ISSN 1581-9027

Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

stran

3

Novice
Letošnji inovativni mladi kmet
je Marjan Kolar

stran

4

Pogovor s predsednikom KGZS
Cirilom Smrkoljem
Jemati tistemu, ki nima? Noro!

stran

12

Aktualno
Težave s poskusnim
izračunom vrednosti
nepremičnin
stran
Delo organov KGZS
Nujna skrb za mlade
kmete

20
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Ob koncu meseca
kmetic

»»Irena Ule
Predsednica Zveze kmetic Slovenije

Kmetice pravimo, da je mesec oktober naš mesec. V
tem mesecu praznujemo svetovni dan kmetic, 15. oktober. Obenem je to tudi mesec, ko že lahko ocenimo,
kako uspešno leto je za nami, saj lahko pregledamo
našo letino – na kmetijah in v društvih.
Vsako leto se slovenske kmetice pridružimo praznovanju na
svoj način. Ta dan želimo opozoriti nase, na naš poklic in naš
stan. Poudariti želimo, da je ta dan namenjen ženam, ki obdelujejo zemljo, skrbijo za živali, dom in družino. Pogosto smo
tudi negovalke ostarelih, ljubeče matere in žene. Ker kmetije ne dajejo zadostnega zaslužka za družino, se marsikatera
kmetica odloči za zaposlitev izven kmetije. Ob tem pa nas večina dejavno deluje v društvih, s čimer še dodatno prispevamo h kakovosti življenja na podeželju.
Razpete med številnimi vsakodnevnimi opravili pogosto pozabimo nase. Takšne smo. Letošnji izbor kmetice leta je bil
že osmi po vrsti. V cvetu je bilo osemnajst lističev, ki so bili
vsi bogato popisani. Društva vedno med svojimi članicami izberejo kmetice, ki prav gotovo zaznamujejo svoje območje.
Javno priznanje opravljenega dela in vloženega truda je majhna, a ne nepomembna zahvala za njihovo prizadevanje. Vsaka
zgodba ima poseben čar in prav vsaka kandidatka si gotovo
zasluži ta prestižni naziv Kmetica leta. Pri izboru ne gledamo na velikost kmetije, ampak želimo poiskati drobce, ki jih
posameznica daje. Zelo pomembna se nam zdi vloga v javnem življenju, saj le na tak način lahko delajo za dobro drugih. Med nami je veliko žensk, ki se razdajajo, ki rade pomagajo, ki delajo za dobro vseh nas. Morda so to tudi tiste drobtinice, ki odločajo o nazivu. Ob razglasitvi kmetice si želimo
opozoriti prav na vse slovenske kmetice, na naše delo, na naše
poslanstvo.
Pri Zvezi kmetic Slovenije se trudimo, da bi naše delo v družbi postalo opazno in cenjeno, da bi naši sodržavljani cenili
doma pridelano hrano, omogočili neovirano obdelovanje zemlje in podprli takšne zakone, ki bi kmetom zagotavljali primerne pogoje za kmetovanje. Naše sanje se ne bodo uresničile
brez promocije izdelkov in našega statusnega položaja. Vsem
bi moralo biti jasno, da kmet ne moreš postati čez noč, da je
na kmetiji potrebno veliko znanja, da so potrebna gospodarska poslopja, kmetijski stroji, seme, sadike, plemenske živali
in kapital, ki je dolgo vezan na proizvodni proces. Poleg tega
pa mora kmet imeti veliko trme, volja je premalo. Imeti mora
veliko ljubezni, da na tej poti vztraja in ne obupa. Živimo v
času, kjer se vsakodnevno napovedujejo spremembe, nova
zakonodaja, novi predpisi, nove dajatve. Sprašujem se, koliko časa bomo zdržali to nalaganje novih in novih bremen. Za
premagovanje teh ovir rabimo pomoč. Najti moramo pot, ki
bi nas pripeljala iz trenutno zelo slabega položaja.
Prepričana sem, da za dežjem posije sonce. Želim pa
si, da bi ostale dobro povezane in prepričana sem, da
bomo tako lažje premagovale težave. Upam, da ste
naš praznik, 15. oktober, lepo praznovale in opozorile
nase! Saj je naše delo prepogosto prezrto.
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Veselo martinovanje

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi na martinovanje, ki bo
v petek, 5. novembra 2010, pred stavbo KGZS na Celovški
135 v Ljubljani s pričetkom ob 11. uri. Vinu bodo družbo delali
pečen kostanj in domače mesnine. Tudi na najmlajše nismo pozabili.
Vljudno vabljeni!

Bralcem Zelene dežele iskreno čestitamo
ob 31. oktobru, dnevu reformacije.
Zelena dežela je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Naslov: Celovška
135, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 513 66 00, faks: 01/ 513 66 50, zelena.dezela@kgzs.si
Uredniški odbor: Andrej Kermavnar (predsednik), Ema Zadel (podpredsednica), Vlado
Avguštin, Jože Benec, Bogdana Brilj, Jožef Cigan, Marjana Cvirn, Maks Ipavec, Anita
Jakuš, dr. Stane Klemenčič, Jože Meolic, Alojz Pori, Jernej Redek in Darinka Sebenik
Odgovorna urednica: mag. Tatjana Čop, tel.: 01/513 66 40, 041/366 506
Grafično oblikovanje, prelom in izvedba: Kmetijska založba, d.o.o.
Naslovnica: Prinašanje darov na Ponikvi (Foto: Boštjan Dečman)
Jezikovni pregled: Marjana Cvirn. Tisk: SET, d.d.
Naklada: 92.000 izvodov. Cena: 0,35 €.
Časopis je za člane KGZS brezplačen.
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POZIV K PODAJANJU
UGOVOROV ZOPER
POSKUSNE IZRAČUNE
VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Predstavniki lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov smo na
skupnem sestanku ugotovili, da lastniki kljub nezadovoljstvu
in nestrinjanju z vrednotenjem njihovih nepremičnin ne podajajo pripomb in ugovorov zoper poskusne izračune.
Lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov pozivamo, da
zoper poskusne izračune vrednosti nepremičnin podajo ugovor. Ugovor se na Geodetsko upravo RS posreduje preko spletne aplikacije www.obvescanje.si ali
s posredovanjem podatkov na obrazcih, ki so bili priloženi v že prejeti brošuri.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zveza lastnikov gozdov ter lovskih upravičencev opozarjamo, da morajo lastniki nepremičnin ob nestrinjanju z vrednotenjem podati ugovor. Prepričani smo, da je
zaradi temeljne napake obravnavanja kmetijskih in gozdnih
zemljišč kot prestiž in ne kot osnovno sredstvo za kmetijsko
in gozdarsko dejavnost osnova za prihajajoči davek na nepremičnine postavljena povsem na napačnih osnovah.
Ugovor se lahko na Geodetsko upravo RS posreduje do 25.
novembra.

Letošnji inovativni mladi
kmet je Marjan Kolar

Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije sta v sodelovanju z Društvom
podeželske mladine Kranjske in Tržiške ter KGZ Kranj v
soboto, 23. oktobra 2010, v Naklem pri Kranju organizirala četrti izbor inovativne mlade kmetice oziroma kmeta. Letošnji kandidati so bili Aleš
Jerala in Naklega,
D a mja n Smol a k
iz Prevalj, Dušan
G l o b o č n i k iz
Radomelj, J a n e z
Rode iz Vrhnike,
Marjan Kolar
iz Križevcev in
Peter Čelof iga
i z C i r k ovc e v.
Zmagovalec je postal Marjan Kolar
iz Križevcev.
Ve č o k a n d i d a tih in samem izboru bomo napisali
v naslednji številki
Zelene dežele.

Vabilo na

25. tradicionalni posvet kmetijske svetovalne službe
29. in 30. novembra 2010
v hotelu Bernardin v Portorožu
z začetkom ob 14.00
Kmetijska svetovalna služba Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije letos organizira 25. tradicionalni posvet, ki bo potekal
v Portorožu v dvorani hotela Bernardin v ponedeljek, 29., in torek, 30. novembra 2010. Namen posveta je prikazati ožji in
širši javnosti pogled stroke in politike na temo:

Kako izboljšati ekonomsko-socialni položaj slovenskih kmetij?
Prvi dan bo javna tribuna namenjena predstavitvi težav v kmetijstvu in iskanju rešitev. Povabili bomo predstavnike
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za okolje in
prostor, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za finance, Sindikata kmetov Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, predstavnike
Državnega zbora in Državnega sveta ter organizacij slovenskih kmetov na Tržaškem in avstrijskem Koroškem.
Drugi dan bo predstavljeno stanje v kmetijstvu v letu 2009 in prve napovedi za leto 2010. Sledilo bo več predstavitev
dobrih praks, usmerjenih v izboljšanje položaja kmetov. V drugem delu bomo spregovorili o kmetijski svetovalni službi in
njenih nalogah v prihodnosti. Na koncu bodo predstavljeni ukrepi kmetijske politike v letu 2011.
oktober 2010
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Pogovor s predsednikom KGZS Cirilom Smrkoljem

Jemati tistemu, ki nima? Noro!
Najprimernejši čas za pogovor s predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cirilom Smrkoljem
je nedvomno takrat, ko se zadnji pridelki pospravijo z njiv. Kaj vidi, ko pogleda na letošnjo bero? Žal nič
dobrega!
Pred kratkim vas je eden
izmed članov zbornice
opozoril, da predstavniki nevladnih organizacij v
kmetijstvu vse preveč tarnajo. Vašega odgovora takrat nismo slišali. Je res vse
tako črno?
Ne vem, kaj naj odgovorim.
Tarnanja v kmetijskih krogih je zadnje čase res veliko.
Preveč, da bi lahko ohranili
dovolj pozitivne energije, ki jo
bomo še kako potrebovali. Pa
vendar je razlogov za tarnanje
žal vedno več. Težave so sicer
stalnica v kmetijstvu in to od
nekdaj. Tako pri nas kot drugod. Če ni vreme, so škodljivci,
če niso škodljivci, so prenizke
odkupne cene … Res pisan in
obsežen nabor razlogov, zakaj
v kmetijstvu ne bi šlo gladko.
Pa tega nihče od nas niti ne
pričakuje. Vsi, ki kmetujemo,
vemo, kaj nas lahko doleti –
vsaj s strani narave. Ampak,
da lahko toliko nesmislov prileti s samega vrha države – tistega, ki naj bi nas, kot vse
ostale državljane, peljal v lepšo prihodnost? Zdaj se sicer
tudi na to privajamo. Težje pa
je razumeti, da se težave ne le
ne rešujejo, pač pa se dodajajo
nove, povsem nepotrebne.
Ena izmed težjih nalog na
začetku mandata je bila vzpostavitev dialoga z ministrstvom
za kmetijstvo in organi v njegovi sestavi. Menjava ministra seveda takšen dialog vsakič upočasni. Torej je komunikacija
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»Največja težava slovenskega kmetijstva je neodzivnost vrha politike na težave! Nekateri pravijo, da v nevladnih organizacijah
samo tarnamo. Če je opozarjanje na težave tarnanje, potem pač
moram tarnati, dokler težave so!«

oziroma njena odsotnost s pomembnimi dejavniki slovenske
politike še vedno velika težava.
Ob tem naj poudarim, da je izjema dialog z Odborom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pri Državnem zboru Republike
Slovenije ter s Komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pri Državnem svetu Republike
Slovenije.
Torej, konec kopičenja težav še ni blizu. Na katere
bi morali biti še posebno
pozorni?
Osebno sem prepričan, da je
dolgoročno najbolj skrb vzbu-

jajoč podatek, da je v Evropski
uniji le še 7 odstotkov kmetov
in kmetic, mlajših od 35 let.
Pri nas je ta delež med 3 in 4
odstotki. Če k temu dodamo
še neugodno posestno strukturo in ogromen delež kmetijskih zemljišč v območjih z
omejenimi dejavniki kmetovanja, nas lahko močno skrbi.
Kljub ukrepom skupne kmetijske politike (SKP) pogoji za
življenje in delo niso takšni,
da bi mlade pritegnili k prevzemu kmetij. Posledica bo
prazno in neobdelano podeželje, predvsem v hribovitih
območjih.

V preteklosti smo večkrat
opazili slab dohodkovni položaj posameznih panog. A to, da
se le-ta slabša znotraj prav vseh
kmetijskih panog, to je nekaj
novega in res zaskrbljujočega.
Podatek Kmetijskega inštituta Slovenije, da je realni faktorski dohodek v kmetijstvu v letu
2009 v primerjavi z letom prej
padel za kar 16,5 odstotka, je
verjetno več kot dovolj za hudo
zaskrbljenost, ki jo lahko imenujemo tudi tarnanje – vseeno,
kako se temu reče, vsi smo v hudih težavah. Ali je neuradni podatek, da kar 97 odstotkov slovenskih kmetij, ki uveljavljajo
plačila SKP, ne dosega dohodka
v višini minimalne plače, dovolj za zaskrbljenost? Tisti, ki
temu oporeka, je milo rečeno
bolezensko optimističen. Ali pa
bi potreboval soočenje s kmečkimi družinami, ki kljub trdemu delu ne morejo več plačevati
davkov in prispevkov in ne morejo zagotoviti normalnih pogojev za življenje in šolanje
otrok, ki naj bi se kasneje odločili za prevzem kmetije?
Vedno znova slišimo očitke,
da kmetom sredstva iz naslova
ukrepov SKP izboljšujejo ekonomski položaj. Manj pogosto
pa je slišati, da le-ta ostajajo na
enaki ravni že sedem let, stroški
pa so vsako leto višji. Pa večno
zeleni očitek o prevelikem številu traktorjev v Sloveniji. Prvo
dejstvo je, da gre večinoma za
stare in nevarne traktorje in
stroje. Nova, sodobna mehaništevilka 91

Pogovor s predsednikom KGZS Cirilom Smrkoljem
zacija pa ni luksuz, ampak pomeni osnovna sredstva za varno in učinkovito delo na kmetiji. Pri črpanju sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja
pa bi bilo potrebno v prihodnje
jasno opredeliti kmetije, ki imajo kapacitete za povečevanje obsega proizvodnje, in tiste, ki potrebujejo pomoč že za preprosto
vzdrževanje obstoječe pridelave
in prireje.
Vse to so dejstva, na katera vlado in resornega ministra
opozarjamo vse nevladne organizacije v kmetijstvu. Kaj bomo
z željo ali celo zahtevo po samooskrbi s hrano, ko pa kmalu ne
bo nikogar, ki bi obdeloval njive, ostal v hribih in razumno
gospodaril tako z zemljo kot
gozdom? Tudi evropska politika namenja vedno manj sredstev za razvoj podeželja in kmetijstva, pri čemer smo nove članice v še slabšem položaju.
Ne le, da težave ostajajo,
tudi nove so na obzorju,
in to takšne, ki si jih bomo
sami naredili. Drži?
Pa še kako! Ob vsem omenjenem in že tako neugodnih na-

ravnih danosti za kmetovanje
vlada pripravlja novo zakonodajo, ki bo dodatno obremenila vse državljane Republike
Slovenije, še posebno lastnike
kmetijskih zemljišč in gozdov,
kmete. Za Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije je nesprejemljivo, da se je opravil
tako obsežen in drag popis, ki
je povzročil le slabo voljo pri
lastnikih. Prav tako smo prepričani, da je uporabljena napačna metoda za izračun tržne vrednosti nepremičnin.
Zahtevamo pripravo Zakona o
obdavčitvi nepremičnin, ki bo
iz obdavčitve izvzel kmetijska
zemljišča, gozdove in gospodarske objekte na kmetijah.
V prvi vrsti zato, ker so zemlja, gozdovi in gospodarska
poslopja osnovna sredstva za
kmetijsko pridelavo. Drugič
pa zato, ker imajo tako gozdovi kot delno tudi kmetijske
površine javno funkcijo, torej
kmetje vzdržujemo in negujemo prostor, ki ga uporabljajo
vsi državljani. In potem je tu
še zmešnjava okoli načina obdavčitve prihodkov v kmetijstvu. Imamo potencialni pri-

hodek, ki je izražen kot katastrski dohodek. Vemo, da
so baze podatkov stare in ne
ustrezajo dejanskemu stanju v naravi – v škodo kmeta. Težnja, da se vpišejo prejeta sredstva iz naslova ukrepov
SKP v dohodninsko osnovo,
pa je toliko manj razumljiva,
če upoštevamo večkrat ugotovljeno dejstvo, da faktorski
dohodek na kmetijah vztrajno pada in se stroški ne pokrivajo kljub pridobljenim sredstvom SKP. Kmetijski inštitut
Slovenije je opozoril, da kmet,
ki prejema neposredna plačila, na koncu pridela izgubo od
15 odstotkov pa tja do 50 odstotkov (razlika med stroški
in prodajno ceno). Torej hoče
vlada vzeti tistemu, ki že tako
dela z izgubo!
Od vlade in poslancev v državnem zboru pričakujemo,
da skrbno pretehtajo svoje odločitve, preden uvedejo nove
obremenitve v kmetijstvu.
Postopek poskusnega vrednotenja nepremičnin pa naj ustavijo, prekličejo poslane izračune, pojasnijo, zakaj je prišlo do
takšnih in tako številnih na-

pak, in javno predstavijo metodologijo, po kateri so nepremičnine vrednotili. Nato pa
naj vnovič opravijo vrednotenje po sprejemu zakona o
obdavčitvi.
Dotaknil sem se samo nekaterih težav, ob tem pa je največja težava neodzivnost vrha
politike na težave in naše opozarjanje nanje. Nikogar ne poznam, ki bi užival v tarnanju,
in tudi sam bi želel, da se to
neha. A če je opozarjanje na
težave tarnanje, potem pač
moram tarnati, dokler težave so!
Pogovor zapisala:
»»Tatjana Čop

KGZS opozorila na slab dohodkovni položaj kmetijstva
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in
podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Tomažič so konec oktobra na novinarski konferenci
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije opozorili na slab dohodkovni položaj slovenskega kmetijstva.
»Potrebna je vzpostavitev ustreznih razmerij znotraj reproverige in boljše cenovno razmerje med pridelavo, predelavo in trgovino.
Vlada v letu 2011 napoveduje kar nekaj zakonskih sprememb. V KGZS ostro nasprotujemo kakršnimkoli spremembam, ki bi dodatno
obremenile člane KGZS, lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov,« je poudaril Ciril Smrkolj. Izpostavil je problem nepravilnega vrednotenja nepremičnin in posledično odmero davka na nepremičnine, ki naj bi zaživel v letu 2011. »Na KGZS zahtevamo, da Geodetska
uprava prekliče obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, ker močno dvomimo v pravilnost ocene vrednosti nepremičnin.
Prav tako zahtevamo, da se ne obdavčijo kmetijska in gozdna zemljišča ter prostori za kmetijsko proizvodnjo,« je še povedal.
»Težke čase preživljajo tudi slovenske kmetice, ki v večini niso lastnice kmetijskih gospodarstev,« je povedala Irena Ule in izpostavila dejstvo, da delo kmetice ni ustrezno vrednoteno in je zato premalo cenjeno. Izrazila je zaskrbljenost nad prihodnostjo slovenskega kmetijstva, ker vse več kmetij ugaša.
Na težave pri spodbujanju mladih za prevzem kmetij je opozoril Branko Tomažič, ki je izpostavil problem nizkih dohodkov v
kmetijstvu glede na ostale gospodarske panoge. »Prehranska samooskrba v Sloveniji je vsak dan slabša. Moramo se vprašati, ali
potrebujemo kmetijstvo in prehransko samooskrbo ali ne, saj nas v primeru hujše energetske krize čaka lakota,« je opozoril Tomažič.
»»Tatjana Vrbošek
oktober 2010
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Tema meseca – Prašičereja

Stanje v prašičereji
Prašičereja je po pomembnosti naša druga živinorejska panoga. Svojo upravičenost potrjuje z nekaterimi biološkimi posebnostmi in značilnostmi vrste domači prašič, ki omogočajo hitro in sorazmerno
poceni prirejo mesa.
Prireja prašičjega mesa v
svetu predstavlja 40 odstotkov vsega mesa in za povečanje prireje si prizadevajo na vseh celinah, razen v Severni Ameriki. V
Sloveniji ima prašičereja
dolgo tradicijo, saj je bila
dobro razvita že pred prvo
svetovno vojno.
Večji razvoj je naša prašičereja doživela v petdesetih letih.
Razvila se je tako imenovana tržna prašičereja, ki ima svoje temelje v intenzivnem in gospodarskem izkoriščanju bioloških
značilnosti prašičev. V svetu doživlja prašičereja v zadnjih dvajsetih letih izredno pomembne
strukturne spremembe. Izredno
hitro se zmanjšuje število kmetij,
ki redijo prašiče, povečuje pa se
število prašičev na kmetijo, kajti
samo velike kmetije so gospodarne in konkurenčne. Po ocenah
trendov se bo v svetovnem merilu prašičereja dobro razvijala. Vse
bolj pa bo, podobno kot druge gospodarske dejavnosti, pod vplivom predpisov, ki bodo določali dogovorjene normative za rejo
prašičev in okolju prijazne načine
reje in tehnologije v skladu s trajnostnim razvojem.
Organiziranost rejcev
Tako kot drugod po svetu so
tudi v Sloveniji rejci organizirani in združeni v različnih organizacijah. V Sloveniji delujeta
na tem področju poleg velikega števila društev še naslednji
krovni organizaciji, ki povezujeta rejce:
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• Priznana rejska organizacija - Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije
• Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije
Sedanji Priznani rejski organizaciji Kmetijsko gozdarska
zbornice Slovenije poteče priznanje konec letošnjega leta. Na željo rejcev prašičev je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije ponovno vložila vlogo za pridobitev statusa priznane rejske organizacije, tako da pričakuje, da bo
v letošnjem letu prejela odločbo
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter v obdobju
od 2011 do 2015 opravljala naloge
priznane rejske organizacije.
Zveza rejcev prašičev Slovenije
je v tem letu dobila novega predsednika, Vekoslava Črnela, ki je
obljubil, da bo zastopal interese
vseh prašičerejcev, težil k enotnosti znotraj panoge ter pod okrilje Zveze rejcev prašičev Slovenije
povabil še vsa društva, ki doslej
niso bila včlanjena. Pričakujemo,
da bo Zveza z novim vodstvom
še bolj učinkovita. Obe organizaciji, ki povezujeta prašičerejce, med seboj dobro sodelujeta in
vso nastalo problematiko rešujeta enotno.
Spremembe na
evropskem trgu
Prašičereja se nahaja v težkem
ekonomskem položaju že od leta
2007. Vzroke za zmanjševanje
proizvodnje najdemo predvsem v
povišanju cen žit in oljnic, katerih
cena je dosegla maksimum v dru-

gi polovici leta 2008, hkrati pa je
padla cena prašičjemu mesu za 8
odstotkov. Posledično se je pričela zmanjševati tudi proizvodnja
prašičjega mesa. V drugi polovici
leta 2008 je že tako oslabljen prašičerejski sektor zajela še finančna kriza in proizvodnja prašičjega
mesa se je zmanjšala za nadaljnja
2 odstotka. Temu je ponovno sledila nižja poraba prašičjega mesa,
kar je negativno vplivalo na cene.
V letu 2009 se je izvoz iz Evropske
unije znižal za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2008, saj so kupci iskali cenejše meso, ki izvira
predvsem iz Severne Amerike.
Stanje na slovenskem
trgu
Število prašičev, ki ciklično niha,
je leta 1995 znašalo 592.034 živali. Nato se je trend poviševal
vse do leta 2003, ko smo imeli po podatkih Statističnega urada RS 620.506 živali. V letih 2004
in 2005 je sledil padec, ki mu je

v letu 2006 sledil porast (575.116
živali), nato pa beležimo stalen
padec proizvodnje. V letu 2009
smo imeli le še 415.230 prašičev.
Omeniti je potrebno, da so se
posledice sprememb v Evropski
uniji odrazile tudi v slovenski
prašičereji, ki je v zadnjih letih v
res nezavidljivem ekonomskem
položaju.
Prašiče so v letu 2007 redili na
31.690 gospodarstvih, kar je za 7
odstotkov manj kot leta 2005 in
za 29 odstotkov manj kot v letu
2000. Skupen obseg črede je v letu
2007 znašal 17,2 živali na gospodarstvo. Koncentracija prireje je
nekoliko višja kot v letu 2005, ko
so v povprečju redili 14,9 prašiča
na gospodarstvo. Tradicionalna
samooskrbna reja prašičev na
kmetijah je bila v letu 2007 še vedno zelo razširjena, saj je skoraj
40 odstotkov gospodarstev redilo
1 do 2 prašiča, nadaljnjih 44 odstotkov pa 3 do 9 prašičev. Samo
3,8 odstotka gospodarstev redi

Težak ekonomski položaj v prašičereji, ki traja že tretje leto, je
predvsem posledica dviga cen žit in oljnic ter padca cene prašičjega mesa.
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v povprečju več kot 50 prašičev,
hkrati pa obvladujejo kar 71 odstotkov celotne črede prašičev v
Sloveniji. Kar 68 odstotkov prašičev redijo gospodarstva z več kot
100 prašiči. Podoben proces koncentracije reje je prisoten tudi pri
reji plemenskih svinj in se nadaljuje iz leta v leto.
Zakol v klavnicah se je v
letu 2009 v primerjavi z letom 2008 po podatkih statističnega urada RS zmanjšal
kar za 23,40 odstotka v klavnicah ter za 15,88 odstotka
na gospodarstvih. Stopnja
samooskrbe je bila v letu
2009 dobrih 30 odstotkov.
Slovenija je zato neto uvoznica prašičjega mesa. Uvaža
predvsem meso prašičev
(preko 90 odstotkov), medtem ko v strukturi izvoza,
kljub povečanju deleža živih
živali, še vedno prevladujejo
mesni izdelki.
Cene prašičev se v Sloveniji
oblikujejo pod močnim vplivom
cen na evropskem trgu, za katere so značilna izrazita ciklična nihanja.. Pri tem je še posebej potrebno izpostaviti avstrijski trg,
ki neposredno vpliva na oblikovanje cen v Sloveniji. V letu 2009
je bila povprečna letna cena za pitane prašiče, ki so razvrščeni v tržne razrede, po podatkih Agencije
za kmetijske trge in razvoj podeželja 141,77 evra za 100 kilogramov. Pri tem je potrebno poudariti, da so slovenske cene nekoliko
pod povprečjem Evropske unije,
saj dosegajo le okoli 95 odstotkov
povprečne evropske cene.
Razvojne možnosti
prašičereje
Slovenska prašičereja mora najti
pot za odhod iz krize, v kateri se
nahaja. Glavna strateška razvojna cilja prašičereje sta nedvomno
konkurenčnost panoge (v celotni verigi prireje in predelave) in
povečanje samooskrbe s praoktober 2010

Rejci prašičev glede na majhen obseg proizvodnje s količino ne morejo konkurirati velikim sistemom z zahoda.
Svojo priložnost in obstoj morajo iskati v:
• ohranjanju lojalnosti slovenskega potrošnika do nakupa živil
domačega izvora,
• ohranjanju dobre senzorične in tehnološke kakovosti mesa,
• zdravi in okolju ter živalim prijazni reji,
• iskanju tržnih niš in proizvodnji visoko kakovostnih
proizvodov,
• večji prilagodljivosti.
šičjim mesom in izdelki ter s
tem povezano povečanje tržnega
deleža.
Prav večja prilagodljivost slovenske prašičereje je eden izmed
ključnih dejavnikov, ki bi lahko veliko doprinesel k nadaljnjemu razvoju slovenske prašičereje
v sklopu velikega trga Evropske
unije. Rejci prašičev se morajo
prilagoditi danim razmeram, se
dobro organizirati in povezati ter
z visoko kakovostnimi proizvodi
konkurirati masovni proizvodnji
z zahoda.
Za povečanje kakovosti in gospodarnosti ter s tem razvoja
slovenske prašičereje vidimo
razvojne možnosti v:
• izboljšanju strukture reje prašičev na kmetijah in povečanju
samooskrbe na 70 odstotkov,
• večji intenzivnosti prireje prašičev, kot so večja prireja pujskov na svinjo, zmanjšanje izgub in povečanje prirastov v
pitanju ter ohranitvi 60-odstotne mesnatosti,
• večji proizvodnosti zaposlenih,
• v boljšem trženju prašičev. Pri
prodaji pitancev je treba uvesti tržno povezavo med rejci in
kupci, torej usmerjeno prodajo,
pri kateri bo rejec že ob naselitvi tekačev vedel, za katerega
kupca bo te prašiče redil,
• ohranitvi nacionalne selekcije,
• doslednem izvajanju selekcijskih programov, osemenjevanje svinj s semenom preverjenih merjascev po preizkušenih kombinacijah parjenja
in preprečevanju parjenja v
sorodstvu,

• nenehnem usposabljanju rejcev in strokovnjakov.
Za obstoj in razvoj prašičereje pa rejci nedvomno potrebujejo pomoč države, ki
mora sprejeti ukrepe, ki bodo
panogi pomagali na poti iz
krize. Ti ukrepi, ki so razdeljeni na tri glavne dele in pokrivajo področja investicij,
zdravja živali in preprečevanja administrativnih ovir, so
naslednji:

1. Maksimalna podpora rejam prašičev pri investicijah;
pri tem je potrebno upoštevati
predvsem:
• maksimalno sofinanciranje po
pravilih PRP,
• reprogramiranje posojil in subvencioniranje obrestnih mer,
• možnost spremembe oziroma
ponovnega kandidiranja za že
dobljene, a še neizkoriščene
razpise za reje prašičev,
• razpis naj bo odprt daljše časovno obdobje zaradi dolgih
postopkov pridobivanja dokumentacije za izvedbo investicij,
• zagotavljanje namenskih sredstev za investicije v rejo prašičev ter prenos neizrabljenih
sredstev v naslednje razpise,
• poenostavitev razpisnih
pogojev,
• sofinanciranje obnove oziroma zamenjave osnovne črede.
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V Sloveniji ima reja prašičev dolgo tradicijo, saj je bila dobro
razvita že pred prvo svetovno vojno.

Zamenjava osnovne črede je
investicija, ki je v posameznih
primerih potrebna za ohranitev proizvodnje.
2. Sofinanciranje izvajanja
preventivnih zdravstvenih
programov pri gospodarsko pomembnih boleznih (izvajanje monitoringa, sofinanciranje vakcinacij in laboratorijskih pregledov
in drugih ukrepov, potrebnih za
obvladovanje bolezni).
3. Preprečiti vse administrativne ovire, ki v času krize zvišujejo stroške reje prašičev (sprememba normativov s področja
varovanja okolja, dobrega počutja
živali …).
V prihodnje večja
vloga rejcev
V Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije želimo, da bi rejci prašičev v svoje roke prevzeli vodenje priznanih rejskih organizacij, tako kot je to običajno v tujini. V ta namen mora Zveza združenj rejcev prašičev po petletnem
obdobju ponovnega priznanja
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije prevzeti vlogo priznane rejske organizacije in vse rejce prašičev združiti pod svojim
okriljem. Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije ji bo pri tem
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nudila vso potrebno strokovno
pomoč. S tem bodo rejci prašičev
postali močnejši, učinkovitejši in
racionalnejši pri reševanju težav,
s katerimi se srečujejo. Obe organizaciji bosta morali v naslednjem obdobju napeti vse sile in
združiti vse moči, da bosta zmogli izpeljati začrtane cilje in pripeljati panogo iz krize.
Ob podpori in enotnem
nastopu tako rejcev, stroke in
politike ni bojazni, da v tem
ne bi uspeli. Obe organizaciji
morata rejcem poleg učinkovitega izvajanja rejskega programa, ki je osnova za nadaljnji razvoj panoge, zagotoviti
tudi dobro organiziranost,
povezanost, enoten nastop,
krepitev konkurenčne sposobnosti in dobre pogoje za
razvoj panoge ter trženja živalskih proizvodov.
»» Danilo Potokar

številka 91

reportaža

Pridno delo naših rok blagoslovi
dobri Bog
Na Ponikvi in Slomu se je pri zavetniku slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva Antonu Martinu
Slomšku zbralo preko tisoč kmetov in vseh, ki jim je kmetijstvo blizu.

V organizaciji Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije,
občine Šentjur pri Celju, župnije Ponikva in številnih
prostovoljcev je 17. oktobra
na Ponikvi in Slomu potekalo sedmo tradicionalno srečanje kmetov pri zavetniku slovenskega kmetijstva in
kmetijskega slovstva Antonu
Martinu Slomšku.
Srečanja se je letos, kljub deževnemu vremenu, udeležilo preko tisoč kmetov in vseh, ki jim
je kmetijstvo blizu. V duhu gesla srečanje »Pridno delo naših rok blagoslovi dobri Bog« je
potekala maša v cerkvi svetega
Martina na Ponikvi in slavnostna akademija na Slomu.
Sveta maša na Ponikvi
»Prišli ste, da si izprosite božjega
blagoslova in kasneje v skupnem
druženju izmenjate novice, spoznanja in si date poguma za naprej,« je zbrane pri maši pozdravil murskosoboški škof dr. Peter
Štumpf. V svoji pridigi je izpostavil vlogo kmeta kot advokata zemlje, ki nenehno opozarja na njen pomen. »Izkustvo neposrednih skrivnosti življenja,
ki jih omogoča in daje zemlja, je
tisto, kar najbolj manjka današnjemu človeku in ga dela bolnega, zasvojenega, odtujenega, zmedenega in posledično tudi neetičnega,« je povedal in poudaril, da
smo ljudje v preteklosti v zemljo
vložili tudi veliko slabega: zidali
na poplavnih območjih, opustili
oktober 2010

redno skrb za regulacijo vodotokov, množično izsekavali gozdove … »Pri tem smo šli predaleč,
predvsem zato, ker je pridelovanje hrane postalo samo še ena vrsta priložnosti za večanje dobička. Nagla industrializacija kmetijstva je povzročila izgubo stika z
zemljo in začetek procesa njenega
odtujevanja. Poplave in druge tegobe so samo zapoznela reakcija
na napake ljudi,« je še povedal.
S svojim petjem so mašo obogatili člani pevskega zbora župnije Sveti Peter in Pavel s Ptuja. Med
mašo so prošnje v duhu svojega
poslanstva izrazili: vinska kraljica, hmeljarska princesa, mlečna
kraljica in kralj cvička. Kmetje iz
različnih slovenskih regij so z darovi svojih krajev izkazali hvaležnost do plodov, ki jih daje narava. Po maši so članice lokalnih
društev kmečkih žena ter vinogradniki iz Šentjurja pred cerkvijo pripravili pogostitev.
Svečana akademija na
Slomu
Na svečani akademiji pred rojstno
hišo blaženega Antona Martina
Slomška na Slomu je slavnostni govornik Jože Kopeinig,
zamejski duhovnik in rektor Katoliškega doma prosvete „Sodalitas“ v Tinjah, poudaril
pomen zavedanja vloge kmečkega stanu. »Ali se današnja družba
sploh zaveda, kako pomemben je
kmečki stan, ki preživlja naš narod, neguje naravo, da najdemo v
njej tudi uteho in novih moči?« je

Sveto mašo je ob somaševanju sedmih duhovnikov daroval
murskosoboški škof dr. Peter Štumpf.

“Srečanje se je prijelo,” je bilo slišati med
zadovoljnimi udeleženci in organizatorji.
»Nedelja, ko se kmetje enkrat letno zberemo pri svojem zavetniku na Ponikvi, sigurno ni navadna nedelja. Vsakdo izmed
nas odhajajoč od doma ponese v svojem srcu svojo prošnjo ali
zahvalo k našemu zavetniku. V krščanskem izročilu se je na trpljenje vedno gledalo kot na duhovni izziv. Duhovnost v njegovem najboljšem pomenu pa nam pomaga, da lažje premagujemo svoje težave in iščemo smisel za naše nadaljnje življenje.
Ravno v tem je mogoče iskati odgovor na vsakoletni množični prihod romarjev od vsepovsod v cerkev svetega Martina na
Ponikvo. Tudi letos so kljub neobetavnim vremenskim razmeram prišli kmetje od vsepovsod, da se zahvalijo svojemu zavetniku. Tako skupno zbrani romarji v cerkvi pokažemo, da nas
še vedno živo povezujejo naša skupna katoliška preteklost in sedanjost, naša krščanska kultura in krščanske vrednote, za katere moramo skupaj poskrbeti, da se ohranjajo. Priznati moram,
da si štejem v osebno čast, ko me ob zbiranju prijav za romanje
na Ponikvo pokličejo tudi tisti, ki se ne morejo ali ne zmorejo
udeležiti tega romanja, in poprosijo za pomoč pri posredovanju
njihovih prošenj na oltar blaženega Antona Martina Slomška,«
je zapisal Tonio Janežič z Ilirske Bistrice, eden tistih, ki se je
srečanja udeležil že sedmič.
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S prošnjami so pri sveti maši sodelovale mlečna kraljica Zelene
Doline Slovenije Mateja Pavlič, vinska kraljica Andreja Erzetič,
kralj cvička Marko Cvelbar, kot prinašalca darov pa sta še posebej izstopala Doroteja in Luka iz Mekinj pri Kamniku, ki sta v
tradicionalnih »pvajših« kot so jih nosili nekoč pastirji, prinesla
dar – pastirsko malico.

Letošnjega shoda se je kljub slabemu vremenu udeležilo preko
tisoč udeležencev iz Slovenije in zamejstva.

Srečanju se je na Slomu pridružil tudi celjski škof dr. Stanislav
Lipovšek, ki si je z zanimanjem ogledal razstavo ob stoletnici
Šolskega centra Šentjur, še zlasti pozorno pa si je ogledal knjigo 100 ljudskih pesmi o vinski trti in zdravičkah, ki jo je zbral in
uredil nekdanji šentjurski profesor Jernej Borovnik.

vprašal in izpostavil pomen tradicije solidarnosti in medsebojne
pomoči med kmeti. Obenem je
spomnil, da so kmetje v današnji
družbi tisti tihi oporečniki, ki še
ohranjajo svoje človeške vrline in
krščanske vrednote ter so še vedno hrbtenica družbe in največkrat tudi srce krščanske tradicije.
Predsednik Kmetijsko gozdarke zbornice Slovenije Ciril
Smrkolj je v svojem pozdravu
opozoril na problem plačila kmetovega dela. »Plačila kmetu ne pokrivajo stroškov pridelave, prireje, nima plačanega svojega dela,«

K zavetniku poromali
tudi zamejski kmetje

Slavnostni govornik na akademiji je bil Jože Kopeinig rektor
Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah na Koroškem, ki
je izpostavil tri ‘dike’ kmečkega stanu: da so kmetje vedno živeli v
dobrem sosedstvu, bili zvesti krščanskemu izročilu in da je kmet
simbol za pravičnega in poštenega človeka.
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»Blaženi škof Anton Martin
Slomšek je bil pomemben tudi
za nas, Slovence na avstrijskem
Koroškem. Bil je soustanovitelj
Mohorjeve družbe in je s tem
veliko prispeval k temu, da se je
izoblikovala narodna zavest in
da so se tudi na podeželju ljudje izobraževali. Zdi se mi zelo
prav, da se v njegovem smislu
zavedamo, da je ves trud našega dela zaman, če nas ne spremlja božji blagoslov,« navaja Peter Krištof s Kmetijske
zbornice avstrijske Koroške, ki
je na Ponikvo in Slom poromal
s skupino zamejskih kmetov.

je dejal in odprl vprašanje: »Ali
bo slovenska vlada znova obdavčila kmete?« Ob tem je poudaril,
da slovenski kmetje potrebujejo ustrezne pogoje za delo in razvoj ter inštrumente za kakovostno zavarovanje in kakovostne
finančne naložbe. Izrazil je tudi
zaskrbljenost zaradi predvidenega znižanja sredstev za delovanje
strokovnih služb v kmetijstvu.
Kulturni program so popestrili člani Vaške godbe kulturnega društva Vrh nad Laškim in
mlada glasbenika Šolskega centra Šentjur. Člani prostovoljnega gasilskega društva Ponikva
so pripravili že tradicionalni golaž in ob pomoči kmečkih žena
ter učencev Srednješolskega centra Šentjur poskrbeli za pogostitev udeležencev. V rojstni hiši
Antona Martina Slomška so si
obiskovalci lahko ogledali razstavo ob 100-letnici Šolskega centra Šentjur in zmagovalno sliko
letošnjega natečaja likovnih del
osnovnošolskih otrok na temo
Rad pomagam na kmetiji, ki ga
že vrsto let pripravlja Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije.
»»Tatjana Vrbošek
»»foto: Boštjan Dečman
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Svetovanje za navzkrižno
skladnost – pomoč kmetom
Nosilci kmetijskih gospodarstev v Sloveniji lahko pri kmetijskih svetovalcih naročijo svetovanje iz
zahtev navzkrižne skladnosti in si zagotovijo ohranitev plačil.

Sistem kmetijskega svetovanja za navzkrižno skladnost
(Farm advisory system FAS) je postal za vse države članice obvezen januarja
2007. Ker sta struktura in velikost kmetijskih gospodarstev v državah članicah zelo
različni, je bilo pričakovati,
da se bo to odrazilo tudi pri
izvajanju storitev kmetijskega svetovanja za navzkrižno
skladnost.
Izvajalci se v nekaterih državah s tovrstnim svetovanjem
ukvarjajo predvsem pridobitno (zasebne svetovalne organizacije) in svetovanje kmetom
zaračunajo. Nepridobitne organizacije (javne organizacije,
zbornice, združenja …) imajo praviloma zaposlenih več
svetovalcev in praviloma pokrivajo več področij svetovanja v kmetijstvu (tehnološka,
ekonomska, naravovarstvena,
pravna itd.).
Svetovalnih organizacij je
znotraj posameznih držav članic lahko tudi več (večje države, države z regionalno pravno
ureditvijo), ki delo med seboj
razdelijo po teritorialnem ali
vsebinskem načelu, obstajajo
pa tudi organizacije, ki si med
seboj konkurirajo. Nekatere države izvajajo ukrep znotraj programa razvoja podeželja (PRP),
ki je namenjen tovrstnemu svetovanju. V tem primeru je svetovanje plačljivo ter do 80 % povrnjeno po programu PRP.
oktober 2010

Države članice poročajo o
dveh glavnih pristopih glede
zagotavljanja svetovanja kmetom: individualno svetovanje na kmetijah in svetovanje
majhnim skupinam na kmetijah, (pojasnjevanje pravil več
kmetom hkrati, pregled izbrane
kmetije vpričo kmetov iz okolice, skupno odkrivanje možnih
neskladij posameznih zahtev,
razprava v skupinah in svetovanje skupini).
Kar zadeva prvi pristop, ki je
poznan kmetom v Sloveniji, se
svetovanje izvede med obiskom
svetovalca na kmetiji. Le-ta poteka na podlagi vnaprej pripravljenega seznama vprašanj, ki
usmerjajo svetovalca, da obdela celotno vsebino navzkrižne skladnosti. Svetovalec sproti pojasnjuje in svetuje odpravo
morebitnih neskladij. Pri tem
uporabljeni vprašalnik ostane
le svetovalcu, kmet pa prejme
ustrezna navodila in pojasnila
tudi v pisni obliki. Svetovalec
lahko uporabi informacije, pridobljene na kmetiji, za svetovanje le na tej kmetiji. Kontrolni
seznam je učinkovit pripomoček za svetovanje, ker se obravnavi vsebine lahko nameni dovolj časa in ker se kmetu ponudi tehničen in strokoven nasvet.
V letu 2008 je bilo individualnega svetovanja iz vsebin navzkrižne skladnosti v EU (20 držav članic) deležnih 4,8 % kmetov, ki so prejeli neposredna
plačila. V državah članicah se

je delež doseženih (svetovanih)
kmetov ustalil pri približno
5–10 % in dosegel največ 20 %,
kar pomeni, da je slovenskim
kmetom dostopen primerljiv
sistem, ki ga koristijo primerljivo z drugimi državami članicami in v skladu s pričakovanji
EU komisije (v letu 2008 – 6,5
%, v letu 2009 – 6,3 %). Glavna
korist temeljnega individualnega svetovanja na kmetijah je
prispevek k boljši ozaveščenosti kmetov prejemnikov o učinkih njihovega načina kmetovanja na okolje, varnost hrane ter
zdravje in dobro počutje živali.
Sistem svetovanja za navzkrižno skladnost je zelo pomemben, saj:
• prispeva k boljšemu razumevanju predpisanih zahtev ravnanja ter zahtev dobrih kmetijskih in okoljskih
pogojev,
• pripomore k izboljšanju na-

činov kmetovanja, ki posredno prispevajo k prihodkom
kmetov,
• v nekaterih primerih razkrije
potrebo po novih investicijah
na kmetiji,
• izboljša ravnanje glede standardov varovanja zdravja
in dobrega počutja živali na
kmetijskih gospodarstvih,
kar posredno vodi k večji
proizvodnosti,
• zmanjša tveganje, da bo ob
kontroli navzkrižne skladnosti kmetu naložena kazen.
Priporočamo vam, da se
s kmetijskimi svetovalci na
kmetijsko-gozdarskih zavodih čim prej dogovorite za pregled vaše kmetije
in s tem pridobite ustrezne
informacije glede skladnosti vaše kmetije z zahtevami
navzkrižne skladnosti.
»»Anton Jagodic
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Težave s poskusnim izračunom
vrednosti nepremičnin
Na KGZS se nikakor ne moremo strinjati s sistemom vrednotenja nepremičnin, ki ga izvaja Geodetska
uprava RS, in protestiramo proti napačnim poskusnim izračunom vrednosti nepremičnin.

Poskusne izračune vrednosti nepremičnin so prejeli
tudi lastniki kmetijskih in
gozdnih zemljišč ter prostorov za kmetijsko proizvodnjo, kljub temu da je KGZS
jasno opozorila na neprimernost obdavčitve takšnih
nepremičnin. Obveščanje o
vrednosti neprimerno vznemirja vse lastnike, ki so v
tem trenutku brez konkretnih odgovorov s strani pristojnih inštitucij, kaj vrednotenje nepremičnin prinaša. Na KGZS menimo, da
je najprej potrebno z zakonom določiti predmet obdavčitve in šele nato lastnike nepremičnin obvestiti o
vrednostih. Ponovno poudarjamo, da od pripravljavca Zakona o davku na nepremičnine, Ministrstva za
finance, zahtevamo, da iz
predmeta obdavčitve izvzame vse nepremičnine, ki so
namenjene kmetijski rabi.
Ugovori zoper napačna
obvestila
Na KGZS zahtevamo, da
Geodetska uprava RS (GURS)
prekliče vsa obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Lastnikom nepremičnin je potrebno dati dovolj
časa, da podatke, ki jih morajo
popraviti sami, ustrezno uredijo (npr. ureditev lastništva v
zemljiški knjigi). Vse ostale podatke, začenjši s podatki v ze12

mljiškem katastru, naj GURS
uredi sam po uradni dolžnosti. Izgovarjanje na nepristojnost je popolnoma neprimerno.
Podatki v evidencah katastra
že več let niso bili obnovljeni
in posledično uradne evidence
ne izražajo dejanskega stanja v
naravi.
Pripombe na celoten
postopek ocenjevanja
nepremičnin
Na KGZS močno dvomimo
v pravilnost ocene vrednosti
nepremičnin. Te namreč niso
bile ugotovljene z individualnim vrednotenjem posamezne
nepremičnine, temveč z matematičnim izračunom njene
vrednosti na podlagi statističnih modelov, ki lahko močno odstopajo od pravih tržnih vrednosti nepremičnin.
Ministrstvu za okolje in
prostor predlagamo, naj z
notranjo revizijo preveri
delovanje GURS-a ter izvajanje projekta vrednotenja nepremičnin. Napake, ki
so se pojavile v postopku množičnega vrednotenja nepremičnin, namreč kažejo na dejstvo,
da so modeli vrednotenja nepričnin pomanjkljivi. Napake
so zlasti posledica:
1. Napačno določenih cenovnih območij – Cenovna
območja so bila pripravljena
na podlagi realiziranih transakcijskih cen in vključujejo območja, kjer veljajo ena-

ke ali zelo podobne tržne zakonitosti pri oblikovanju kupoprodajnih cen nepremičnin. Ob tem opozarjamo, da
so bila ta območja v nekaterih
delih Slovenije pripravljena
na podlagi nerealnih podatkov. Tržne vrednosti na nekaterih območjih Slovenije sploh
ni, saj za kmetijska in gozdna
zemljišča ni niti ponudbe niti
povpraševanja. Prepričani
smo, da je potrebno cenovna območja določiti na širši podlagi in ne zgolj na realiziranih prodajah v preteklih letih.
2. Zamika digitalnih ortofoto posnetkov in katastra
– Pri poskusnem vrednotenju
nepremičnin je za vsako parcelo navedena tudi dejanska
raba v odstotkih. Dejanska
raba je vzeta iz Registra kmetijskih gospodarstev, in sicer
je določena kot presek med
digitalnimi ortofoto posnetki
in katastrom. Težave nastajajo na nagnjenih terenih, in sicer prihaja do zamika katastra in s tem tudi do nepravilnih ocen dejanske rabe. V naravi so takšni zamiki tudi 50
ali več metrov, kar pripelje do
situacij, ko imajo npr. lastniki
gozda kar naenkrat v lasti odmerjeno in z mejniki označeno občinsko cesto. Popraviti
je potrebno presek med digitalnimi ortofoto posnetki in katastrom.

3. Popisa 2007 in pridobitev informacij o kmetijskih in gozdnih zemljiščih
– GURS je pri pripravi modela
vrednotenja prevelik poudarek
namenil cenovnemu območju,
kjer nepremičnina leži, premalo pa se upošteva dejansko stanje konkretnega kmetijskega ali
gozdnega zemljišča. S popisom
v letu 2007 je pridobil natančne informacije o stanju stavb,
nasprotno pa kmetijska in gozdna zemljišča niso bila nikoli
natančno pregledana in opredeljena s konkretnimi podatki.
Menimo, da bi bilo potrebno tudi kmetijska in gozdna
zemljišča natančneje opredeliti z dodatnimi parametri, kot so npr. nadmorska
višina, oddaljenost kmetijskega ali gozdnega zemljišča od kmetijskega gospodarstva, poplavno območje, vodovarstveno območje, omejitve gospodarjenja
z zemljiščem ...
4. Popisa 2007 in napačnega vpisovanja podatkov –
Začudeni smo nad dejstvom, da
so podatki, ki so jih lastniki nepremičnin podali ob popisu v
letu 2007, na obvestilu o poskusnem vrednotenju nepremičnin
napačni. GURS-u predlagamo, da preveri vse prepise
in vnose podatkov, na katerih temeljijo obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.
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Pripombe na model
vrednotenja
kmetijskih zemljišč
Modeli vrednotenja kmetijskih zemljišč temeljijo le na
parametrih lokacija, površina in kakovost zemljišča, izražena z bonitetnimi točkami.
Opozarjamo, da so ti parametri premalo za natančen izračun vrednosti nepremičnine. Nadmorska višina kmetijskih zemljišč ni nikjer
upoštevana, pri tržni vrednosti
nepremičnine pa ima veliko vlogo. Za določitev vrednosti nepremičnine je pomembna tudi
informacija, ali leži kmetijsko
zemljišče na ravnini ali v hribovitem območju; tržna vrednost
kmetijskega zemljišča na ravnini je namreč neprimerljivo višja
od vrednosti zemljišča na višini
npr. 1000 metrov. Težave nastajajo tudi pri vrednotenju kmetijskih zemljišč, ki so v območjih
poplavnih con. Skoraj vsakoletnih visokih vod, ki popolnoma
onemogočijo kmetijsko rabo nepremičnin na določenih območjih Slovenije, model vrednotenja kmetijskih zemljišč ni upošteval in jih je nepravilno ovrednotil z vrednostjo kot vsa druga kmetijska zemljišča, ki niso
izpostavljena poplavam.
Pripombe na model
vrednotenja gozdnih
zemljišč
Že osnovna primerjava cen
zemljišč, ki so uporabljene
kot osnovne vrednostne ravni za različna cenovna območja po Sloveniji, kaže, da je
cena povprečnega gozdnega
zemljišča povsem neprimerna. Gozdna zemljišča slovenskega Primorja so ena najslabših gozdnih rastišč v Sloveniji.
Njihova vrednost pri vrednotenju je, predvidevamo zaradi
malih količin prometa ter obenem velikih vrednosti ob žeoktober 2010

Zahtevamo imenovanje delovne skupine, v kateri bodo
zastopani tudi strokovnjaki
kmetijskega in gozdarskega
področja, ki bodo s svojimi
strokovnimi podlagami natančno preverili trenutne
modele vrednotenja nepremičnin, ter pripravili nove,
natančnejše modele in bodo
tako poskrbeli za pravilnost
informacij na novih obvestilih o poskusnem vrednotenju nepremičnin.
Kmetijska in gozdna zemljišča bi bilo potrebno natančneje opredeliti z dodatnimi parametri, kot so na primer nadmorska višina, oddaljenost kmetijskega zemljišča ali gozda od kmetijskega
gospodarstva, poplavno območje, vodovarstveno območje …

ljah po prekategorizaciji, postavljena na rekordnih 23.000
evrov na hektar. Nepravilnost
modela najboljše ponazori
nadpovprečno nizka vrednost
kočevskih gozdov, ki imajo visoko proizvodno sposobnost, s
tipično vrednostjo nepremičnine le 3.000 evrov na hektar.
Nadalje opozarjamo še na nepravilnosti pri vrednotenju
visokogorskih in varovalnih
gozdov ter gozdov s posebnim
namenom, ki so se vrednotili tudi po ceni nad 1,2 evra na
kvadratni meter, kar je zlasti
zaradi skorajda ničelnih prodaj popolnoma nerealna cena.
S terena smo prejeli tudi več
pripomb v zvezi v vprašanjem
dostopa do gozda oziroma odprtosti gozda. GURS obenem
opozarjamo, da se za boljši model kot osnova upošteva
tudi proizvodna sposobnost
rastišč ter funkcije gozdov.
Predlagamo še, da se za ta namen uporabi obsežno bazo podatkov o gozdovih, s katerimi
razpolaga Zavod za gozdove.

»Gašper
»
Cerar

organu v sestavi, na KGZS predlagamo, da prekine z vrednotenjem nepremičnin in prekliče vse trenutne izračune.

Predlog za izboljšave
Ministrstvu za okolje in prostor
oziroma GURS-u, kot njenemu
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Rjava je taprava
Oktobra sta bila organizirana dva pomembna govedorejska dogodka – Evropska konferenca rejcev
govedi rjave pasme in šesta državna razstava govedi rjave pasme z mednarodno udeležbo.
Na Centru biotehnike in turizma v Novem mestu je od
14. do 16. oktobra 2010 potekala Evropska konferenca rejcev govedi rjave pasme.
Konference se je udeležilo
preko dvesto udeležencev iz
enajstih držav. Organizatorji
so se odločili za slogan konference »Rjava je ta´prava« in s
tem poudarili pomembnost
ohranjanja rjave pasme govedi v Sloveniji in širšem evropskem ter svetovnem prostoru.
Konferenca se je dotaknila
predvsem konkurenčnosti rjave pasme, njene vloge v večnamenskem kmetijstvu in predstavljene so bile tudi novosti s
področja genetike oziroma genomske selekcije. Rejci so predstavili svoje izkušnje z rejo rjave
pasme in svoje vizije. Rjava pasma je po številu v Sloveniji trenutno na tretjem mestu in predstavlja desetino celotnega slovenskega staleža. Rjavo pasmo
sicer ne odlikuje visoka mlečnost kot nekatere druge pasme,
prisotne v Sloveniji in svetu,
vendar pa ima veliko lastnosti,
zaradi katerih bi bilo potrebno
stalež rjave pasme ohraniti oziroma celo povečati. V Sloveniji
rjava pasma poseljuje predvsem
področja z omejenimi dejavniki, je manj zahtevna in prilagojena slovenskim razmeram.
Odlikuje se po dolgoživosti,
mirnem značaju, prilagodljivosti, visoki vsebnosti in kakovosti beljakovin ter primernosti
za gospodarsko križanje. Poleg
samega pomena pasme je bila
konferenca namenjena proble14

matiki genomske selekcije, kjer
so strokovnjaki pripravili pregled dosedanjega opravljenega
dela in nakazali smernice genomske selekcije v prihodnje.
Predstavljeni so bili sveži rezultati projekta Intergenomics,
ki kažejo na to, da je metodika napovedovanja plemenskih
vrednosti, ki vključuje genomske informacije, v polnem razvoju. V kratkem lahko tako
pričakujemo rutinsko vrednotenje plamenskih vrednosti z
vključenimi genomskimi informacijami. Pomembnost konference dokazuje tudi dejstvo,
da je udeležence konference nagovoril minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano mag.
Dejan Židan, ki je poudaril,
da morajo imeti rejci rjavega
goveda ambiciozne cilje, ter izrazil podporo pri uresničevanju
zastavljenih ciljev. Med slavnostnimi govorci je ob odprtju spregovoril tudi predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije Ciril Smrkolj, ki je
nagovoril prisotne in izpostavil
pomen ohranjanja rjave pasme
v Sloveniji ter predsednici Zveze
rejcev govedi rjave pasme Sonji
Arlič zaželel uspešno delo tudi
v prihodnje.

116 živali iz Slovenije, ki so bile
razdeljene v 12 skupin, ter 10 živali iz Avstrije, Italije, Nemčije
in Švice. Ker je bila razstava
mednarodna, smo lahko slovenske rezultate dela primerjali
tudi z delom drugih evropskih
držav, kjer je rjava pasma prisotna. Šampionki razstave kravi Savici, ki je last rejca Petra
Popiča, je državna sekretarka
mag. Tanja Strniša podelila priznanje in mu čestitala za
dosežen uspeh. Poleg šampionke razstave so živali tekmovale

v različnih kategorijah. Izbrali
so tudi šampionko z najlepšim
vimenom in šampionko v kategoriji telic.
Organizacija dveh tako
pomembnih dogodkov v
slovenskem prostori priča o
tem, da tako rejci kakor tudi
stroka stremijo k razvoju
rjave pasme, ki si v slovenskem prostoru zasluži pomembno mesto.
»Jernej
»
Vrtačnik

Ob konferenci tudi
razstava
Ob konferenci je bila organizirana tudi šesta državna razstava govedi rjave pasme z mednarodno udeležbo, kjer so bili
predstavljeni trenutni dosežki
rejskega dela na rjavi pasmi. Na
razstavi je bilo predstavljenih
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Deseti Praznik topliškega
jabolka
V Dolenjskih Toplicah je od 13. do 19. oktobra potekala že deseta tradicionalna prireditev Praznik
topliškega jabolka, na kateri vsako leto sodeluje tudi Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.
Na razstavnem prostoru je
bil tudi letos predstavljen
širok izbor številnih vrst
sadja, ki uspevajo na našem
območju. Na ogled in pokušino so bili na voljo številni
izdelki iz sadja, od sadnih
sokov, kisov, marmelad do
različnih sadnih žganj in likerjev. Kmetijsko gozdarski
zavod Novo mesto je letos
prvič pripravil tudi Borzo
za lokalno samooskrbo.
V sklopu prireditve si je bilo
možno ogledati tudi kulinarično razstavo jedi in peciva iz jabolk, ki so jo pripravile članice Društva podeželskih žena
Dolenjske Toplice.
Jabolčni zavitki z
dobrimi ocenami
Že šesto leto zapored je potekalo poleg razstave jedi tudi ocenjevanje jabolčnih zavitkov. V
letošnjem letu so izdelovalke in
izdelovalci prinesli štiriindvajset izdelkov, od katerih je bilo
kar enajst izdelkov iz občine
Dolenjske Toplice, devet iz ostalih dolenjskih občin, dva izdelka iz Posavja ter po en izdelek iz
Kamnika in Strug.
Izdelki so bili dobro ocenjeni, saj je bilo na prireditvi ob
odprtju podeljenih pet zlatih,
deset srebrnih in šest bronastih
priznanj, trije izdelki pa niso
prejeli dovolj točk za priznanje.
Strokovna komisija je bila
enotna, da je večina izdelkov
zelo kakovostnih, najboljši pa
oktober 2010

so bili še kakovostnejši kot v
lanskem letu, saj so izstopali po
okusu in kakovosti izdelave, večja pa je bila tudi izvirnost izdelovalcev pri oblikovanju in
okraševanju izdelkov, kar je
tudi namen in cilj ocenjevanja. Izdelki so manj točk prejeli predvsem zaradi premalo ali
preveč soli, začimb in dodatkov. Tako določeni zavitki niso
imeli želenega značilnega okusa in vonja po glavni sestavini
– jabolku.

Sadjarski center Bilje iz Nove
Gorice, Biotehniška fakulteta
iz Ljubljane, Sadjarski center
Gačnik iz Maribora, Kozjanski
park iz Podsrede, Kartuzija
Pleterje, Kmetijski inštitut iz
Ljubljane, Trgovina Rast iz
Krške vasi, Grm Novo mesto center biotehnike in turizma,
Sadjarsko društvo Bele krajine,
Kmetija Kastelic iz Mirne Peči,
Kmetija Bučar iz Dolenjskih

Toplic, Kmetija Berus iz Novega
mesta, Blaž Kočevar iz Semiča,
kmetija Žagar iz Damlja in
kmetija Čemas iz Zilja.
Predelava jabolk
V sklopu prireditve je potekal
tudi prikaz pravilne predelave jabolk v jabolčni sok. Ekipa
s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto je s pomočjo demonstracijske opreme

Številne sorte na ogled
in pokušino
V sklopu razstave sadja je bila
tudi letos najbolj zastopana sadna vrsta jablana s kar 58 sortami. Obiskovalci so si lahko
ogledali in poskusili številne
sorte jabolk, od tradicionalnih,
ki so najbolj zastopane v travniških sadovnjakih, do odpornih
na bolezni in tudi novejše križance, ki so še v preizkušanju
ali pa so ponekod v proizvodnji
že dosegli polno rodnost. Poleg
jabolk so bile na razstavi zastopane še številne sorte hrušk, lešnikov, orehov, kakija kivija,
kutine, nešplje, skorša, namiznega grozdja … Nekaj vzorcev
na razstavi je bilo tudi od manj
zastopanih sadnih vrst, kot so
npr. asimina, žižula, granatno
jabolko …
Številne vzorce tako za razstavo kot tudi za pokušino so
prispevali Evrosad, d.o.o. Krško,
Karlovček, d.o.o. Šentjernej,
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Na borzi so se pridelovalci predstavili predstavnikom šol, vrtcev
in bolnice.

prikazala postopek pranja in
mletja jabolk ter bistrenja in
pasterizacije jabolčnega soka.
S predstavitvijo bogatega sortimenta sadnih vrst in sort na
prireditvi Praznik topliškega jabolka skušamo pripomoči k boljšemu poznavanju leteh. Okoliške kmetije pa lahko na stojnicah svoje pridelke in izdelke tudi prodajajo.
Udeleženci prireditve se lahko
poleg razstave in prikazov udeležijo tudi strokovnih predavanj o aktualnih vsebinah, povezanih predvsem s pridelavo.
Čedalje več vsebin pa je namenjenih tudi predelavi in uporabi sadja v kulinariki.

Letos prvič Borza za
lokalno oskrbo
Na prireditvi je v ponedeljek
potekalo srečanje pridelovalcev sadja in zelenjave s predstavniki javnih ustanov z
obrati javne prehrane, ki smo
ga imenovali Borza za lokalno oskrbo (BLO). Na dogodku
smo se posvetili predvsem tretjemu stebru Nacionalne prehranske politike - trajnostni
oskrbi s hrano ter razlogom za
izvajanje kratkih prehranskih
verig z lokalno pridelano hrano z območja Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
Razloge za lokalno pridelano hrano so nam predstavili

predavatelji z različnih delovnih področij. Največ zanimanja in daljšo razpravo je sprožilo predavanje Zeleno javno naročanje v prehrani dveh
avtoric, Marjane Dermelj
s Službe vlade RS za razvoj
in evropske zadeve ter Maje
Koković z Ministrstva za finance. Pohvale je požela tudi
Nataša Smrekar s predstavitvijo dobre prakse zadruge
za razvoj podeželja Jarina, ki
se ukvarja z odkupom svežega sadja in zelenjave slovenskih pridelovalcev in ga preko javnih razpisov prodaja javnim obratom prehrane
na območja Srca Slovenije.
KUPUJMO DOMAČE!, spletna stran KGZS, ki jo je predstavil Robert Peklaj, pa bo v
prihodnje v pomoč tako kupcem kot prodajalcem.

Prijetno druženje smo zaključili z izmenjavo stikov in
pokušino lokalnih svežih pridelkov pridelovalcev, ki so z organizatorji prehrane že snovali
načrte o možnostih ponudbe in
prodaje svojih pridelkov. Glede
na veliko zanimanje šol, vrtcev
ter želje pridelovalcev po povečanju prodaje tudi v lokalnih
okoljih si vsi skupaj želimo, da
bo borza postala naš tradicionalen dogodek z novimi aktualnimi vsebinami.
»»Cvetka Lavrič
»»Natalija Pelko
»»Martin Mavsar
KGZS - Zavod Novo mesto

Razstavo sadja so si ogledali učenci številnih šol.
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Konec kasaške sezone
Sezona kasaških dirk v Sloveniji je tik pred zaključkom. Od 18. aprila, ko so bile na sporedu prve dirke
letošnje sezone, se je tako do sedaj zvrstilo 23 tekmovalnih dni, na katerih smo lahko videli 150 dirk.

Predsednik Zveze društev kasaške centrale Slovenije Ciril
Smrkolj in zmagovalna družina Sagaj iz Ključarovcev. (Foto:
Uroš Bregar)

Vsaj po en nastop je do sedaj
opravilo 206 kasaških konj
in 117 voznikov. Slovenski
konji in konji, ki so vpisani
v register v Slovenijo stalno
uvoženih konj, so do sedaj
na tekmovanjih v Sloveniji
in v tujini opravili 1.307
štartov in skupno zaslužili
157.126 evrov.
Med konji slovenske reje je tre-

oktober 2010

do sedaj zbrali Inter, Rambo in
A Mystery, s po petimi pa sta vitrine napolnila Pratolina OM in
Defender MS.
Na lestvici voznikov s trinajstimi zmagami trenutno vodi
Mirko Gregorc (KK Komenda),
dve zmagi manj ima Janko
Sagaj (KK Ljutomer), devetkrat pa je do sedaj slavil Dušan
Zorko (KK Ljutomer).
Največ pozornosti in zanimanja tako med lastniki, rejci, vozniki in trenerji kot tudi
med ljubitelji kasaštva vsa-

ko leto vzbujajo rejske dirke.
Gre namreč za dirke, v katerih
imajo pravico nastopa le kasači slovenske reje in štejejo za
prvenstva posameznih generacij. V dosedanjem delu sezone
smo tako že lahko spremljali
Šampionat Slovenije za 3-14-letne kasače na začetku junija v
Krškem, v katerem je že tretjič
slavil Inter (Dynamite LobellIda Way) z Dušanom Zorkom
iz KK Ljutomer. Na začetku avgusta je bila v Ljutomeru iztečena sploh največja dirka le-

nutno največji »zaslužkar« Inter
(5.459 evrov), tik za petami
mu sledi Magnum Vita (5.256
evrov), na tretjem mestu pa je
Rambo (4.054 evrov). Najboljši
čas letošnje sezone v konkurenci kasačev slovenske reje je dosegla Pratolina OM (1.14,4), le
malenkost pa za njo zaostajata
Inter (1.14,5) in Jo HV (1.14,6).
Največ zmag, in sicer po šest, so
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Zadnji letošnji rejski
naslov osvojil All
Juliano S
Letošnji predzadnji, dvaindvajseti tekmovalni dan za
kasače so člani KK Ljubljana še petič v tej sezoni pripravili na hipodromu v Stožicah. Na dobro pripravljeni progi je nastopilo 70 kasačev iz vse Slovenije, v lepem
in sončnem vremenu pa so številni obiskovalci videli sedem zanimivih kasaških dirk.
V ospredju dogajanja je bila zadnja letošnja rejska dirka – slovensko državno prvenstvo za dveletne kasače. Na odlično pripravljeni progi dolžine 1600 metrov je nastopilo deset najboljših
slovenskih dvoletnikov, vsa tri prva mesta pa so pripadla tekmovalcem iz KK Ljutomer. Pred startom je žal prišlo do nesreče,
ko sta dva konja iz nepojasnjenih razlogov zavila s proge in zapustila tekmovalno stezo ter pri tem poškodovala dva gledalca
in nekaj vozil. Po zadnjih poročilih posledice na srečo vendarle
niso bile tako hude, saj sta bila oba poškodovana gledalca že odpuščena v hišno nego.
V ponovljenem startu je s kilometrskim časom 1:20,4 naslov
najboljšega dvoletnika osvojil potomec Juliano Stara in Ani
November, žrebec All Juliano S na vajetih Janka Sagaja. Drugo
mesto je pripadlo kobili Melissi in Mirku Babiču, tretje pa žrebcu
Lorisu M in Andreju Antolinu.
V ostalih šestih dirkah so slavili še triletna kobila Fiona May
(Slavko Makovec, KK Ljutomer), osemletni žrebec Menelik
(Andrej Antolin, KK Ljutomer), petletna kobila A Mystery
(Mirko Gregorc, KD Krim), z najboljšim kilometrskim časom
dneva 1:18,1 štiriletni žrebec Tersugill (Peter Zadel ml., KK
Komenda), devetletni kastrat Alain Delon (Dušan Zorko, KK
Ljutomer) in v mednarodni dirki desetletni žrebec ameriške
reje Worship (Milan Žan, KK Komenda).
Na prireditvi sta ZDKCS in KK Ljubljana organizirala tudi kasaške stave. Stavec, ki je pravilno napovedal zmagovalca v prvi
dirki, je za vložek 2 evra dobil izplačanih kar 96 evrov.

Zmagovalna trojica iz KK Ljutomer: Mirko Babič (levo), Janko
Sagaj (sredina) in Andrej Antolin (desno). (Foto: Uroš Bregar)

tošnje sezone, dvajseti slovenski kasaški derbi, v katerem
je zmago nekoliko presenetljivo odnesel Magnum Vita
(Yankee
Pinstripe-Malabu
Vita) z Robertom Hrovatom iz
KK Ljubljana. Konec avgusta je
Ljubljana gostila Slovensko državno prvenstvo za 3-letne kasače, ki je prav tako prineslo
manjše presenečenje, saj je v
finišu dirke največ moči pokazal Albos MS (Vicotry ScreamAvena MS) z Mitjem Slavičem
iz KK Ljutomer. Jesenski kriterij je konec septembra v
Ljubljani osvojil Inter in tako
pospravil še drugo veliko zmago letošnje sezone. Zadnja rejska dirka sezone, Slovensko državno prvenstvo za 2-letne ka-

sače, je pretekli konec tedna v
Ljubljani prinesla novo zmago za KK Ljutomer, saj je slavil
All Juliano S (Juliano Star-Ani
November) z Jankom Sagajem.
Letošnja kasaška sezona
v Sloveniji se bo zaključila
s prireditvijo 30. oktobra v
Komendi, nekateri slovenski
tekmovalci pa nameravajo s
svojimi konji sezono podaljšati še z nastopi v tujini.
»»Aleš Pavšič

»»Uroš Bregar

Naslov najboljšega dvoletnika je osvojil žrebec All Juliano S
na vajetih Janka Sagaja iz KK Ljutomer. (Foto: Uroš Bregar)
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Ekološko lahko gojimo tudi ribe
Koncept trajnega sobivanja človeka z naravo je nastal kot protiutež sodobnemu potrošniškemu razmišljanju. Zagovornikom takšnega koncepta je sprva prikimavalo majhno število zanesenjakov, ki pa so
s pozitivnimi rezultati svojega dela in vztrajnostjo začrtali nove smernice v pridelavi hrane ter tako
pridobivali vedno več enako mislečih pridelovalcev in zaupanje kupcev.

Med splošna pravila za gojenje poleg parametrov kakovosti spada tudi gostota gojenih rib v posameznim bazenih ali ribnikih.

Biološko oziroma ekološko
pridelana hrana se ne razlikuje od hrane, kakršno so
poznali naši stari starši in
njihovi predniki. Je del naše
preteklosti, naša skupna vizitka, ki si, izgubljena v določenem časovnem obdobju, ponovno utira pot med
potrošnike. Posega na vsa
področja primarne pridelave hrane in pri tem ribogojstvo ni nobena izjema.
Izhodišča ekološkega
ribogojstva
Temeljna izhodišča ekološkega
ribogojstva opredeljujeta Uredba
Komisije (ES) št. 710/2009 ter
Pravilnik o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov
oziroma živil, kjer za ribogojstvo
veljajo pravila za izjemne primere. Za izvajalca ekološkega ribogojstva to pomeni, da mora na
ministrstvo vložiti vlogo, s katero
zaprosi za dovoljenje za opravljaoktober 2010

nje ekološkega ribogojstva, v vlogi
pa mora poleg osebnih podatkov
navesti tudi podatke o vrsti izjeme, za katero želi pridobiti dovoljenje, podatke o količini, številu
in vrsti, za katero želi izjemo, obrazložitev, zakaj želi pridobiti dovoljenje za posamezno izjemo, ter
mnenje glede izjeme, ki ga izda
organizacija za kontrolo in certificiranje, pri kateri je izvajalec
vključen v kontrolo. V praksi to
pomeni, da lahko vsak ribogojec,
ki izpolnjuje pogoje, opredeljene v
evropski uredbi za ekološko ribogojstvo, pridobi certifikat in lahko
prodaja svoje pridelke in proizvode pod oznako ekološke pridelave. V primeru, da ima ribogojec
možnost nakupa ekološko gojenih mladic in ekološke krme, se
lahko brez predhodnega dovoljenja MKGP prijavi v kontrolo certifikacijskemu organu. V ekološkem ribogojstvu se lahko gojijo
lokalno gojene vrste ob zagotavljanju dobrega zdravja in dobrih

izkoriščenosti virov krme. Ribe,
primerne za ekološko gojenje v
Sloveniji, so salmonidi (potočna postrv, šarenka, jezerska zlatovčica in lipan), ciprinidi (krap,
linj) in druge sorodne vrste v smislu polikulture ter ekološko gojenje brancinov in užitnih klapavic
v morju. Gojenje rib lahko poteka
zgolj v pretočnih sistemih, kjer je
mogoče stalno spremljati pretok
ter kakovost vode, medtem ko so
objekti z zaprtim sistemom ponovnega kroženja za gojene živali
iz ribogojstva prepovedani.
Med splošna pravila za gojenje poleg parametrov kakovosti
vode spada tudi gostota gojenih
rib v posameznih bazenih ali ribnikih, ki je določena v Prilogi EU
Uredbe in omogoča dobro počutje gojenih rib, kamor je zajeto
zdravstveno stanje rib, stopnja
rasti ter splošni vedenjski vzorci.
V primeru pomanjkanja kisika
se lahko uporablja le mehanske
prezračevalnike, ki jih poganjajo
obnovljivi viri energije, uporaba
kisika je dovoljena le v izjemnih
primerih. Naravni prirast rib se
lahko povečuje zgolj z dokrmljevanjem z rastlinskimi krmili iz
ekoloških kmetijskih gospodarstev. Uporaba sintetičnih krmil
ni dovoljena. V primeru, da ekološko pridelane oziroma predelane krme v RS ni dovolj, sme največ 30 % dnevnega obroka izvirati iz neekološke pridelave oziroma predelave, vendar najdlje do
konca leta 2014. Pri preprečevanju bolezni in zdravljenju je pri

prvih znakih bolezni rib potrebno poklicati pristojnega veterinarja, v kolikor je potrebna uporaba zdravil v ekološkem ribogojstvu, pa je treba v navodilih predpisano karenco pred prodajo rib
podvojiti.
Pri nas še redkost
V Sloveniji imamo kljub naravnim danostim zgolj enega ekološkega ribogojca, ki svoje ribe goji
po načelih trajnostnega kmetovanja, za svoje ribe pa ima tudi
veljaven certifikat, ki ga izdaja certifikacijski organ za ekološko kmetovanje. Kontrola ekološkega ribogojstva s strani certifikacijskega organa se napovedano izvaja enkrat letno, možne pa
so tudi nenapovedane kontrole.
Potrebno je voditi zapiske, zbirati
vso dokumentacijo (račune, potrdila) in shranjevati zapisnike o
zdravstvenem pregledu ribjih jat,
ki jih izdaja pristojni veterinar.
Prednost ekološkega ribogojstva
je nedvomno v kakovosti gojenih
rib ter potrditvi kakovosti s strani
certifikacijskega organa, kar pri
kupcih vzbuja zaupanje in tvori
dolgoročno sodelovanje med ribogojcem in potrošniki.
Kje so omejitve
v ekološkem
ribogojstvu?
Glavno oviro predstavlja prodajna cena ekološko gojene
ribe, ki je vsaj enkrat dražja od
konvencionalno gojenih rib.
Zato je kljub kakovosti ekolo19

ekološko kmetovanje
ško gojenih rib težje prepričati potrošnika. Težava je tudi v
zagotavljanju potrebne količine
ekološko pridelane krme, ki je
precej draga in težko dostopna
na slovenskem trgu. Zato je po-

trebno z ustreznimi agrotehničnimi ukrepi zagotoviti čim
več naravne hrane, ki se sama
razvije v ribniku. Kljub navedenim oviram je ekološko ribogojstvo priložnost za vsakega

ribogojca, ki razpolaga s kakovostnim vodnim virom in živi
v zavesti, da le s trajnostnim
pristopom lahko potrošniku
ponudi prvinsko kakovost, tisto, česar si v poplavi pridelkov

in izdelkov z globalnega trga
vsak želi.
»»Miha Štular
KGZS - Zavod Kranj
»»Sandi Ivanuš
ekološki ribogojec

delo organov kgzs

Nujna skrb za mlade kmete
Stanovske organizacije ostro proti kakršnimkoli spremembam, ki bi še dodatno poslabšale ekonomski
in socialni položaj slovenskih kmetov.
V torek, 19. oktobra 2010, je v
Čebelarskem domu na Brdu
pri Lukovici potekala 9. redna
seja Sveta Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS), ki jo
je vodil predsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
Ciril Smrkolj. Seje so se udeležil tudi generalni direktor
Direktorata za kmetijstvo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
Branko Ravnik, predsednik
Zadružne zveze Slovenije Peter
Vrisk, predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Urška Senčar
Hočevar.
Na seji Sveta KGZS so med drugim podali informacije o škodi v kmetijstvu zaradi posledic poplav, obravnavali osnutek
Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
zemljiščih in predlog Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.
Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je izpostavilo problem slabega dohodkovnega položaja kmetov. Po
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Svet KGZS je s podporo Zadružne zveze Slovenije, Zveze
kmetic Slovenije in Zveze podeželske mladine podal ostro
nasprotovanje kakršnim koli spremembam zakonodaje
(Zakona o dohodnini, Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju), ki bi dodatno poslabšale ekonomski in socialni položaj slovenskih kmetov. Vladi RS skupaj z resornimi ministrstvi so podali zahtevo, da naj pripravi predlog
sprememb zakonodaje, ki bo ustrezen socialni strukturi
kmetov, in naj te skupine ne obremenjuje z dodatnimi obdavčitvami in plačili.
podatkih MKGP kar 97 odstotkov kmetij, ki uveljavljajo subvencije, ne dosega dohodka v
višini minimalne plače.
Predsednik KGZS Ciril
Smrkolj je v nadaljevanju predstavil dejavnosti, ki jih vodi
KGZS glede škod v kmetijstvu
zaradi posledic nedavnih poplav. Po končnih ocenah kmetijske svetovalne službe pri
KGZS je zaradi poplav poškodovanih 18.773 hektarov kmetijskih površin, prizadetih pa
4.802 kmetijskih gospodarstev.
Najbolj so prizadeta območja Ljubljane, Novega mesta in
Nove Gorice. KGZS je za omilitev posledic za kmetovalce na
poplavljenih območjih pripravila tehnološka navodila, kako
ravnati s poplavljenimi površinami, krmo in pridelki.

Člani Sveta KGZS so pozvali
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da upošteva pripombe KGZS na Osnutek
resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva ter poudarili nujnost zagotovitve pogojev, ki bodo na podeželju
omogočali dostojno življenje in spodbujali kmetovanje. Posebna skrb za mlade
kmete je nujna ob podatku,
da v Evropski uniji kmetuje le še 7 odstotkov kmetov,
mlajših od 35 let. Na KGZS
ocenjujejo, da je odstotek v
Sloveniji še nižji. Ker bo resolucija podlaga bodočim strateškim, programskim in izvedbenim dokumentom na področju nadaljnje kmetijske politike,
je prav tako pomembno, da pri

vseh fazah njene priprave sodeluje KGZS.
Glede osnutka Zakona o
spremembah in dopolnitvah
Zakona o kmetijskih zemljiščih
je KGZS opozorila na ključne težave kmetijsko-zemljiške politike, in sicer na pozidavo kmetijskih zemljišč, zaraščanje in degradacijo kmetijskih zemljišč,
promet kmetijskih zemljišč in
prehajanje kmetijskih zemljišč
v last nekmetov ter parcelno in
posestno razdrobljenost. Člani
Sveta KGZS so pozdravili napore MKGP pri uvajanju programa dejavne zemljiške politike
ter podprli MKGP pri nadaljnjem medresorskem usklajevanju. Obenem so opozorili na nujnost odprtja poglavja o prometu
s kmetijskimi zemljišči.
Svet KGZS je podprl predlog Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov,
ki je v javni obravnavi, ob upoštevanju in uskladitvi poslanih pripomb KGZS. Prav tako
je Svet KGZS ponovno pozval
MKGP in Vlado RS, da sprejmeta ustrezne ukrepe za ureditev cenovnih nesorazmerij v živilski verigi.
»»Petra Kliner
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Peta licitacija hlodovine
Na Koroškem bo prve mesece prihodnjega leta organizirana že peta licitacija vrednejših sortimentov
hlodovine v Sloveniji.
Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in
Zveza lastnikov gozdov
Slovenije v sodelovanju s
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Zavodom
za gozdove Slovenije organizirata že peto licitacijo
vrednejših sortimentov hlodovine v Sloveniji, ki bo tudi
tokrat potekala na letališču
v Slovenj Gradcu.
Potek licitacije
V mesecu novembru in decembru bo potekal ogled primernih sortimentov hlodovine.
Konec decembra in v začetku
januarja je potrebno les posekati in skrojiti glede na kakovost sortimentov hlodovine.
Prevoz lesa bo potekal organizirano od začetka do sredine januarja. Vsak hlod bo pred
prevozom opremljen s številko, ki bo razvidna tudi na dobavnici. Pri izbiri dreves za
posek in prevzemanju hlodov
bodo lastnikom pomagali re-
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virni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije.
Na razstavnem prostoru
bodo les zmerili še enkrat, ga
označili s pripadajočimi podatki (zaporedna številka, dolžina, premer, volumen) ter vpisali na seznam, ki ga bodo razposlali potencialnim kupcem.
Kupci bodo za posamezen hlod
oddali pisno ponudbo. Izbran
bo ponudnik, ki bo za posamezen hlod oddal najvišjo ponudbo. V nasprotju s klasično licitacijo tukaj velja oddana ponudba in je ni mogoče naknadno zvišati.
Za dodatne informacije naj se lastniki obrnejo na
svoje revirne gozdarje in
lokalna društva lastnikov
gozdov ter KGZS.
Kontaktne osebe: Jože
Jeromel, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline (041 321 099), Jože Mori,
Zveza lastnikov gozdov
Slovenije (041 657 546).

Časovni razpored licitacije
AKTIVNOST

DATUM

Dovoz hlodov na prostor licitacije (letališče Slovenj Gradec)

3. do 17. 1. 2011

Ogled kupcev

22. 1.-2. 2. 2011

Odpiranje ponudb
Obveščanje kupcev in prodajalcev o rezultatih
Plačilo hlodov s strani kupcev
Nakazilo prodajalcem
Dan odprtih vrat
Odvoz hlodov

2. 2. 2011
Do 11. 2. 2011
Pred odvozom
8 dni po plačilu kupca
11. 2. 2011
13. 2.-1. 3. 2011

Začetek dela na projektu WoodE3
KGZS je pridobila projekt za
spodbujanje pridobivanja in
rabe biomase ter obveščanja
kmetov, podjetij in posameznikov, ki se odločajo za investicije v biomasne naprave. V okviru projekta se bodo določile tudi
vse ovire, ki bi jih morali urediti na ravni države za hitrejši razvoj tega področja in smotrnejšo rabo lesa.
WoodE3 spada v program
Mediteran in se posveča težavam, s katerimi se sooča gozdarstvo v mediteranskem
prostoru. Zaradi majhnosti
Slovenije se bodo lahko dejavnosti izvajale na območju celotne države. Značilnost mediteranskih gozdov je mala posest,
kot je primer tudi v slovenskih
gozdovih.
V začetku oktobra sta bila v
Sloveniji predstavnika francoske gospodarske zbornice Drome, ki vodita projekt,
ter predstavnik španskega Tehnološkega gozdarskega centra iz
Katalonije. Na sestanku smo se dogovorili o načrtu promocije ter
predstavitvah projekta javnosti. Več o projektu ter njegovih ciljih
boste lahko izvedeli v novembru ob vzpostavitvi internetne strani projekta.
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pravni nasveti

Izračun vrednosti nepremičnin
GURS pričakuje pripombe na poskusni izračun vrednosti nepremičnin do 29. novembra 2010.
G e o d e t s k a u pr a v a R S
(GURS) je na podlagi sistema množičnega vrednotenja
nepremičnin poskusno izračunala vrednost nepremičnin. Večina lastnikov nepremičnin je v začetku oktobra
že prejela obvestila o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin, tisti, ki obvestila
še niso prejeli, pa naj se zglasijo v geodetski pisarni.
Podaja pripomb
GURS lastnike nepremičnin poziva, da prejeta obvestila pregledajo
po korakih, objavljenih v brošuri, ki so jo konec septembra prejela vsa slovenska gospodinjstva.
V kolikor menijo, da so podatki

napačni, se le-ti lahko popravijo.
Spremenijo se lahko podatki
o lastništvu, urediti je mogoče podatke o nepremičninah,
ki so evidentirani v registru
nepremičnin, podati je mogoče pripombo na uporabljene modele vrednotenja nepremičnin, če lastniki menijo, da
ocenjena vrednost njihove nepremičnine ni ustrezna. Rok
za vložitev pripomb na obvestilo
je 53 dni od prejema le-tega; pripombe prek spleta bo GURS
pričakoval do 25. novembra, na
pripombe po pošti bodo počakali še do 29. novembra 2010.
Podatki se urejajo na spletni strani www.obvescanje.si
ali s posredovanjem podat-

kov na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani GURS-a
in v brošuri. S spletno aplikacijo
se lahko nekateri podatki uredijo
prek spleta ali obrazca, sicer pa jih
je treba urejati v pisarnah geodetske uprave (kdo je lastnik nepremičnine, je potrebno dokazovati z
dokazilom o lastništvu).
Model vrednotenja
Največ pripomb bo predvidoma
na ocenjeno vrednost nepremičnin, ki je izračunana na podlagi modela vrednotenja nepremičnin. Zoper ocenjeno vrednost nepremičnine ni mogoče podati pripombe, temveč je mogoče ugovarjati modelu, po katerem je GURS
izračunal to vrednost. Podatki o

modelih vrednotenja nepremičnin so razgrnjeni po občinah do 17. novembra 2010
in na spletni strani GURS (http://
prostor3.gov.si/zvn/zvn/ZVN.
html). Če se lastnik ne strinja z
uporabljenimi modeli za izračun
vrednosti nepremičnin, naj sporoči na GURS. Vse prejete pripombe bodo po zaključku obveščanja
pregledane ter na podlagi analiz
upoštevane pri dokončnem oblikovanju modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi na vladi RS
sprejetih modelov bo GURS za vse
nepremičnine ponovno izračunal
vrednost in jih kot dokončne zapisal v register nepremičnin.
»»Gašper Cerar

napovednik izobraževanj
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01 513 07 18.
* Obvezna predhodna prijava na naslov: nada.gabrenja@lj.kgzs.si ali tel.: 01 256 57 92.
** Obvezna predhodna prijava na telefon: 01 513 07 18 (Barbara Lapuh).

Datum

Naslov

3. 11. 2010

Praktična uporaba spletnih strani na
kmetijskih gospodarstvih
Projekt v okviru občine Dobrova Polhov
Gradec*
Pravilni postopki zorenja rdečega mesa po
zakolu in možnosti raznolike uporabe le-tega
Projekt v okviru občine Dobrova Polhov
Gradec*
Sonaravna pridelava mesa in prireja mleka
Projekt v okviru občine Grosuplje

4. 11. 2010

5. 11. 2010
8. 11. 2010

Davčne osnove in zakonodaja za pridelovalce
in predelovalce kmetijskih pridelkov
Projekt v okviru občine Grosuplje
17. 11. 2010 Odkrivanje pojatev pri kravah in osnove
pomoči pri porodih, Evidence o delovnih
opravilih
15.-22. 11. Izobraževanje za NPK Živinorejec**
2010
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Vrsta

Lokacija

Ne velja za KOP –
računalniški tečaj

Računalniška učilnica na
KGZS – Zavod LJ, Celovška
cesta 135, Ljubljana

Ne velja za KOP –
predavanje in
prikaz

Kmetija Mehačk,
Setnikar Klemen
Setnica 5
Polhov Gradec
Družbeni dom Grosuplje,
Taborska 3, Grosuplje

Ne velja za KOP
–predavanje in
demonstracijski prikaz
Ne velja za KOP
KZ Grosuplje, Cesta na Krko 1
– predavanje z
b, Grosuplje
delavnico
KOP –predavanje Rokodelski center Ribnica
Ne velja za KOP
– predavanje s
praktičnim delom

izobraUra urževanja
9.00–
4
13.00
9.30

3

9.00–
12.00

4

9.00

3

9.00

2

Turistična kmetija Tome
Vsak
Drago, Cesta Andreja Bitenca dan ob
144, Ljubljana Podutik
9.00

Predavatelj(i)
Jasmina Slatnar,
Valentina Šajn,
Anton Zavodnik in
Nada Gabrenja (N)
Janez Koprivnikar,
Jasmina Slatnar in
Nada Gabrenja (N)
Jasmina Slatnar,
Anton Zavodnik
in Ana Pavčič (N)
Sonja Zidar Urbanija in
Ana Pavčič (N)
Mag. Janez Koprivnikar in
Irena Šilc (N)

40 Vesna Velikonja, Janez Koprivnikar,
Jasmina Slatnar, Matjaž Hribar,
Franc Palčič, Anton Zavodnik,
Milka Mele Petrič in
Barbara Lapuh (N),
Jožica Vodopivec Rozman (Z)
številka 91

mednarodna dejavnost

Sejem Eko Etno v Zadru
Sejem Eko Etno Hrvatska Europa Tour je potekal v znamenju podeželskega turizma. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je predstavila svoje izkušnje na tem področju.
Od 13. do 17. oktobra je v
dvorani Višnjik v Zadru
potekal sejem Eko Etno
Hrvatska Europa Tour. Gre
za največji in najbolj obiskan
sejem kmetijskih izdelkov
ter ponudbe na Hrvaškem.
Na sejmu se je letos predstavilo preko 500 razstavljavcev
s Hrvaške in iz tujine, med
njimi tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(KGZS).
Sejem, ki nosi naziv enega izmed najlepših in najbolj slikovitih hrvaških sejmov, obiskovalcem vsako leto poleg nakupa izdelkov s kmetij ponuja tudi
ogled tradicionalnih plesov, šeg
in navad ter pokušino tradicionalnih jedi, narejenih po stoletnih receptih.

Rdeča nit letošnjega sejma je
bil podeželski turizem. Tako so
se v okviru KGZS predstavile turistične in izletniške kmetije s
svojo ponudbo. Na sejmu je v petek, 15. oktobra, potekal forum o
podeželskem turizmu. Direktor
KGZS Igor Hrovatič je predstavil razvoj podeželskega turizma v Sloveniji in vlogo KGZS pri
spodbujanju le-tega. Poudaril je,
da je za uspešen razvoj podeželskega turizma nujno tvorno sodelovanje z ministrstvi in strokovnjaki tako doma kot tudi v
tujini. V Sloveniji so za uspešen
razvoj podeželskega turizma v
največji meri zaslužni kmetijski
svetovalci pri KGZS, ki s svojim
strokovnim znanjem kmetom
svetujejo ter jih usmerjajo v preoblikovanje kmetij ter nudijo po-

Od leve proti desni sedijo: Stipe Zrilić, župan Zadrske županije,
predsednik Republike Hrvaške Ivo Josipović, Zvonimir Vračić,
župan Zadra, predsednica odbora Eko Etno Hrvatska 2010 in
predsednica Uprave Hrvatskog farmera d.d. Dijana Katica ter
direktor KGZS Igor Hrovatič.

moč pri registraciji dopolnilne dejavnosti.
Igor Hrovatič je v svoji predstavitvi poudaril
velik pomen izobraževanja kmetov na regionalnih ravneh, ki poteka preko kmetijskogozdarskih zavodov. Hrvaškim kolegom je
v nadaljevanju predstavil uspešno delovanje Združenja turističnih kmetij Slovenije.
»Tako Slovenija kot tudi Hrvaška lahko gradita na različnosti. Obe državi imata svoje
posebnosti, ki jih lahko uspešno izkoristita.
Vsekakor pa podpiramo tudi čezmejno sodelovanje,« je še povedal Hrovatič.
Razstavni prostor KGZS je v petek med
ogledom sejma obiskal hrvaški predsednik
Ivo Josipović. Pohvalil je dobro sodelovanje
med Slovenijo in Hrvaško ter poskusil domač slovenski orehovec. Po ogledu sejma je
med drugimi visokimi gosti sprejel tudi direktorja KGZS Igorja Hrovatiča.
»» Jerica Potočnik

oktober 2010
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