Krava Širma ima izredno dobro perzistenco, visoko plemensko vrednost (PV) in indeks
beljakovin in maščob (IBM).
Trenutno je breja od lanskega 3.
decembra, osemenjena po programu osemenitev za bikovske
matere. Krava je v vrhunski kondiciji, obsežna, vitalna in z odličnim vimenom za to starost.
Ni naključje, da iz te zgodbe izhaja tudi potomec načrtne osemenitve z oznako 4000 TPMS, ki je
bil rojen na tej kmetiji 31. avgusta

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota je 9. julija 2010
organiziral svečano predstavitev krave Širme lisaste pasme,
ki je kot druga v Sloveniji dosegla življenjsko proizvodnjo
100.000 kg mleka. Predstavitev krave Širme in podelitev priznanja ter nagrade za dosežen rejski rezultat njenemu lastniku Jožetu Kovaču sta potekali na kmetiji Kovačevih v
Kukeču. Predstavitve sta se udeležila tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in direktor KGZS Igor Hrovatič. Predsednik KGZS se pridružuje čestitkam Jožetu Kovaču za izjemno rejsko delo.
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Linija matere krave Širme

Leta 1973 je bila pri rejcu Mateju Slivnjeku rojena krava
Šeka 157441, potem se je preko linije COL x HOLB otelila pri rejcu Alojzu Glavaču Šela 458480, rojena 10. novembra 1981, (prodana rejcu Francu Oučeku v Rankovce).
Šela je bila mati krave Šminke 846327, sledi krava
Špela 1076757, ki je bila rojena 6. maja 1990 (Renner)
pri Feliksu Rantašu v Bolehnečicih. Ravno ta krava je bila
mati krave Šminka 1203455 (rojena 16. aprila 1992), ki
je mati krave šampionke Širma 1528064, in zgodba o lisasti pasmi se nadaljuje …
2009. Oče tega bikca je Mandela
v kombinaciji Malefiz – Malf
– Morello – Streif x Hodach –
Hodscha – Holb – Horwein. Oče
matere Šminka 82553355 je bik
Hasko v kombinaciji z linijami
Hatz - Hahn – Halter – Huchen x
Renner – Redad – Leber. V kombinaciji tega bikca najdemo šampionko Širmo kot staro mamo
krave Šoje.
Ta vrhunska genetika je
ena izmed mnogih, ki prinaša v populacijo lisaste pa-

sme velik potencial za prirejo mleka in mesa, kar je
tudi cilj, saj je lisasta pasma
kombinirana in zaradi tega
tudi najboljša. V tem primeru prenašajo v paketu lastnosti za količino mleka,
delež beljakovin, okvir, visok dnevni prirast, omišičenost, vime, lahke telitve,
fundament, vitalnost, dolgoživost in perzistenco.
»»Marjan Špur

Krava lisaste pasme Širma je druga v Sloveniji, ki je presegla
100.000 kg mleka življenjske proizvodnje.
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Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica v sodelovanju s
KGZS – KGZ Nova Gorica, Triglavskim narodnim parkom, Društvom rejcev drobnice Bovške in
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije prirejata

v soboto, 11. septembra 2010, ob 10. uri v Trenti (Na Logu).
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah: s škarjami in z električnimi strojčki. Vabimo vse, ki želite preskusiti svojo
spretnost v strižnji, da se prijavite na tekmovanje. Vse tekmovalce tudi letos čakajo lepe nagrade. Prijave sprejemamo v
uredništvu revije Drobnica:
tel.: 05 90 10 576, 02 88 567 00, elektronski naslov: drobnica@km-z.si.
Obenem bosta potekali

8. DRŽAVNA RAZSTAVA OVC IN KOZ
1. DRŽAVNA RAZSTAVA OVC BOVŠKE PASME
Vabimo vse, ki želite pokazati svoje živali, da to sporočite organizatorjem.
Na prireditvi bo veliko zanimivega, kar je povezano z rejo drobnice. Obiskovalci si boste poleg napetega tekmovanja in razstavljene drobnice lahko
ogledali izdelke, ki jih dobimo pri reji drobnice, in poskusili odlične jedi iz mleka in mesa drobnice ter kupili potrebno za svoje delo. Prikazali bomo
uporabo volne in predstavili pse, ki pomagajo rejcem. Otroci se bodo preskusili v otroški delavnici, kjer bodo ustvarjali z volno. Vabimo vas, da se nam
pridružite in preživite lep in zanimiv dan v družbi z rejci drobnice.
Organizatorji

Ob šolskem sadju letos še zelenjava
Shema šolskega sadja se bo izvajala tudi v šolskem letu 2010/2011.
Vlada RS je julija sprejela
Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem in zelenjavo. Tako se bo tudi v šolskem letu 2010/2011 izvajal
ukrep Shema šolskega sadja.
Evropska unija s tem ukrepom
posredno vzpodbuja zdrav način prehranjevanja otrok, obenem pa tudi to, kar si kmetje
najbolj želijo: konkurenčnost
kmeta, trg, zaslužek v kmetijstvu in večjo porabo določenih
pridelkov.
Osnovne šole bodo začele z nabavo svežega sadja in zelenjave
avgust 2010

predvidoma konec septembra 2010
po prejeti odločbi s strani Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Prednost pri nabavi imajo
dobavitelji s svežim sezonskim sadjem in zelenjavo za takojšnje uživanje (obrano in ravno prav zrelo) ter
s pridelki iz integrirane in ekološke
pridelave, če je le-teh dovolj.
Kmetje,
bodite
dejavni!
Vzpostavite stik z osnovnimi šolami v vaši okolici. Svoje
ponudbe, predvidene količine
in vrste sadja ter zelenjave pošljite na elektronski naslov: jerica.potocnik@kgzs.si ali po
pošti: Jerica Potočnik, KGZS,

Pridelovalci lahko po novem ponudite naslednje:
• sadje: jabolka, hruške, marelice, češnje, višnje, breskve,
nektarine, slive, kaki, kivi,
fige, melone, lubenice, jagode, borovnice, maline, namizno grozdje, orehi in lešniki,
po novem tudi mandarine, črni
ribez in rdeči ribez;
• zelenjava: paradižnik, zelje,
kolerabica, korenje, kumare,
paprika in rdeča redkvica.
Celovška 135, 1000 Ljubljana.
Ponudniki, ki ste se bili v
Shemo šolskega sadja vključe-

ni že v šolskem letu 2009/2010,
pošljite morebitne osvežene
podatke o ponudbi, predvidenih količinah in vrstah sadja
ter zelenjave.
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije je že v letu 2009 na svoji
spletni strani objavila seznam ponudnikov svežega sadja in zelenjave, ki so bili vključeni v Shemo
šolskega sadja v šolskem letu
2009/2010. Seznam, ki je tako na
voljo vsem osnovnim šolam, bo dopolnjen tudi z novimi ponudniki.
»»Jerica Potočnik
»»Gabrijela Salobir
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IZBOR INOVATIVNE
MLADE KMETICE
ALI INOVATIVNEGA
MLADEGA KMETA
Vabimo kandidatke oziroma kandidate za izbor inovativne
mlade kmetice oziroma inovativnega mladega kmeta z namenom odkrivanja in spodbujanja inovativnosti med mladimi na podeželju. Cilj tekmovanja je odkrivati in spodbujati inovativne mlade kmetice/kmete ter pridobiti kandidate za udeležbo na evropskem tekmovanju. Tekmovanje
poteka na državni ravni. Naslov inovativna/i mlada/i
kmet/ica se podeljuje za nosilca kmetijskega gospodarstva,
ki je mlajši od 40 let in se je s svojim delom izjemno izkazal.
Kriteriji za izbor inovativne mlade kmetice ali inovativnega mladega kmeta
Na razpis za izbor lahko kandidirajo le kandidati, ki so člani
društev, včlanjenih v Zvezo slovenske podeželske mladine, imajo do zveze poravnane vse obveznosti iz naslova članarine in se
v roku prijavijo na razpis.
Merila za oceno prispelih vlog so: inovativnost zamisli (40

Prijava mora obsegati:
• ime in priimek kandidatke/a, naslov stalnega prebivališča, spol, datum rojstva,
• naziv in sedež društva podeželske mladine (DPM), katerega član je kandidat, ter potrdilo o članstvu, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa,
• predstavitev inovativnega projekta posameznega
kandidata,
• izjavo, da se sme podatke uporabljati tudi za nadaljnjo
obdelavo in javno objavo.
• Za mladoletne kandidate morajo pisno soglasje dati starši oziroma zakoniti zastopniki.

točk), trajnost projekta (15 točk), vključenost vidika zaščite okolja (10 točk), vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje (15 točk), napoved ekonomskega učinka (10 točk) in tržna
usmerjenost kmetije (10 točk).
Inovativna zamisel mora vsebovati izvirne dosežke, ki pomembno prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva ali gozdarstva
ali ribištva in se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:
• da prinaša nove zamisli, pomembne za nadaljnji razvoj na
svojem področju,
• da prinaša nove metode,
• da prinaša ekonomske učinke na kmetijskem gospodarstvu.
V primeru, da komisija v postopku ocenjevanja ugotovi, da ob
upoštevanju predpisanih kriterijev ni možno podeliti naslova
inovativni mladi kmet/ica, lahko komisija določi drugo ustrezno vrsto priznanja.
Naslov se podeljuje za leto 2010, podeljen pa bo 23. oktobra
2010 v Naklem.
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 8. do 14. ure na enotah kmetijske svetovalne službe KGZS ali poiščejo na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) ali Zveze slovenske podeželske
mladine (www.zspm.si). Prijavo je potrebno poslati priporočeno po
pošti do 1. septembra 2010 na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana s pripisom »IMK – ne odpiraj« ter z navedbo pošiljatelja. Vlogo lahko tudi oddate osebno do istega roka do 12. ure v tajništvo KGZS.
Dodatne informacije: Andreja Krt Stopar (andreja.krt@kgzs.si, tel.:
(01) 513 66 46) in Rok Roblek (rokc.je@gmail.com, tel.: 041 623 455).

Magnum Vita najboljši konj generacije
V nedeljo 8. avgusta je bil v Ljutomeru že 20. slovenski kasaški derby. Naslov najboljšega konja generacije, rojene v letu 2006, je presenetljivo osvojil Magnum Vita na vajetih Roberta Hrovata iz KK Ljubljana (lastnik: Domen Hrovat). Drugo mesto je pripadlo Pen
Staru z Markom Gorencem iz KK Šentjernej (lastnika: Marko in Franci Gorenc), tretje pa
Meggy z Mirkom Babičem iz KK Ljutomer (lastnica: Lea Babič).
Do zaključka letošnje kasaške sezone v Sloveniji
nas med drugim čakajo še tri rejske dirke in sicer Slovensko državno prvenstvo za 3-letne kasače 28. avgusta v Ljubljani, Jesenski kriterij
za štiri- do štirinajstletne kasače 26. septembra v Ljubljani in Slovensko državno prvenstvo za dveletne kasače 10. oktobra, prav tako
v Ljubljani.
(foto: Jošt Dolinšek)
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»»Andreja Krt Stopar

Na Mednarodnem
obrtnem sejmu v
Celju tudi KGZS
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije se bo med 8. in 15. septembrom predstavljala na 43. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Na razstavnem prostoru v dvorani K se boste
lahko seznanili z delom KGZS ter okusili in kupili domače pridelke in izdelke, ki jih bodo ponujali kmetje iz različnih koncev Slovenije.
Dobrodošli!
številka 89

aktualno

VABIMO NA
54. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ORANJU
DNEVE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
VIPAVSKO TRGATEV
10. do 12. september v Vipavi
Primorska – dežela sonca in burje.
Le kje bi ti ljudje lahko orali, se sprašuje popotnik po naši deželi. In kljub temu imamo na Primorskem naravnim danostim primerno razvito kmetijstvo. Poznani smo po odličnih vinih, zgodnjem sadju, suhomesnatih izdelkih, sirih ...
Dobrote so plod dela pridnih rok kmetij in živilskih podjetij.
Imamo pa na Primorskem tudi Vipavsko dolino, v kateri na nekaj tisoč hektarjih njiv uspešno gospodarijo in se kalijo
mladi orači. V to našo Vipavsko dolino vas vabimo v prvih jesenskih dneh – tudi dneh praznika Vipavska trgatev, kjer
se bomo pomerili v kmetijskih veščinah, orali po starem in sodobnem načinu, predstavljali sodobno kmetijsko tehniko
in se seznanili z varnim upravljanjem strojev. Navijali bomo za najboljšo slovensko kmetico v spretnostni vožnji in najboljšega župana v ročni košnji, si ogledali razstavo grozdja ...
Vsem tekmovalcem in gledalcem želimo tekmovalnih uspehov, druženje in novih prijateljstev – tudi ob dobrih
primorskih vinih v dneh Vipavske trgatve.
Program 54. državnega tekmovanja v oranju in dnevi
kmetijske tehnike
Petek, 10. 9. 2010
9.00 – 14.30 Tekmovanje Biotehniških šol Slovenije in predstavitev TŠC
BIOTEHNIŠKA ŠOLA Nova Gorica (tematske delavnice)
13.00 – 16.30 Prihod ekip in trening za državno tekmovanje v oranju
Sobota, 11. 9. 2010
8:00 – 10:00 Trening - strnišče
10.00 Slavnostno odprtje prireditve
11.30 – 15.00 Državno tekmovanje v oranju strnišča
11.30 – 15.00 Drugo državno tekmovanje v oranju starodobnih traktorjev
11.30 – 16.00 Predstavitve in demonstracije kmetijskih strojev, varno delo s
kmetijsko mehanizacijo
13.00 – 15.00 Predstavitev poskusov koruze, vodeni ogledi po vinogradih
13.00 – 15.00 Tekmovanje v spretnostni vožnji (Zveza kmetic Slovenije)
Nedelja, 12. 9. 2010
10.00 – 14.00 Državno tekmovanje v oranju ledine
10.00 – 14.00 Prvo primorsko tekmovanje v oranju konjskih vpreg
11.00 – 13.00 Tekmovanje primorskih županov v ročni košnji
10.00 – 16.00 Predstavitve in demonstracije kmetijskih strojev, varno delo s
kmetijsko mehanizacijo
13.00 Okrogla miza s primorskimi župani z naslovom”Uspešne primorske
kmetije”
17.00 Povorka mehanizacije na prireditvi Vipavska trgatev in podelitev nagrad in priznanj na Vipavski trgatvi
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Vse dni tržnica primorskih kmetij, predstavitve občin in živilskih podjetij
Organizatorja prireditve: KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in
Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Program prireditve Vipavska trgatev
Petek, 10. 9. 2010 - stari trg v Vipavi
20.00 Otvoritev prireditve, Boris Kobal z monokomedijo in vipavskimi tamburaši
Sobota, 11. 9. 2010 - na Placu v Vipavi
9.00 Kolesarska dirka na Nanos, Športni turnir, sejem domače obrti
20.00 Zabava z lokalnimi glasbeniki in Kingstoni
Nedelja, 12. 9. 2010 - na Placu v Vipavi
9.00 Sejem domače obrti
16.00 Prireditev Vipavska trgatev z ansamblom Lojzeta Slaka
22.00 Ognjemet
Razstava grozdja - Vrhpolje
Organizatorja: KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica in
Trsnica Vrhpolje

Kmetijsko tehniko za poljedelstvo, travništvo,
sadjarstvo in vinogradništvo bodo predstavila
številna domača in tuja podjetja. Predstavili bodo
najsodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, tudi stroj
za obiranje grozdja.
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ekološko kmetovanje

Zgledna ekološka kmetija
V neposredni bližini mesteca Glonn okoli 30 kilometrov vzhodno od bavarske prestolnice München stoji posestvo Herrmannsdorf, ki je nedvomni zgled vsem, ki s ukvarjajo z ekološkim kmetovanjem, predelavo in trženjem ekoloških živil.

Začetki
Gospod
Karl
Ludwig
Schweisfurth je kmalu po drugi svetovni vojni prevzel dobro
utečeno mesnico in predelovalnico mesa, ki sta jo prej vodila njegov oče in ded. Navdušen
nad izkušnjami, ki jih je pridobil v ZDA v velikanskih industrijskih klavnicah v Chicagu,
je tudi sam začel modernizirati
družinsko podjetje. V desetletjih je podjetje Herta postalo eno
največjih v svoji branži v Evropi.
V 80. letih prejšnjega stoletja,
ko je podjetje doseglo višek avtomatizacije, pa se je pri gospodu Schweisfurthu zbudil dvom
o pravilnosti take nenadzorovane rasti. Vse bolj ga je motil način industrijske reje in postopki
z živalmi, namenjenimi za zakol.
Tako je dozorela odločitev, da
uspešno podjetje proda in začne
znova. Odločil se je za povratek
k starim vrednotam kmetijstva,
tradicionalne predelave in izdelave živil. Te vrednote so v takratni hitro rastoči industrijsko
uspešni Nemčiji skoraj pozabili.
Leta 1986 je v kraju Glonn, 30 kilometrov iz Münchna, kupil veliko posestvo Herrmannsdorf
in začel uresničevati svojo vizijo
zagotavljanja kakovosti pridelave, predelave in izdelave živil na
osnovi tradicionalnih znanj in z
uporabo sodobne tehnologije. Že
od vsega začetka podjetje sledi
izhodiščem ekološkega kmetovanja in tradicionalnim postopkom predelave. Obenem prisegajo na lokalno pridelane surovine.
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Herrmansdorf danes
Posestvo Herrmannsdorf, veliko 180 hektarov, je danes osrednji del podjetja, ki zaposluje več
kot 200 ljudi in poslovno sodeluje s 70 ekološkimi pridelovalci v neposredni okolici. Na posestvu pridelujejo žita in druge
poljščine. Celotna obdelava je
usmerjena v ohranjanje in povečanje rodovitnosti tal. Tla niso
nikoli neobdelana, kar zagotavljajo z uporabo deteljno-travne mešanice in premišljenim
sledenjem kultur v kolobarju.
Pri obdelavi uporabljajo različne lahke prilagojene obdelovalne stroje, ki izboljšajo strukturo tal. Pomemben del tehnologije je pravilni izbor obdelovalnega stroja in njegova pravočasna
uporaba. Pridelek porabijo kot
krmo za rejo živali ali za predelavo v kakovostna živila. Del potrebnih količin žit in poljščin ter
zelenjave odkupijo od partnerskih ekoloških kmetij v okolici.
Herrmannsdorf je znan po
reji lokalne švabsko hallske pasme svinj, ki je bila v času ustanovitve posestva na robu izumrtja.
Živali redijo z upoštevanjem njihovih zahtev. Del črede se skozi
vse leto prosto pase. Svinje s pujski imajo poseben hlev za prosto rejo. Del živali imajo v hlevih,
kjer jih krmijo z žiti, zelenjavo in
sirotko, ki ostaja kot stranski proizvod v njihovi sirarni. Krog je
zaključen z bioplinsko generatorsko postajo. Tam že dve desetletji proizvajajo električni tok in toploto za lastno porabo.

Povezani s sosedi
Pomemben del surovin za izdelavo mesnih proizvodov zagotavlja
skupina okoli 70 partnerskih ekoloških kmetij v okolici. Tam redijo govedo v prosti reji. Krmijo jih
s travo, koruzo in žiti, ki jih pridelajo kmetje na lastnih površinah.
Hlevi za prosto rejo in paša omogočajo prirejo živali za kakovostno
temnordeče meso z značilno marmoriranostjo. Tako meso kupci še
posebno cenijo, saj ima poln okus
in aromo. Teleta za zakol zrastejo ob mleku, travi in senu. Druge
partnerske kmetije imajo ovce, ki
jih od aprila do decembra pasejo
na prostem. Pozimi imajo na razpolago hlev z izpustom, kjer jim
pripravijo krmo in zavetje.
Tradicija in novo
znanje
Na posestvu Herrmannsdorf ima
pomembno mesto predelava in izdelava kakovostnih živil. Pri predelavi mesa so združili postopke,
ki jih sodobna industrija izvaja ločeno: zakol, razkosanje in izdelava mesnin. Zelo pomembno je, da
so živali pripeljane iz bližnjih hlevov in da jih pripeljejo njihovi gospodarji. S tem se izognejo stresu
dolgotrajnega transporta in neosebnega postopka. Tudi sam zakol poteka v miru in zelo skrbno. V predelavi po tradicionalnem postopku uporabijo skoraj
vse dele mesa. Tako so vzpostavili zaprt sistem , kjer niti za izdelavo klobas ni potrebno dokupiti
dodatnih količin mesa. Pri razrezu dobijo tudi manj znane deli-

katesne kose mesa, ki jih prodajo
posebej. Predelujejo meso govedi, telet, ki jih priredijo partnerske kmetije, in svinj iz lastnega
hleva. V predelavi poudarjajo še
eno tradicionalno vrednoto. Za
razliko od industrijskih klavnic v
Herrmannsdorfu predelajo meso
še toplo, v dveh urah po zakolu. S
tem so se približali tradicionalni
predelavi, značilni za domače koline. Izdelki iz mesa segajo od jetrne paštete, sušenih šunk s kostmi pa do suhih, polsuhih klobas
in salam. Za prekajevanje so zgradili posebno leseno prekajevalnico po starih načrtih. Kurijo le z
bukovimi drvmi in dim v prostor
za prekajevanje vodijo po daljšem
podzemnem rovu, da se izloči katran in se dim ohladi.
Na posestvu sta tudi mlin
in pekarna, kjer so zopet uspeli
združiti tradicionalne postopke
mletja, priprave in peke s sodobnimi tehnologijami predelave.
Žito meljejo v velikem mlinu na
kamne in za vsako peko pripravijo svežo moko. To v strojih za gnetenje zmešajo le z vodo, soljo in
kislim nastavkom, ki nadomešča
kvas. Za peko posebno okusnih
sort kruha in pekovskega peciva imajo tudi pravo veliko peč na
drva. Pripravljajo celo vrsto kruhov iz različnih vrst moke in različne vrste pekovskega peciva.
Tretji sklop predelave je sirarna. V njej predelajo nepasterizirano mleko z več partnerskih
mlekarskih kmetij v različne vrste sira. Za zorenje služi obokana
klet, kjer najbolj aromatični siri
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ekološko kmetovanje
in drugačnost v primerjavi z industrijsko predelavo živil.

Lična prodajalna kmetije Herrmannsdorf

ostanejo do dve leti. Po stari navadi tudi drugi siri zapustijo zorilnico šele po devetih mescih.
Vse je nadzorovano
Vse procese pridelave in predelave nadzorujejo kontrolne in
certifikacijske organizacije. Sam
Herrmannsdorf je član enega

od združenj ekoloških pridelovalcev in sodeluje z evropskimi
kontrolnimi telesi. Tudi vse partnerske kmetije pripadajo združenjem ekoloških kmetij. Na
Hermannsdorfu so razvili svoja
navodila in pravila za prirejo in
pridelavo na partnerskih kmetijah. S tem zagotavljajo kakovost

Trženje kot zaključek
Obsežen
del
dejavnosti
Herrmannsdorfa je posvečen
trženju pridelkov in živil. Tako
imajo na posestvu lastno trgovino in več trgovin v bližnjih mestih. Svojo ponudbo so izpopolnili z mesom ekološko prirejene perutnine in rib, zelenjavo,
vini, oljem in drugimi ekološko
pridelanimi živil. Celo podjetje
ima registrirano lastno trgovsko
znamko, pod katero trži svoje
proizvode, proizvode in živila
partnerskih kmetij in skrbno izbrane artikle iz ponudbe ekoloških kmetij iz vse Evrope.
Dober primer
Posestvo letno obišče okoli
150.000 obiskovalcev, ki si ogle-

dajo prirejo, predelavo in izdelavo živil. Seznanijo jih z njihovim pristopom in načinom organizacije. Celotno znanje ponujajo tudi kot model organiziranja regionalno trajnostnega načina gospodarjenja z naravnimi viri, povezovanja pridelovalcev in trženja. Nam pa
primer kaže, kako pomembno
je poznati in ohraniti tradicionalne načine predelave in jih
nadgraditi s sodobnim znanjem. Model interesnega povezovanja z možnostmi predelave
in trženja je lahko izhodišče za
razmišljanje pri iskanju prihodnje skupne poti naših ekoloških kmetov in predelovalnih
obratov.
»»Janko Rode

43.
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Gozdne ceste
Po gozdnih cestah in ostalih prometnicah, ki so speljane v naravnem okolju, poteka kar nekaj prometa.
Gozdne ceste večinoma uporabljajo gozdarji za potrebe gospodarjenja z gozdovi, po njih pa se sprehajajo ali vozijo tudi drugi obiskovalci gozdov. Za potrebe vzdrževanja gozdnih cest se plačuje pristojbina, ki bremeni lastnike gozdov.

Gozdne ceste
Gozdne ceste so gozdne prometnice, ki so namenjene predvsem
gospodarjenju v gozdovih; so sestavni del gozda, po katerem potekajo. Navedeno definicijo gozdnih cest podaja Zakon o gozdovih (ZG, Uradni list RS, št.
30/93, 13/98, 24/99, 56/99, 67/02,
110/02, 112/06, 115/06 in 110/07).
Od drugih cest se razlikujejo po
tem, da so s tablo označene kot
gozdne ceste, in po tem, da drugi
uporabniki take ceste uporabljajo na lastno odgovornost.
Uporaba gozdnih cest
Primarno so gozdne ceste namenjene poenostavitvi prevoza
gozdnih lesnih sortimentov, poleg tega pa so olajšane tudi ostale gozdarske dejavnosti v gozdu.
Namenjene so tudi drugim potrebam. Zlasti jih uporabljajo lovci, rekreativci, turisti, čebelarji,
tudi vojaki in policisti. Gozdna
cesta ima javni značaj, kar
pomeni, da jo, če ni določeno drugače, lahko uporabljajo vsi. Po njej se lahko vozi z vsemi vozili, ki jih je mogoče uporabljati v javnem prometu, npr.
z avtomobili, traktorji, tovornjaki, štirikolesniki, motorji, kolesi
ipd. Zunaj gozdnih cest je vožnja načeloma prepovedana:
tako je prepovedana vsaka vožnja z vsemi vozili, razen voženj,
ki so namenjene gospodarjenju
z gozdovi ali reševanju ljudi oziroma premoženja. Strogo prepoved vožnje v naravnem okolju in
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tudi sankcije za kršitelje določa
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list
RS, št. 16/95, 28/95, 35/01).
Omejitve
Pri uporabi gozdnih cest lahko
omejitve določi Zavod za gozdove
Slovenije, ki ima možnost, da v sodelovanju z lastniki gozda določi
režim njihove uporabe. Ta režim
mora zagotavljati uporabo gozdne ceste, da se z njo povzročajo
čim manjše motnje v uresničevanju vloge gozda kot ekosistema.
Možni so zlasti naslednji ukrepi:
• trajna in popolna zapora gozdne ceste za vsa vozila, razen
za potrebe gospodarjenja z
gozdovi,
• začasna ali trajna prepoved
uporabe gozdne ceste za določeno vrsto vozila ali
• začasna prepoved prometa za
vsa vozila.
Trajno in popolno zaporo gozdnih cest Zavod za gozdove
Slovenije označi s cestnoprometnimi znaki za prepoved prometa, lahko pa take ceste zapre
tudi z zapornico.
Uporaba gozdnih vlak
Nekoliko drugače pa je z gozdnimi vlakami; to so gozdne prometnice, ki so namenjene spravilu
lesa s spravilnimi sredstvi. Po slednjih namreč velja prepoved vožnje in parkiranja motornih vozil, enako kot to velja za celotno
naravno okolje po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem

Gozdna cesta ima javni značaj, kar pomeni, da jo, če ni določeno drugače, lahko uporabljajo vsi.

okolju. Izjemoma se lahko vlake
uporablja tudi za druge namene,
kot je spravilo lesa, in sicer za ježo
s konji in vožnjo s kolesom, kjer je
to vidno označeno.
Vzdrževanje gozdnih
cest
ZG določa, da vsi lastniki gozdov
plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Lastnikom zasebnih gozdov se pristojbina preko Davčnega urada RS obračunava po stopnji 9,4 odstotkov od
katastrskega dohodka gozdnih
zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji
12,8 odstotkov od katastrskega
dohodka gozdnih zemljišč v lasti
Slovenije, s katerimi sklad gospodari (Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Uradni list

RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99,
25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07,
36/09). Pristojbine lastnikov gozdov predstavljajo 60 odstotkov
zbranih sredstev, namenjenih
vzdrževanju gozdnih cest, in se
zbirajo na enotnem računu, nato
pa se v skladu z določbami Uredbe
o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah.
Občine v sodelovanju z Zavodom
za gozdove Slovenije poskrbijo za
izvedbo potrebnih vzdrževalnih
del. Ker po gozdnih cestah poteka tudi javni promet, 40 odstotkov
sredstev za vzdrževanje prispeva
tudi država.
»»Gašper Cerar
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Tudi poleti veliko dela za UO
Sedemnajsta redna seja Upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je potekala 10.
avgusta na sedežu KGZS v Ljubljani. Člani so obravnavali predlog Zakona o davku na nepremičnine
in predlog Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, se seznanili s Študijo razvoja slovenskega kmetijstva ter z izhodišči Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski politiki EU po letu 2013.

Seje upravnega odbora, ki
jo je vodil predsednik KGZS
Ciril Smrkolj, so se poleg
članov UO KGZS udeležili tudi predsedniki svetov
območnih enot KGZS, člani Odbora za promocijo pri
KGZS in člani Odbora za
pravno finančne zadeve pri
KGZS, direktor Zadružne
zveze Slovenije Bogdan
Štepec, predsednica Zveze
slovenske podeželske mladine Urška Senčar, predstavnika Zavoda za gozdove Slovenije, predsednica Slovenske kmečke zveze
Mihaela Logar, predstavnika
Sindikata kmetov Slovenije
in član Sveta za kmetijstvo in podeželje RS Franci
Veršič. Pri nekaterih točkah
dnevnega reda je bil prisoten tudi generalni direktor
Direktorata za kmetijstvo
pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP) Branko Ravnik, ki
je podal razlage oz. stališča
resornega ministrstva.
Člani UO KGZS so se na seji seznanili s Študijo razvoja slovenskega kmetijstva s poudarkom
na uporabi novih poslovnih modelov, s predlogom Zakona o davku na nepremičnine, z osnutkom
Zakona o promociji kmetijskih in
živilskih proizvodov in potekom
priprav na prenovo skupne kmetijske politike EU (SKP) po letu
2013 ter izhodiščih Slovenije za
razpravo o SKP EU po letu 2013.
avgust 2010

Dr. Stane Kavčič je uvodoma predstavil Študijo razvoja slovenskega kmetijstva s poudarkom na uporabi novih poslovnih modelov. Kot je povedal, je treba kmetijstvo opredeliti kot gospodarsko panogo,
drugače ne bo preživelo. Študija
vsebuje tako analizo poslovnega okolja kmetijstva v Sloveniji
in Evropski uniji kot tudi analizo zadrug v okviru Zadružne
zveze Slovenije. Kot možne rešitve nevzdržnega položaja kmetijstva študija ponuja ukrepe,
ki bodo po besedah avtorjev
prinesli trajnostno naravnane učinke in med drugim pomembno prispevali k dvigu
prehranske varnosti Slovenije.
Študija bo javnosti podrobneje
predstavljena po obravnavi na
seji Sveta KGZS, ki bo 31. avgusta 2010.
Člani upravnega odbora so opozorili na težave,
ki jih povzročajo administrativne ovire pri kmetovanju. Predsednik KGZS
Ciril Smrkolj je povedal, da
se v okviru strokovnih služb
KGZS že izvajajo aktivnosti
in pogovori z MKGP o reševanju te problematike.
V nadaljevanju je predsednik KGZS Ciril Smrkolj predstavil pripombe KGZS na predlog Zakona o davku na nepremičnine. Predlog zakona prinaša lastnikom kmetijskih zemljišč in gozdov ter gospodarskih in stanovanjskih objektov

povsem novo in dodatno obdavčitev, ki bi pomenila dodatno poslabšanje gospodarskega položaja slovenskega kmetijstva. Zato so člani UO KGZS
med drugim zahtevali, da so
pri obdavčevanju nepremičnin izvzeta kmetijska in gozdna zemljišča ter stavbe, ki so
namenjene za kmetijsko proizvodnjo, kot tudi stanovanjske
stavbe na kmetijskih gospodarstvih. To zahtevo je podprl
tudi Sindikat kmetov Slovenije.
Branko Ravnik, generalni direktor Direktorata za kmetijstvo pri MKGP je prisotnim pojasnil, da MKGP ni bilo vključeno v postopek priprave predloga zakona. Poudaril je, da se
strinja s stališči UO KGZS glede nesprejemljivosti dodatnih
obdavčitev kmetov, predvsem
v trenutnem gospodarskem položaju. MKGP bo svoje pripombe na predlog zakona podalo na
vladnem medresorskem usklajevanju, pri tem pa bodo upoštevali tudi stališča KGZS.
Na seji UO KGZS so obravnavali tudi predlog Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki ga je MKGP
19. julija 2010 posredovalo v javno razpravo. Predsednik KGZS
Ciril Smrkolj je povedal, da je
trenutno stanje na trgu kmetijskih pridelkov oz. hrane povsem neuravnovešeno in nerazumljivo. Kalkulativne cene nekaterih kmetijskih proizvodov
so višje od odkupnih, prehran-

ski izdelki v trgovini pa precej
dražji. Na nepravično porazdelitev deležev v verigi od kmeta
do kupca so opozorili tudi nekateri člani UO KGZS. Od države zahtevajo, da ukrepa
in končno uredi nepravična
razmerja v verigi »od vil do
vilic«. Predlagani zakon bo
smiseln le pod pogojem, da
se vzpostavijo nova, pravična razmerja med posameznimi »členi« verige.
Upravni odbor KGZS se je
v nadaljevanju seznanil s potekom priprav na spremembe
skupne kmetijske politike EU
(SKP) po letu 2013 in z izhodišči Slovenije za razpravo o SKP
EU po letu 2013. Ciril Smrkolj je
opozoril, da vlada RS ni oblikovala jasnih opredelitev do politike neposrednih plačil. Prav
tako v izhodiščih ni definiranih končnih ciljev, ki bi bili resna usmeritev vladi in MKGP
k izvajanju navedenih stališč.
Člani UO KGZS so se strinjali,
da omenjena dokumenta obravnava Svet KGZS in pripravi izhodišča, s katerimi bo seznanil predsednika vlade Boruta
Pahorja in dr. Milana Zvera,
evropskega poslanca in člana odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v Evropskem
parlamentu.
»»Jerica Potočnik
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Poziv k hitremu reševanju težav
Na seji Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki je potekala 22. junija na Brdu pri Lukovici, so
člani sveta med drugim obravnavali problematiko visokega zneska pavšalno pripisanih plačil za ukrepe kmetijske politike za leto 2009, predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih kakor tudi problematiko kmetijskih zavarovanj.

Člani sveta so opozorili na
izredno slab socialni položaj kmetov in izrazili ogorčenost nad visokimi davčnimi obremenitvami za
leto 2009. KGZS je skupaj
z Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo kmetic
Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije in Zadružno
zvezo Slovenije že pred časom opozorila vlado, ministrstva, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Državnem zboru
ter Komisijo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pri
Državnem svetu na izredno
slab položaj slovenskega
kmetijstva in zahtevala takojšen razgovor, na katerem
bi skupaj našli rešitev za ta
nevzdržen položaj.
Vlada se na opozorila še ni odzvala, sta pa Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pri Državnem svetu in Državni
svet obravnavala in podprla
skupne pobude nevladnih kmetijskih organizacij glede obdavčevanja v kmetijstvu, ureditve socialne varnosti kmetov
in kmetic ter kmetijskih zavarovanj. Predsednik KGZS Ciril
Smrkolj se je 16. junija sestal
tudi z ministrom za finance dr.
Francem Križaničem in ga seznanil s problematiko obdavčevanja kmetijske dejavnosti ter
ga pozval, da podpre prizadevanja za znižanje davčne osnove za leto 2009, tako da ta ne bo
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presegala dejansko doseženih
dohodkov iz kmetijske dejavnosti, in da podpre prizadevanja
KGZS za čim prejšnjo uveljavitev sistemskih zakonodajnih
rešitev na področju obdavčevanja kmetijske dejavnosti. Člani
sveta KGZS so ponovno pozvali vlado k dialogu in sprejemu
ustreznih ukrepov, drugače bo
KGZS pozvala kmete, da tudi
javno pokažejo nezadovoljstvo
z vladno politiko do kmetov.
Svet KGZS je v nadaljevanju seje obravnaval tudi predlog Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju.
Člani Sveta KGZS so zahtevali,
da se prispevki kmetov ne smejo zviševati, obenem pa se tudi
ne smejo zmanjševati pravice
zavarovancev. Podali so tudi
zahtevo po pridobitvi posebnega statusnega položaja za kmete in pozvali vlado, da KGZS
kot reprezentativnega partnerja vključi v Ekonomsko socialni
svet in ji tako omogoči zastopati
javne interese.
KGZS prav tako že dalj časa
opozarja na velike težave na področju kmetijskih zavarovanj.
Ob zaostrenih zavarovalnih pogojih raste število kmetov, ki so
ostali brez možnosti zavarovanja kmetijske proizvodnje, čeprav izpolnjujejo vse zahtevane
pogoje. Zato je Svet KGZS pozval Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da preveri pravno veljavnost izvajanja
Uredbe o sofinanciranju zava-

rovalnih premij v kmetijstvu in
ribištvu za leto 2010 in izvede
ustrezne spremembe ter da čim
prej sestavi in skliče delovno
skupino za pripravo predloga
dolgoročne vzdržne sistemske
ureditve kmetijskih zavarovanj,

v katero bodo poleg predstavnikov MKGP, Ministrstva za finance ter zavarovalnic vključeni tudi predstavniki KGZS.
»»Jerica Potočnik
»»Robert Peklaj

Proti dvigu cen kruha
V četrtek, 12. avgusta, je Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije (KGZS) organizirala novinarsko konferenco na kmetiji Janeza Zaverla v Mednem pri Ljubljani.
Predsednik KGZS Ciril Smrkolj je opozoril, da bo nov
davek na nepremičnine grobo posegel v položaj slovenskega kmetijstva, zato KGZS novi obdavčitvi kmetov
ostro nasprotuje. Prav tako nasprotuje morebitnemu
dvigu cen kruha, saj se odkupna cena pšenice v Sloveniji ni dvignila.
Na današnji tiskovni konferenci Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS) so o predlogu Zakona o davku na nepremičnine, o vzrokih za negotove razmere na svetovnem trgu žita, o napovedanem dvigu cen kruha in izredno nizkih odkupnih cenah
pšenice ter o predlogih možnih rešitev spregovorili predsednik
KGZS Ciril Smrkolj, predstavnik KGZS v pogajalski skupini
pridelovalcev pšenice Franc Obran in direktor KGZS – Zavoda
Murska Sobota Franc Režonja.
»Preko 80 % slovenske pšenice je pridelane po tehnologiji integrirane pridelave, ki je okolju prijazna in daje zato potrošniku tudi
višjo kakovost in prehransko varnost«, je poudaril Ciril Smrkolj.
Zato bi tako pridelana pšenica morala imeti večjo tržno vrednost
v primerjavi s pšenico, pridelano po konvencionalni tehnologiji.
Obenem se zavzemajo za vzpostavitev trajnega poslovnega odnosa med pridelovalci in kupci žit, ki bi omogočil proizvodnjo
za znanega kupca po vnaprej dogovorjenih cenah in tehnologiji
pridelave. KGZS opozarja, da glede na to, da je cena pšenice na
svetovnih trgih močno narasla, slovenski kmetje upravičeno pričakujejo poračun razlike v ceni.
KGZS je še opozorila na nujnost strožje kontrole kakovosti uvožene pšenice in hrane. V trgovinah se pojavlja
moka iz sosednjih držav po izredno nizkih cenah. Ker
gre za očitni damping, naj država končno naredi red
na tem področju.
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Srečamo se na sejmu AGRA 2010!
Vabimo vas, da na AGRI – mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni obiščete razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v hali B, spoznate naše delo in se srečate z nami.

Na našem razstavnem
prostoru se bodo poleg
osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov predstavila še najbolj
dejavna združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega
podeželja.

PROGRAM KMETIJSKO
GOZDARSKE ZBORNICE
SLOVENIJE NA SEJMU
SOBOTA, 21. AVGUST 2010
Predstavlja se: KGZ PTUJ

13.00

Revija goveje živine s strokovnim
komentarjem (maneža)
NEDELJA, 22. AVGUST 2010
Predstavlja se: KGZ MURSKA
SOBOTA

11.00

Voden ogled prašičerejske
razstave

11.00

Okrogla miza »Škode po divjadi in zvereh – odgovornost lastnika ali države?«; organizator:
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije (dvorana 5)

13.00

Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)

13.00

Okrogla miza »Prednosti velikih družin«; organizatorja:
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine (dvorana 1)
avgust 2010

Ogledali si boste lahko že
tradicionalne strokovne razstave prašičev in goved v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki je priznana
rejska organizacija v prašičereji
in govedoreji. Vsak dan bo tudi
organiziran voden ogled razstavljenih živali, kjer bodo strokovnjaki lahko odgovarjali na
morebitna vprašanja. Vsekakor

bomo tudi letos podelili priznanja najboljšim razstavljenim
govedom in priznanja zglednim
rejam v prašičereji. Organizirali
bomo tudi stanovska srečanja za govedorejce (v ponedeljek, 24. avgusta) in prašičerejce (v sredo, 25. avgusta), kjer se
bodo na enem mestu lahko srečali vsi, ki nekaj pomenijo v teh
dveh panogah.

Okrogle mize o izbranih
temah
Zanimive bodo tudi naše okrogle mize. V nedeljo, 22. avgusta,
bomo ob 11. uri govorili o škodah
po divjadi in zvereh ter kdo je zanje odgovoren. Prav tako v nedeljo bo ob 13. uri okrogla miza o
prednostih velikih družin na podeželju, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Zvezo slovenske po-

PONEDELJEK, 23. AVGUST 2010
Predstavlja se: KGZ NOVO
MESTO

gozdarska zbornica Slovenije
(dvorana 3)

11.00

radi naravnih nesreč in zavarovanje kmetijske pridelave«;
organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (dvorana 1)

10.30

Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)

11.30

SREDA, 25. AVGUST 2010
Predstavlja se: KGZ

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)

Voden ogled prašičerejske
razstave
Ocenjevanje goveje živine
(maneža)
Srečanje z novinarji (dvorana 2)

13.00

Podelitev priznanj najboljšim
razstavljenim živalim; organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (maneža)

14.00

Stanovsko srečanje za govedorejce; organizator: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije
(dvorana S)
TOREK, 24. avgust 2010
Predstavljata se: KGZ NOVA
GORICA in KGZ MARIBOR

11.00

Voden ogled prašičerejske
razstave

Od 12.00 do 15.00

Posvet »Škode v kmetijstvu za-

13.00

LJUBLJANA
Od 9.00 do 18.00

Kmečka tržnica Podeželje na
sejmu; organizator: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije
(pred upravno stavbo sejma)

11.00

Okrogla miza »Kakšna je prihodnost prašičereje v Sloveniji«
in podelitev priznanj zglednim
rejam; organizator: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije
(dvorana 5)

11.00

Voden ogled prašičerejske
razstave

11.00

Podelitev certifikatov
Nacionalne poklicne kvalifikacije; organizator: Kmetijsko

12.30

Stanovsko srečanje za prašičerejce (dvorana S)

14.00

13.00

Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)
ČETRTEK, 26. AVGUST 2010
Predstavlja se: KGZ

CELJE in KGZ KRANJ
11.00
Voden ogled prašičerejske
razstave

13.00
13.00

Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)
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deželske mladine. V sredo, 25.
avgusta, pa se bomo pogovarjali
o prihodnosti prašičereje pri nas.
Razstavni prostor
KGZS

Razstava govedi

in prašičev

Dvorane, kjer
bodo potekale
aktivnosti KGZS

Sreda bo dan KGZS
Posebej je treba opozoriti na
sredo, 25. avgusta, ko bo na
sejmu AGRA tudi dan KGZS.
Tako se bo ves dan na prireditvenem prostoru odvijala kmečka tržnica Podeželje na sejmu,
kjer bodo posebej izbrane kmetije predstavljale in prodajale svoje
domače pridelke ter izdelke. Poleg
že omenjene okrogle mize o prihodnosti prašičerejcev bomo tisti dan
podelili tudi certifikate Nacionalne
poklicne kvalifikacije (KGZS jih je
doslej podelila že več kot 1.200),
popoldne pa boste lahko spoznali kmetije, ki so sodelovale v akciji
S kmetije za vas, ki jo pripravljamo
skupaj s Kmečkim glasom.

za les v Srednji Evropi
Vsi cvetovi bodočnosti Središče
Na 51. mednarodnem lesnem sejmu, ki bo letos potekal
do 29. avgusta na sejmišču v Celovcu, pričakujejo
so v semenu sedanjosti. od42026.razstavljavcev
iz 20 držav

Izberite BIO!
• vodilni za certificiranje procesov integrirane in
ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov
in živil v Sloveniji,
• edini za nadzor biološko dinamičnega kmetovanja v
Sloveniji skladno z zasebnim standardom DEMETER,
• kontroliramo tudi standarde BIODAR, standard
GLOBAL G.A.P. za trgovske verige in zaščitene
kmetijske pridelke oziroma živila

Inštitut KON-CERT Maribor
Vinarska ulica 14, Maribor
Tel: 02 22 84 952, faks: 02 25 19 482
www.kon-cert.si • info@kon-cert.si
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Mednarodni lesni sejem Celovec je v Srednji Evropi najpomembnejše središče za celotno lesno panogo – tu tako rekoč najdete vse,
“od drevesa do obdelave masivnega lesa«. Jasna razdelitev
na posamezna področja, kot so gozdarstvo, žagarstvo, gradnja z
lesom, lesna logistika in biomasa daje temu strokovnemu sejmu
edinstven profil in nudi pregled celotne verige dodane vrednosti.

Strokovni program z mednarodno udeležbo

Mednarodni lesni sejem ne bo postregel samo z inovativnimi razstavljavci in proizvodi, temveč bo ponudil tudi zelo bogat
spremljevalni program.
Po strokovni plati je poleg »Mednarodnega gozdarskega in lesarskega simpozija« (v četrtek) in »Mednarodnega srečanja lesne trgovine« (v petek) najbolj znano tudi srečanje na temo »Gradnja
z lesom« (v soboto). Posebni vrhunec prireditve predstavlja
»Mednarodno prvenstvo na harvesterju in forwarderju« v sodelovanju z Gozdarsko šolo Osoje (Ossiach). Spremljevalni program
zaokrožata Sekaška pot ter srečanje kmetov lastnikov gozdov.
Sejem bo odprt vsak dan od 9. do 18. ure, v nedeljo do 17.
ure. Vstopnica za odrasle stane 12 evrov, za skupine nad
10 oseb pa 8 evrov.
(oglasno sporočilo)
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Naravno - naravnost na mizo!
Danes veliko govorimo o krizi, tako gospodarski kot o krizi vrednot, pa tudi o trajnostnem razvoju in reformah
na vseh nivojih. Mednarodni
kmetijsko živilski sejem
AGRA z 48-letno tradicijo
poskuša vedno znova prikazati najboljše izdelke, storitve, primere dobrih praks in
znanja, ki je najpomembnejša
dobrina. Kmetijstvo in proizvodnja hrane bosta morala
ostati strateški panogi. Še posebej zato, ker ima Slovenija
in ta del Evrope za proizvodnjo hrane odlične pogoje. To
je tudi dolg do generacij pred
nami in obveza generacijam
za nami. V tem smislu razumemo tudi poslanstvo AGRE
2010. Agra torej ni namenjena le tistim, ki se ukvarjajo s
kmetijstvom in živilsko industrijo, ampak vse bolj potrošnikom, ki jim moramo predstaviti zavedanje o pomenu
kmetijstva, varovanja naravnega okolja in trajnostnega
razvoja
48. mednarodni kmetijskoživilski sejem AGRA bo v Gornji
Radgoni na stičišču štirih držav
potekal od sobote, 21. do četrtka
26. avgusta 2010. S 1.690 razstavljavci iz 25-ih držav in s pričakovanimi več kot 130.000 obiskovalci bo na več kot 65.000 m2 ponovno največji sejem kmetijstva
in prehrane v tem delu Evrope.
Njegovo mednarodno veljavo potrjujejo tudi številne tuje delegacije, predstavniki veleposlaništev
in ministri tujih držav, ki so najavili svoj prihod na otvoritveno
slovesnost.
Pisano in pestro
Letošnja prireditev poleg celovite predstavitve bleščečih svetov26

Vabim vas v Gornjo Radgono na 48. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA!

nih znamk kmetijske mehanizacije, opreme in sredstev za kmetijstvo, slastne in neoporečne hrane
in najplemenitejših vin še posebej
poudarja pomen varstva okolja.
Da je moč Evrope v bogastvu njene raznolikosti, potrjujejo predstavitve regionalnih zaščitenih izdelkov in skupinske predstavitve
tujih držav in regij. Država gostja
bo Češka Republika. Predstavile
se bodo Avstrija, Poljska,
Makedonija, Hrvaška s Puljsko
županijo in Evropska komisija.
Slovenija bo na del zakladov svoje
raznolikosti v mednarodnem letu
biotske raznovrstnosti opozorila s
predstavitvijo slovenskih avtohtonih pasem živali in rastlinskih
vrst v kmetijstvu ter neokrnjene
narave v narodnih in krajinskih
parkih.
Poudarek je na stroki!
Poslovnemu in okoljskemu poslanstvu sejma se pridružuje
strokovno, ki ga krepi sodelovanje najpomembnejših institucij
s področja kmetijstva in gospodarstva. Te so pripravile številne
posvete o aktualnih strokovnih
in gospodarskih temah. Še posebej inovativne predstavitve pripravljajo Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije, Ministrstvo

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije, GZS - Zbornica
kmetijskih in živilskih podjetij
(kolektivna predstavitev slovenskega žitarstva, mlinarstva in pekarstva ter predstavitev projekta Kupujem slovensko), Obrtno
podjetniška zbornica Slovenije
- Sekcija živilskih dejavnosti in
projekt Diši po Prekmurju, GIZ
Mesne industrije – GIZ Kranjska
klobasa, Zadružna zveza Slovenije
in Zavod za gozdove Slovenije.
Da pa sejem raste in se pomlajuje
skupaj z novimi generacijami, potrjuje njegovo sodelovanje z Zvezo
podeželske mladine Slovenije,
s Konzorcijem biotehniških šol
Slovenije ter s slovenskimi fakultetami s področja kmetijstva in
živilstva.
Podeželje se predstavi …
Pomen sejma AGRA seveda ni le
v njegovi strokovnosti, v mednarodnem poslovanju in promociji, temveč tudi v približevanju
podeželja in kmetijske pridelave
množicam mestnih obiskovalcev.
Razstavo avtohtonih živali bo zato
spremljala vsakodnevna pokušnja
jedi iz mleka in mesa. Obiskovalci
bodo lahko najbolje iz podeželja
poskusili in kupili na vsakodnevnih tematskih tržnicah Dobrote

slovenskih kmetij, S kmetije za
vas, na Tržnici medu in izdelkov
iz medu, Tržnici olj ter na EKO
tržnici.
Poskusili bodo lahko izdelke, ki so bili nagrajeni z najvišjimi priznanji za kakovost na
mednarodnih ocenjevanjih kakovosti mesnin, mleka in mlečnih izdelkov, sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in ustekleničenih vod ter medu pod okriljem
sejma. Zagotovo ne bodo mogli mimo salona Vino Slovenija
Gornja Radgona, ki je v tem prostoru najpomembnejša predstavitev slovenskega vinogradništva
in mimo vin z najvišjimi priznanji v Vinskem hramu… Naravno
bogastvo pridelave, ki jo ponuja
slovensko kmetijstvo, bodo lahko spoznali ob razstavah govedi,
konj, prašičev, drobnice, čebelarstva, malih živali, kraških ovčarjev, rib in plazilcev.
Oči in duha si bodo od sejemskega vrveža odpočili ob
razstavi rastlinske proizvodnje s
poljščinami in aromatskimi rastlinami, ki so prisotne v slovenskem prostoru. Razstavo lesov v
gozdno parkovnem nasadu pa
bo spremljala tudi razstava gozdarstva in pomena lesa kot obnovljivega vira energije.
Razstave in tekmovanja
Sejem bo razen z razstavami postregel z zdravim tekmovalnim
vzdušjem in številnimi družabnimi prireditvami. Potekali bodo
12. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, tekmovanje
v plesanju polke, v vlečenju vrvi,
v košnji trave, spretnostno-hitrostno tekmovanje Traktorski rodeo, nagradna akcija Najtežja in
najzanimivejša buča, zaključek
akcije »S kmetije za vas«, revija narodnih noš, pa srečanja podeželštevilka 89

ske mladine, sommelierjev, srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske,
aktualne z nekdanjimi Vinskimi
kraljicami Slovenije, lastnikov starodobnih traktorjev Steyr in še
mnoga druga. Na maneži bodo
dnevno potekale revije goveje živine, konj in drobnice. Razstave živali bodo spremljale pokušnje iz-

delkov iz mesa in mleka. Vinska
kraljica Slovenije 2010, Andreja
Erzetič pa bo v Vinskem hramu še
posebej skrbela za pametno druženje mladih z vinom.
Sejem AGRA bo v letu 2010
dopolnjeval 17. mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja
in logistike, INPAK, ki bo name-

nil temeljni poudarek trajnostnim
vidikom embalaže. V njegovem
okviru pa bosta umetnost s pridelavo in gospodarstvom povezovali
razstava izdelkov, ki so sodelovali
na natečaju 33. slovenski oskar za
embalažo in razstava Najboljše iz
BIO 21, ki predstavlja poleg kratkega pregleda slovenskega obliko-

vanja izbor slovenskih del z 21. bienala industrijskega oblikovanja
BIO 21 .
Pridružite se največjemu
slovenskemu prazniku kmetijstva, posla, stroke in srca!

STROKOVNI IN
SPREMLJAJOČI
PROGRAM PO DNEVIH

glasbenimi zvezdami (hala B2
– Agroland)

12.00 - 13.00 Okrogla miza Pomen gozda za kmetije (dvorana 2)
od 12.00 Popoldanski zabavni program za otroke (hala B2
– Agroland)
13.00 - 14.30 Okrogla miza Prednost velikih družin (dvorana 1)
13.00 Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)
14.00 - 15.00 CRP, Intenziviranje
pridobivanja in rabe lesa kot
podlage za razvoj trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v
Sloveniji (hala B, razstavni prostor MKGP)
14.00 - 16.00 Okrogla miza Biomasa - vir energije in zaslužka za kmetijstvo (dvorana 2)
14.00 - 16.00 Predavanje Zdravnik zdravi, narava ozdravi (dvorana 5)
14.00 - 14.30 Pogovor z Vinsko
kraljico Slovenije 2010 - »Vino
in mladi« (vinski hram)
15.00 - 16.00 Okrogla miza Kmetijska zemljiška politika
danes in jutri (hala B, razstavni
prostor MKGP)
15.00 - 17.00 Predavanje - Zakaj
in kako investirati v sončne
elektrarne - priložnosti in pasti
za investitorje (dvorana 1)
15.00 - 16.00 Revija narodnih
noš in oblačil (prireditveni
prostor)
15.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
15.00 Velike kasaške dirke za
nagrado Pomurskega sejma (hipodrom Ljutomer)
16.00 Razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj s tekmovanja
v košnji trave na tradicionalen
način (prireditveni prostor)
16.00 - 17.00 Primer dobre prakse
- Zgodovinski pralni stroj (hala B,
razstavni prostor MKGP)
16.30 Razglasitev rezultatov in
podelitev priznanj 12. držav-

nega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov (prireditveni
prostor)
17.00 Zabavna prireditev vlečenja vrvi »Povlecite z najmočnejšimi slovenskimi fanti« (prireditveni prostor)
od 19.00 Večerni program z
glasbenimi zvezdami (hala B2
– Agroland)

SOBOTA, 21. AVGUST 2010
DAN KONJEREJCEV, DAN
KMETIJSKE TEHNIKE, DAN
ORAČEV
EKO tržnica od 9.00 do 19.00

NEDELJA, 22. AVGUST 2010
DAN PODEŽELSKE MLADINE,
DAN ČEBELARJEV, DAN
GOZDARJEV
Tržnica medu in izdelkov iz
medu od 9.00 do 19.00

10.00 Svečano odprtje 48. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA (prireditveni
prostor)
13.00 - 14.00 Nastop folklorne
skupine iz Češke, etnološkega kulturnega društva Künštni
Prleki ter folklornih skupin
Cven in Leščeček Veržej (prireditveni prostor)
13.00 Svečano odprtje strokovnih razstav živali (maneža)
14.00 - 15.00 Predstavitev javnih
razpisov in spletne aplikacije za
pripravo elektronske vloge (hala
B, razstavni prostor MKGP)
14.00 - 16.00 Predstavitev češkega gospodarstva in poslovno
srečanje (dvorana 4)
14.00 Voden ogled prašičerejske
razstave (hala D1)
od 12.00 Popoldanski zabavni program za otroke (hala B2
– Agroland)
14.30 Razglasitev rezultatov in
podelitev pokalov regijskega
tekmovanja oračev Prekmurja
in Prlekije za pokal sejma
AGRA (prireditveni prostor)
15.00 Tekmovanje v plesanju
polke ob glasbi skupine »Za ka
pa ne« (prireditveni prostor)
15.00 - 16.00 Primer dobre prakse
- Izbor in Izdelovanje spominkov
s področja Slovenskih goric (hala
B, razstavni prostor MKGP)
16.00 Svečana razglasitev nominirancev in podelitev priznanj
33. natečaja »Slovenski oskar za
embalažo 2010« (dvorana 5)
od 19.00 Večerni program z

9.00 Tekmovanje v košnji trave
na tradicionalen način (tekmovalni prostor)
9.30 - 10.00 Novinarska konferenca Čebelarske zveze
Slovenije (dvorana 1)
10.00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
mednarodnega ocenjevanja
medu (prireditveni prostor)
10.00 12. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov (demonstracijski prostor)
10.00 Tekmovanje »Človek proti
traktorju« (tekmovalni prostor)
10.00 - 11.00 Okrogla miza
- Perspektiva poljedelstva v
Sloveniji (hala B, razstavni prostor MKGP)
10.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
11.00 Voden ogled prašičerejske
razstave (hala D1)
11.00 Srečanje vinskih kraljic
Slovenije (vinski hram)
11.00 - 13.00 Okrogla miza:
Pomen trženja geografskih
označb, Predstavitev apiterapije
- uporabe čebeljih pridelkov za
boljše počutje (dvorana 1)
11.00 do 12.00 Primer dobre prakse - Pridobivanje energije za prodajo iz obnovljivih virov na kmetiji, Predstavitev javnih razpisov in
spletne aplikacije za pripravo elektronske vloge (hala B, razstavni
prostor MKGP)
11.00 - 13.00 Okrogla miza Škode po divjadi in zvereh - odgovornost lastnika ali države?
(dvorana 5)
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»»Janez Erjavec
direktor Pomurskega sejma

PONEDELJEK, 23. AVGUST
2010
DAN GOVEDOREJCEV, DAN
EMBALERJEV IN LOGISTOV,
DAN ŽIVILCEV, DAN VODE
Tržnica »Dobrote slovenskih
kmetij«od 9.00 do 19.00
9.00 - 10.00 Kava z ministrom
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS (hala B, razstavni
prostor MKGP)
9.00 - 12.30 Posvet - Do kakovostnega pridelka zelenjave na naravi prijazen način (dvorana 4)
9.00 Revija ljutomerskih kasačev s strokovnim komentarjem
(maneža)
9.30 - 10.30 Okrogla miza Promocija živil iz shem kakovosti integrirane pridelave in pozitivni učinki uživanja sadja in
zelenjave iz integrirane pridelave (dvorana 1)
9.30 - 10.30 Posvet - Razvoj novih živilskih proizvodov in z
njimi povezana problematika
(dvorana 1)
10.00 - 11.00 Okrogla miza
- Perspektiva govedoreje v
Sloveniji (hala B, razstavni prostor MKGP)
10.00 - 12.00 Predstavitev projektov razvoja podeželja od
Pohorja do Bohorja in srečanje
županov teh občin (dvorana 5)
10.00 - 17.00 Posvet - Zakaj
(kdaj) je embalirana voda varen
proizvod? (dvorana 3)
10.00 3. traktorski rodeo - spre27

tnostno hitrostna dirka (tekmovalni prostor)
10.30 Ocenjevanje goveje živine
(maneža)
11.00 Voden ogled prašičerejske
razstave (hala D1)
11.00 - 13.00 Okrogla miza:
Načrt upravljanja z vodami in
kmetijstvo (dvorana 1)
11.00 Prikaz izdelave lesnih
sekancev (demonstracijski
prostor)
11.00 - 12.00 Primer dobre prakse – LEADER - Organizacija
prodaje produktov s podeželja,
Predstavitev v javnih razpisov
in spletne aplikacije za pripravo
elektronske vloge (hala B, razstavni prostor MKGP)
11.30 - 12.30 Novinarska konferenca Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (dvorana 2)
13.00 - 15.00 Posvet: Primeri dobrih praks v pridelavi in bodoči ponudbi slovenskih vin (dvorana 2)
13.00 - 14.00 Predstavitev
Inšpektorata Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (dvorana 4)
13.00 - 15.00 Okrogla miza:
Rodovitna tla - temelj trajnostnega kmetijstva (dvorana 5)
13.00 Podelitev priznanj najboljšim razstavljenim živalim
(maneža)
14.00 - 14.30 Pogovor z Vinsko
kraljico Slovenije 2010 - »Vino
in mladi« (vinski hram)
14.00 - 15.00 CRP - Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonom-

14.30 - 16.30 Okrogla miza:
Varovanje in raba vodnih virov
v Pomurju (dvorana 4)
15.00 - 16.00 Okrogla miza:
Pravična povezanost v prehranski verigi - temelj stabilnosti
in konkurenčnosti agroživilstva (hala B, razstavni prostor
MKGP)
15.00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 48.
mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, 31. ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov, 24.
ocenjevanja mleka in mlečnih
izdelkov, 14. ocenjevanja sadnih
sokov, brezalkoholnih pijač in
embaliranih vod, 30. ocenjevanja
kmetijske mehanizacije in opreme (dvorana 1)
15.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
15.00 Prikaz izdelave lesnih
sekancev (demonstracijski
prostor)
16.00 do 17.00 Primer dobre prakse: Program pospeševanja
prodaje in informiranja o prekmurski šunki in prekmurski
gibanici (hala B, razstavni prostor MKGP)
16.00 - 17.00 Poslovno srečanje
podjetja SIP, Šempeter s kupci
(dvorana 2)
16.00 - 22.00 Salon Traminec
2010 – ob plačilu kotizacije
(grad Negova)
od 19.00 Večerni program z
glasbenimi zvezdami (hala B2
– Agroland)

OSEBNA IZKAZNICA
število razstavljavcev...............................................................1.690
število sodelujočih držav..............................................................25
razstavni prostor v halah................................................ 22.700 m2
zunanji razstavni prostor...............................................25.800 m2
razstave živali ................................................................... 3.000 m2
vzorčni nasadi, maneža, predstavitveni prostor.......... 15.000 m2
število obiskovalcev v letu 2009.........................................130.000
sko pomembnih kmetijskih rastlin (hala B, razstavni prostor
MKGP)
14.00 Stanovsko srečanje govedorejcev (hala S)
od 14.00 Popoldanski zabavni program za otroke (hala B2
– Agroland)
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TOREK, 24. AVGUST 2010
DAN VINOGRADNIKOV IN
VINARJEV, DAN PERUTNINE
PTUJ
Tržnica »Dobrote slovenskih
kmetij«od 9.00 do 19.00
9.00 - 10.00 Kava z ministrom

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS (hala B, razstavni
prostor MKGP)
9.30 - 10.30 Novinarska konferenca Mlekarne Celeia:
Predstavitev prenove blagovne
znamke in izdelkov (dvorana 3)
10.00 - 11.30 Posvet - POŽivimo
podeželje - OŽivimo podeželje Živimo podeželje (dvorana 1)
10.00 - 14.00 Posvet: Ekološki in
tradicionalni kmetijski in živilski
izdelki iz Poljske (dvorana 2)
10.00 - 13.30 7. viteški turnir slovenskega vina (dvorana 5)
10.00 do 11.00 Okrogla miza
- Znanje za razvoj kmetijstva (hala B, razstavni prostor
MKGP)
10.00 Srečanje vitezov
Evropskega viteškega reda (vinski hram)
10.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
10.30 - 11.30 Novinarska konferenca Perutnine Ptuj (dvorana 3)
11.00 Voden ogled prašičerejske
razstave (hala D1)
11.00 Srečanje sommelierjev
(vinski hram)
11.00 - 12.00 Primer dobre prakse - Obnova nasadov, postavitev mrež proti toči, nabava
kmetijske mehanizacije in nakup opreme za skladiščenje
pridelkov iz lastne primarne
proizvodnje,
Predstavitev javnih razpisov in
spletne aplikacije za pripravo
elektronske vloge (hala B, razstavni prostor MKGP)
11.00 Prikaz izdelave lesnih
sekancev (demonstracijski
prostor)
12.00 - 13.00 Novinarska konferenca Vinske družbe Slovenije
(dvorana 3)
12.00 - 13.30 Posvet: LEADER
pristop v Sloveniji (dvorana 4)
13.00 Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)
13.00 Vodena degustacija šampionskih vin ocenjenih na odprtem ocenjevanju vin »Vino
Slovenija Gornja Radgona 2010«
(vinski hram)
14.00 - 15.00 CRP, Združene setve - alternativa za zmanjšanje
inputov v pridelavi zelenjave in
poljščin (hala B, razstavni prostor MKGP)
14.00 - 15.30 Posvet: Vpliv ba-

krovih ionov na aromo vin
(dvorana 4)
od 14.00 Popoldanski zabavni program za otroke (hala B2
– Agroland)
15.00 - 16.00 Okrogla miza Ekološka pridelava (hala B, razstavni prostor MKGP)
15.00 - 17.00 Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj 36. odprtega državnega
ocenjevanja vin »Vino Slovenija
Gornja Radgona 2010« (prireditveni prostor)
15.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
15.00 Prikaz izdelave lesnih sekancev (demonstracijski prostor)
16.00 - 17.00 Primer dobre prakse - Obnova solnih polj sektorja LERA - Sečoveljske soline (hala B, razstavni prostor
MKGP)
16.00 - 17.00 86. seja
Trsničarskega odbora pri
Vinski družbi Slovenije (dvorana 1)
od 19.00 Večerni program z
glasbenimi zvezdami (hala B2
– Agroland)
SREDA, 25. AVGUST 2010
DAN KMETIJSKO
GOZDARSKE
ZBORNICE SLOVENIJE,
DAN SLOVENSKIH
ZADRUŽNIKOV, DAN
EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA,
DAN POLJEDELCEV, DAN
PRAŠIČEREJCEV, DAN
REJCEV DROBNICE, DAN
AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE,
DAN POMURSKIH MLEKARN
Kmečka tržnica »Podeželje
na sejmu«od 9.00 do 18.00
9.00 - 10.00 Kava z ministrom
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS (hala B, razstavni
prostor MKGP)
9.30 - 11.30 Posvet - Ekološka
pridelava in predelava kmetijskih pridelkov oziroma živil,
Okrogla miza - Ekološki proizvodi v gastronomiji (dvorana 2)
9.30 - 10.30 Novinarska konferenca z zajtrkom Pomurskih
mlekarn (dvorana 3)
10.00 - 11.00 Okrogla miza:
Javne službe v kmetijstvu (hala
B, razstavni prostor MKGP)
10.00 - 13.00 Podelitev priznanj
številka 89

Zadružne zveze Slovenije (dvorana 1)
10.00 - 12.00 Okrogla miza Kakšna je prihodnost prašičereje
v Sloveniji in podelitev priznanj
zglednim rejam (dvorana 5)
10.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
11.00 - 12.00 Primer dobre
prakse - GIZ Ekokrepko Informiranje in izobraževanje
potrošnikov z namenom povečevanja povpraševanja po BIO
mlečnih izdelkih (hala B, razstavni prostor MKGP)
11.00 - 12.30 Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifi-

kacije (dvorana 3)
11.00 - 13.00 Posvet: Rejski programi pri drobnici (dvorana 4)
11.30 - 12.30 Posvet: Nov sistem
uvrščanja kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost (dvorana 2)
12.00 - 13.00 Predstavitev programa razvoja podeželja ter javnih
razpisov in spletne aplikacije za
pripravo elektronske vloge (hala
B, razstavni prostor MKGP)
12.00 Prikaz priprave živali za
revijo (maneža)
12.30 - 14.00 Posvet - Vloga in
pomen FADN v kmetijstvu

Prostori poslovnosti in doživetij
Hala A: živila, razstava “Kupujem slovensko”, Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtnopodjetniška zbornica Slovenije, kolektivne gospodarske predstavitve
tujih držav, pokušnje na razstavnih prostorih
Hala A1: Bienalni mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja
in logistike INPAK, razstava ”Slovenski oskar za embalažo 2010”,
razstava “Najboljše iz BIO 21” v organizaciji Muzeja za arhitekturo
in oblikovanje Ljubljana, razstava ”Ab Hof” (Z dvorišča) regionalna
kulinarična ponudba iz Avstrije
Hala A2: sredstva za prehrano in zdravstveno varstvo živali ter rastlin, oprema in orodja za kmetijstvo, blago za široko porabo ...
Hala B: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano R
Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, strokovne in poslovne institucije, semena
Hala B1: osebna in dostavna vozila
Hala B2 – AGRALAND: popoldanski zabavni program za otroke,
večerni program z glasbenimi zvezdami
Hala C1: stavbno pohištvo, strešne kritine, obnovljivi viri energije,
izdelki domače obrti
Hala C2: stroji in oprema za živilskopredelovalno industrijo, oprema za gastronomijo, hlevska oprema, kmetijska oprema in orodja
Hala C3: “Salon vino Slovenija”: vino, oprema za vinogradništvo in
vinarstvo
Hala D: Doživimo podeželje (slovenska regionalna kulinarična, rokodelska in turistična ponudba, naravni parki - zavarovana območja, zelišča, aromatske rastline)
Hala D1: razstava prašičev, selekcijski program SloHibrid
Hala D2: razstava konj, razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, degustacije
Hala D3: razstava goveje živine iz Slovenije in avstrijske Štajerske
Hala D4: razstava drobnice, pokušnja in prodaja sirov
Zunanji razstavni prostori: kmetijska mehanizacija, orodja in oprema, hlevska oprema, vinogradniška oprema, osebna vozila
N1 - gozdno parkovni nasad: razstava lesov in delavnice “Gozdna
šola”, Zavod za gozdove Slovenije, LAS Srce Slovenije in LAS
Mislinjsko Dravske doline
Načrt sejma je na strani 24.
avgust 2010

(dvorana 5)
12.30 Stanovsko srečanje prašičerejcev (hala S)
13.00 - 15.00 Skupna seja Odbora
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in Odbora za gospodarstvo Državnega zbora RS,
Predstavitev ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti v agroživilskem sektorju (dvorana 1)
13.00 - 14.00 Posvet - Akcijski
načrt prilagajanja slovenskega
kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (dvorana 2)
13.00 Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)
14.00 - 15.00 CRP, Optimiranje
proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v
kmetijstvu (hala B, razstavni
prostor MKGP)
14.00 - 15.00 Zaključek akcije »S
kmetije za vas« (prireditveni
prostor)
14.00 - 14.30 Pogovor z Vinsko
kraljico Slovenije 2010: »Vino in
mladi« (vinski hram)
od 14.00 popoldanski zabavni program za otroke (hala B2
– Agroland)
14.30 - 16.00 Okrogla miza Kaj prinaša zakon o podnebnih spremembah za kmetijstvo?
(dvorana 2)
15.00 - 16.00 Okrogla miza Mediji v kmetijstvu (hala B,
razstavni prostor MKGP)
15.00 Srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske (dvorana 4)
15.00 - 17.00 Posvet - Nadzor
predelave ekoloških živil (dvorana 5)
15.00 Revija drobnice in prikaz
striženja ovac (maneža)
16.00 - 17.00 Primer dobre prakse - Projekt, povezan z diverzifikacijo podeželskega gospodarstva, Ureditev prostorov
za turistične namene v občini
Lendava (hala B, razstavni prostor MKGP)
16.00 Zaključek nagradne akcije
»Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih bučk« (prireditveni prostor)
16.00 Premiera dokumentarnega filma Hrana, d.d., režiserja Roberta Kennerja iz ZDA.
Projekciji filma bo sledil pogovor
o pasteh in priložnostih sodobne
pridelave hrane. (dvorana 2)

od 19.00 Večerni program z
glasbenimi zvezdami (hala B2
– Agroland)
ČETRTEK, 26. AVGUST 2010
DAN KMETIJSKO
ŽIVILSKEGA ŠOLSTVA , DAN
NARAVNIH PARKOV, DAN
TRAKTORJEV STEYR
Tržnica »Dobrote slovenskih
kmetij«od 9.00 do 19.00
9.30 - 10.30 Posvet - Ukrep 111 Usposabljanje za delo v kmetijskem, gozdarskem in živilskem
sektorju (dvorana 2)
10.00 - 12.00 Predstavitev javnih
razpisov in spletne aplikacije za
pripravo elektronske vloge (hala
B, razstavni prostor MKGP)
10.00 - 12.00 Posvet - Krajina v
harmoniji - travniki in pašniki
med biotsko raznovrstnostjo in
ekološkim kmetovanjem (dvorana 4)
10.00 - 15.00 Konferenca Razvoj bioplinarn v kmetijskem
sektorju v Sloveniji (dvorana 5)
10.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
11.00 Voden ogled prašičerejske
razstave (hala D1)
11.00 - 13.00 Posvet: Biotehniški
programi - možnost za vseživljenjsko učenje (dvorana 1)
11.00 - 13.00 Predstavitev skupne kmetijske politike po letu
2013 (dvorana 2)
13.00 Revija goveje živine s strokovnim komentarjem (maneža)
14.00 - 14.30 Pogovor z Vinsko
kraljico Slovenije 2010 - »Vino
in mladi« (vinski hram)
od 14.00 Popoldanski zabavni program za otroke (hala B2
– Agroland)
15.00 1. srečanje starodobnih
traktorjev Steyr (prireditveni
prostor)
15.00 Revija konj s strokovnim
komentarjem (maneža)
od 19.00 Večerni program z
glasbenimi zvezdami (hala B2
– Agroland)
Organizatorji si pridružujejo
pravico morebitne spremembe
programa. Aktualen program
dogajanja in druge informacije o sejmu:
http://www.pomurski-sejem.si
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Zavarovanje za nezgodno smrt in trajno invalidnost.

OMILITE POSLEDICE NEZGOD!
Ste vedeli, da Evropska agencija za varnost
in zdravje pri delu največji delež nezgod pri
delu s smrtnim izidom med vsemi gospodarskimi panogami beleži v kmetijstvu, lovstvu
in gozdarstvu. To uvršča kmetijstvo, lovstvo in
gozdarstvo med najbolj nevarne dejavnosti.
Nezgod ne moremo predvideti niti preprečiti,
lahko pa ublažimo njihove posledice – s sklenitvijo zavarovanja VzajemnaNezgode+.

izbire paketa po vaši meri, kjer višino zavarovalnine in
izbirna kritja določite sami.
• Zavarovanje VzajemnaNezgode+ lahko sklenete tudi
kolektivno v podjetju, v katerem ste zaposleni. Kolektivno
se lahko zavarujejo tudi družinski člani, ki so z zaposlenim v določeni sorodstveni zvezi. Za sklenitev je potrebna
skupina šestih oseb, za doplačilo pa je možno zavarovati
tudi skupino, manjšo od šestih oseb. Pri kolektivni obliki
sklenitve zavarovanja so premije ugodnejše.
Premija za zavarovanje VzajemnaNezgode+ se giblje že od
5,89 EUR mesečno za prvi nevarnostni razred (ob sklenitvi
malega paketa, ki vključuje 5.000 EUR zavarovalne vsote za
primer smrti zaradi nezgode in 10.000 EUR za trajno invalidnost zaradi nezgode).**

POPUST OB SKLENITVI ZAVAROVANJA
VzajemnaNezgode

PREDNOSTI ZAVAROVANJA
VzajemnaNezgode
Nezgodno zavarovanje ponujajo mnoge zavarovalnice, vendar ima zavarovanje VzajemnaNezgode+ nekatere prednosti z vidika višine izplačane zavarovalnine:
• Vzajemna vam zavarovalnino za poškodbo izplača takoj.
Pri nekaterih poškodbah, ki so posledice nezgode, Vzajemna izplača zavarovalnino takoj po postavljeni diagnozi,
čeprav nezgoda morda ne bo pustila trajne invalidnosti.
Enaka zavarovalnina vam pripada tudi v primeru večkratne poškodbe na istem udu ali organu.
• Odstotki za določitev invalidnosti, od katerih je odvisna
višina zavarovalnine, so predhodno določeni, kar izključuje možnost subjektivnih zdravniških ocen.
• Za razliko od drugih nezgodnih zavarovanj le zavarovanje
VzajemnaNezgode+ krije stroške nadstandardnega bivanja v bolnišnici zaradi nezgode.
• Lahko izbirate med različnimi paketi zavarovanja, ki so
prilagojeni vašim potrebam. Ponujamo vam možnost
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Sklenitev zavarovanja VzajemnaNezgode+:
• v vseh poslovalnicah Vzajemne,
• na spletni strani www.vzajemna.si,
• na brezplačni telefonski številki 080 20 60,
• na razstavnem prostoru Vzajemne na 48. Kmetijskoživilskem sejmu v Gornji Radgoni.
Sklenite zavarovanje VzajemnaNezgode+ in pravočasno
omilite posledice morebitnih nezgod.

Vljudno vabljeni …
V času 48. Kmetijsko-živilskega sejma, ki bo potekal
od 21. do 26. avgusta v Gornji Radgoni, vas vljudno
vabimo, da nas obiščete na našem razstavnem prostoru,
kjer boste lahko pridobili več informacij o zavarovanju
VzajemnaNezgode+ in ostalih zavarovanjih iz
naše ponudbe, predstavili pa vam bomo tudi druge
ugodnosti, ki jih pripravljamo v skrbi za vaše zdravje in
dobro počutje.
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

Vzajemna d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana

Zavarovanje VzajemnaNezgode+ je zavarovanje za primer
nezgodne smrti in trajne invalidnosti, ki ga lahko z izbiro dodatnih oziroma izbirnih kritij popolnoma prilagodite svojim
potrebam in željam ter si s tem zagotovite finančno varnost
v primeru nepredvidenih neprijetnih dogodkov.

Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne d.v.z.

Zavarovanci
Vzajemne
ob
sklenitvi
zavarovanja
VzajemnaNezgode+ prejmete 5-odstotni popust v prvem letu
zavarovanja, ob letnem plačilu zavarovanja pa vam priznamo še
dodatni 3-odstotni popust.

*Vir: http://osha.europa.eu/sl
**Višina premije je odvisna od paketa, ki ga izberete, oziroma od dodatnih kritij, ki
jih vključuje, in od poklica, ki ga opravljate, zato se za več informacij o višini zavarovalne premije obrnite na našo brezplačno telefonsko številko 080 20 60 oziroma na
najbližjo poslovalnico Vzajemne.
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Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije varuje in zastopa
interese vseh tistih, ki so
povezani s kmetijstvom,
gozdarstvom in ribištvom,
predvsem pa:
•

uveljavlja interese
kmetijstva v zakonodajnih
postopkih

•

nudi svetovanje in pomoč v
okviru strokovnih služb

•

skrbi za promocijo
slovenskega kmetijstva
doma in v tujini

•

pomaga pri razvoju
kmetijstva in podeželja

•

ohranja poseljenost
slovenskega podeželja.

Za razvoj slovenskega podeželja
Izpolnjen letak prinesite na razstavni prostor KGZS v dvorani B,
kjer boste lahko izkoristili dodatne ugodnosti naših partnerjev!
Ime:

Priimek:

Spol (obkroži): M / Ž

Rojstni datum:

Naslov:
Pošta:
Telefon:

E-naslov:

Datum:

Podpis:

Izjava o varstvu osebnih podatkov
S podpisom pristopnice potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov ter soglašam, da se moji osebni podatki pridobivajo in uporabljajo v skladu Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07).
Izrecno soglašam, da Zelena dežela, d.o.o. hrani pridobljene podatke v svojih evidencah. Soglašam, da mi Zelena dežela, d.o.o. pošilja reklamni material in me obvešča o novostih
v podjetju. Soglašam, da Zelena dežela, d.o.o. moje osebne podatke obdeluje do pisnega preklica moje pisne privolitve.
S podpisom
pristopnice
avgust
2010 dajem izrecno soglasje, da Zelena dežela, d.o.o., moje osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva, spol, telefon, mobilni telefon, e-naslov) posreduje
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tretjim osebam za namene izvajanja analiz ter za namen vzpostavitve komunikacije z namenom promocije, ponudbe ali izvajanja anket. Soglašam, da tretje osebe moje osebne
podatke obdelujejo do preklica moje pisne privolitve oziroma največ šest mesecev od datuma zapisanega na pristopnici.

OZIMNA ŽITA
Bliža se jesen in z njo čas setve ozimnih žit.
Sorte so naše bogastvo. Prepričani smo, da bodo
naše novosti presegle vaša pričakovanja.
Ozimna pšenica:
Sorte z najvišjo kakovostjo

Nagra
Zvestimda za zveste
površin pridelovalc uporabnike
SEMEN ah posejali em, ki bost
flisasto ARNA Ljub semena sor e na svojih
t
dneh. jopico, ki v ljana, bomo
lahko dNatančnejša as bo grela t podarili
strani obite pri pr navodila o sudi v hladnih
o
www.s
o
emena dajalcu ali n delovanju
a splet
rna.si.
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ANTONIUS - srednje pozna resnica, odlične pekarske lastnosti
TACITUS - srednje zgodnja, nižja golica z velikim pridelkom,
odlične pekarske lastnosti

Kompromis med pridelkom in kakovostjo

SOISSONS - ena izmed najbolj razširjenih sort v Sloveniji, za vsa
pridelovalna območja
ISENGRAIN - kakovostno zrnje, primerna za pridelavo tudi na lažjih
peščenih tleh
AUGUSTUS - golica z velikim pridelkom zrnja, za težja tla
SOISSANA - novejša sorta ozimne pšenice, potomka francosko-avstrijskega
izvornega materiala
MULAN - visoka zdrava slama, srednje pozna golica, za težja tla
SW KADRILJ - presevna (fakultativna) sorta

Za doseganje najvišjih pridelkov

GARCIA - zgodnja nizka golica, za sušna območja, z velikim pridelkom zrnja
GUARNI - zgodnja nizka golica, z velikim pridelkom zrnja
BASTIDE - golica, srednje velikosti, zelo stabilna rastlina z velikimi pridelki
na sušnih območjih
ROSARIO - poznejša nizka golica za dobra tla,
za zelo velik pridelek

Ozimni ječmen:
Dvovrstne sorte

BINGO - novi izboljšani REX, zgodnja do srednje zgodnja sorta
z velikim zrnjem
VICKY - sorta je zelo tolerantna na rumenenje (BYDN virus)
VALENCIA - srednje zgodnja do pozna sorta
HANNELORE - sorta v kateri so združene najboljše lastnosti
z velikanskimi pridelki zrnja

Večvrstni sorti

MARCOREL - sorta z velikim pridelkom zrnja
AMOROSA - dobra hektolitrska masa in zelo velik pridelek, za težja tla

Rž:
DANKOWSKIE DIAMENT - nova dimenzija kakovosti zrnja
in višine pridelka

Tritikala:
GRENADO - zelo nizka in stabilna rastlina

Dodatna ponudba:
BIO semena ozimnih žit:
pšenica, ječmen, rž, tritikala, pira
HIBRIDI ozimnih žit:
pšenica, ječmen, rž
Več informacij o ozimnih žitih
na www.semenarna.si, v rubriki KATALOGI.

SEMENARNA Ljubljana, d. d.,
Dolenjska c. 242, Ljubljana, Slovenija
T: (01) 475 92 00, www.semenarna.si
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