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Zgornji pregovor se mi zdi ravno pravšnji za predbožični 
in prednovoletni uvodnik. Mogoče bo kdo zamahnil z roko 
in rekel, da to pa res nima nič opraviti s slovenskimi kme-
tijstvom in njegovim ne ravno prazničnim stanjem. in ta 
bo imel prav; ampak samo delno ali, če sem bolj natančen, 
zgolj v drugem delu.
Resnica je, da je splošno stanje v kmetijstvu daleč od tistega, 
ki bi si ga želeli. Pri tem gre tako za materialno stanje kot za 
stanje duha. In ravno na slednjega lahko sami vplivamo, če že 
nimamo vseh niti v rokah glede prvega. Prihajajoči prazniki 
nosijo ravno to sporočilo: prepustimo se pričakovanju, veseli-
mo se rojstva, zbudimo upanje! 
Čeprav se včasih zazdi, da se vrtimo v krogu ali stopicamo na 
mestu, se premikamo. V vseh letih, kar sem dejaven v kme-
tijstvu, sem videl boljše, a tudi mnogo slabše čase. Videl sem 
časopisne prispevke, oddaje, pogovore, ki so za osrednjo temo 
vzeli kmetijstvo le takrat, ko se je v tej panogi (resnično ali na-
mišljeno) dogajalo nekaj škandaloznega, nekaj slabega. Danes 
je kmetijstvo priznano kot gospodarska panoga posebnega po-
mena. Vloga kmeta je vedno jasneje zarisana v podzavesti lju-
di. Biti kmet ni več nekaj, česar bi se sramovali. Po pregledu 
podatkov o izobrazbi mladih prevzemnikov v zadnjih treh le-
tih smo lahko še bolj optimistični. Kmetijstvo postaja vedno 
bolj profesionalizirano, med kmeti je vedno več inovatorjev, ki 
svoje znanje ne le uporabljajo, pač pa ga tudi znajo oznaniti!
Tudi na področju sodelovanja z vladnimi inštitucijami smo 
naredili velik korak naprej, ki pa nas seveda še ni pripeljal do 
cilja. Tako z njihovim razumevanjem kot s podporo in sodelo-
vanjem drugih stanovskih nevladnih organizacij ter z odprto 
in iskreno komunikacijo se bo lahko leto 2011 zapisalo kot leto 
vzpona, leto uspehov! 
Pa vendar pogosto slišim, da ne bi smeli biti zadovoljni z nare-
jenim. In tudi sam se strinjam s tem. Pa ne zato, ker mislim, 
da smo premalo naredili, pač pa zato, ker se bojim, da bi nas 
lahko zadovoljstvo z lastnimi uspehi kaj hitro zazibalo v spa-
nec. Spanec, v katerem ne bomo več jasno videli, kaj nas še 
čaka. Torej, lahko smo zadovoljni, a zahtevajmo še več, osta-
nimo budni!
Če sem že začel s pregovorom, naj z njim tudi končam: 
»Kilometer poti pred nami se zdi daljši kot sedem že preho-
jenih kilometrov.« In če ne bomo poti nadaljevali z dobro vo-
ljo, se bo vsak meter zdel neskončno dolg.
Zato si vzemimo čas zase in svoje bližnje. Prepustimo se 
prazničnemu vzdušju miru in spokoja. naberimo si do-
bre volje in novih moči! Po praznikih jih bomo še kako 
potrebovali!

Kdor želi prepevati, 
bo vedno našel 
pesem!
Ciril Smrkolj »

Predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije

Zelena dežela je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Naslov: Celovška 
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Avguštin, Jože Benec, Bogdana Brilj, Jožef Cigan, Marjana Cvirn, Maks Ipavec, Anita 
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novice

Protest z gnojevko
Kmetje z Dravskega polja so pripravili protestni shod 
zaradi kopičenja težav kmetov, ki kmetujejo na vodo-
varstvenih območjih. 
Civilna iniciativa kmetovalcev z vodovarstvenega obmo-
čja na Dravskem polju je 29. novembra v Šikolah pripravila 
protestni shod, s katerim so opozorili na nevzdržne razme-
re, ki onemogočajo normalno kmetovanje. Nekaj več kot 350 
protestnikov, ki je imelo tudi več kot sto cistern za gnojev-
ko, je s protestnim polivanjem gnojevke opozorilo na teža-
ve, ki jih imajo zaradi uredbe o vodovarstvenem območju. 
Zemljišča so na tem območju popolnoma razvrednotena, la-
stniki pa razen obljub niso dobili še ničesar. Zato so zahteva-
li preklic veljavnosti uredbe in takojšnjo izplačilo odškodnin 
za leti 2009 in 2010. Vlada naj tudi pripravi novo uredbo, ki 
bo omogočala kmetovanje na vodovarstvenih območjih po 
vzoru sosednjih držav. Uredba, ki mora biti sprejeta do 15. 
februarja, mora omogočiti tudi zamenjavo zemljišča ter na-
tančno določiti višino ter vir odškodnin lastnikom.

Robert Peklaj »

Za več moke iz slovenske 
pšenice

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je podpisala dogo-
vor med predstavniki žitne panoge. Predsednik KGZS je bil vi-
dno zadovoljen, saj že vrsto let opozarja na nujnost takšnih do-
govorov znotraj posameznih verig.

V petek, 10. decembra, je v prostorih Gospodarske zbornice 
Slovenije potekal javni podpis dogovora o boljšem delovanju sloven-
ske žitne verige. V imenu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
(KGZS) ga je podpisal predsednik KGZS Ciril Smrkolj. Dogovor so 
podpisali tudi podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Franc 
Kučan, predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk in pred-
sednik Sekcije mlinarstva in pekarstva pri Zbornici kmetijskih in 
živilskih podjetij Toni Balažič.

Podpisniki dogovora so rešitve za žitno panogo predstavili tudi 
kmetijskemu ministru Dejanu Židanu, ki je izrazil zadovoljstvo ob 
tem pozitivnem dogajanju v slovenski žitni verigi. S tem so podpi-

Ob koncu leta se Vam zahvaljujem za izkazano zaupanje, 

podporo in dragoceno sodelovanje.

V svojem imenu in imenu sodelavcev 

Vam želim prijetne božične praznike, 

leto 2011 pa naj Vam in Vašim najdražjim 

prinese zdravja, miru in obilo dobre volje.

Ciril Smrkolj,

predsednik KGZS

sniki naredili prvi korak pri reševanju problematike samooskrbe z 
žiti ter odkupom slovenskih žit. 

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj je ob podpisu dejal: »kmetijsko 
gozdarska zbornica slovenije že vrsto let opozarja na nujnost 
takšnih dogovorov. Po žitni verigi so zdaj na vrsti še druge pa-
noge, kot sta na primer mlečna industrija in vinogradništvo.« 

Ciril Smrkolj je ob tem še opozoril, da bi bilo treba v skupino 
podpisnikov vključiti tudi trgovce, ki poberejo največji delež v celo-
tni reproverigi. Sicer pa se bo vrednost podpisanega dogovora po-
kazala prihodnje leto, ko bo treba dogovorjeno tudi uresničiti.

Robert Peklaj »
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Pogovor s Predsednico zsPM Urško senčar Hočevar

Izzivov je še veliko
Urška Senčar Hočevar je predsednica Zveze slovenske podeželske mladine od 4. aprila 2009. Po izobrazbi 
je diplomirana ekonomistka, dela pa v Službi za mednarodno sodelovanje na sedežu Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije v Ljubljani. Prihaja iz osrčja Slovenije – Zasavja. Doma je v Čečah, njeno življenje je od 
majhnih nog povezano s kmetijstvom in podeželjem.

Kaj je bilo po vašem mne-
nju odločilno za izvolitev na 
mesto predsednice? Morda 
vaš program?  
V ZSPM sem prišla kot »svež 
vetrič«, z novimi pogledi in no-
vimi načini dela. Z ZSPM prej 
nisem bila tako tesno povezana, 
za kandidaturo pa so me nago-
vorili malo v službi, malo prija-
telji, malo pa tudi v domačem 
okolju, saj sem s podeželjem 
povezana že od otroštva.

Povezovanje mladih na po-
deželju ima dolgo tradicijo. 
Dejavni so bili že naši starši, 
stari starši. Mladina s podeže-
lja vedno znova išče nove izzi-
ve in te izzive ji pomaga uresni-
čevati Zveza slovenske podežel-
ske mladine. Na eni strani nam 
nudi druženje, izobraževanje, 
preživljanje prostega časa s po-
dobno mislečimi, na drugi stra-
ni pa je občutljiva na težave, ki 
tarejo mlade s podeželja. 

In naj preidem k ciljem, ki 
sem si jih zastavila v mandatu. 
Zavzeti se za čim večjo poveza-
nost med regijami, da bi dru-
štva začutila delovanje zveze. 
Mladim je potrebno omogočiti 
še več kvalitetnega izobraževa-
nje, druženja, hitro se moramo 
odzivati na težave ki spremljajo 
mlade kmete in skupaj s pristoj-
nimi inštitucijami iskati rešitve.

Želim si da ZSPM postane 
prepoznaven reprezentativen 
organ, ki povezuje mlade s po-
deželja, kjer se bodo mladi dru-
žili in da nas bo zaradi te osnov-
ne funkcije cenila širša javnost. 

Ali je videti, da se bodo vaši 
načrti glede dejavnosti in 
razvoja zveze pred koncem 
mandata uresničili?
Ob koncu mandata je vedno 
čas za ugotavljanje postorjene-
ga in še nedokončanega dela. 
Izpeljali smo vse odzivne pro-
jekte in prireditve ZSPM in jih 
po zmožnostih tudi nadgra-
dili. Veliko časa smo namenili 
promoviranju ZSPM-ja in nje-
nih dejavnosti. Oblikovali smo 
novo spletno stran, s prispevki 
se pojavljamo v raznih medi-
jih. Naša želja je, da ljudje spo-
znajo našo organizacijo in naše 
dejavnosti. V teh kriznih časih 
smo še bolj občutljivi na težave 

mladih kmetov, 
njihove težave 
poskušamo re-
ševati z resorni-
mi ministrstvi.

Ni nam še 
uspelo tako po-
vezati regij, kot 
bi si želela, in 
to delo še osta-
ja za naslednji 
mandat.

Ali se naša 
zveza po ci-
ljih, načinu 
dela in finan-
ciranju ter 
ugledu v širo-
ki javnosti kaj 
veliko razliku-
je od sorodnih 
v evropskem 
prostoru?

Kar se tiče financiranja, je tež-
ko postavljati neke vzporedni-
ce s sorodnimi organizacijami. 
Naša velika želja je, da bi lahko 
zaposlili profesionalno tajnico, 
kot jo imajo nam sorodne or-
ganizacije v tujini. Sedaj se vse 
delo na ZSPM opravlja prosto-
voljno, kar je ob vseh drugih 
dejavnostih naših članov vča-
sih težko.

Vsekakor pa lahko trdim, da 
smo ena dejavnejših organiza-
cij v tem delu Evrope.

Menite, da politika (tako na 
nacionalni kot na lokalni 
ravni) dovolj upošteva vaša 
mnenja glede tematik, ki se 

tičejo kmetijstva, gozdar-
stva in razvoja podeželja?
Kar se tiče lokalnih skupnosti, 
je povsem različno; naše izku-
šnje so, da imajo večji posluh 
za delovanje društev in vklju-
čevanje mladih podeželanov 
občine s pretežno kmečkim 
prebivalstvom.

Kar se tiče sodelovanja na 
ravni države, so se stvari izbolj-
šale z imenovanjem mag. Židana 
na mesto kmetijskega ministra. 
Večkrat smo se že z njim po-
govarjali o naših težavah, daje 
nam občutek, da nas razume in 
da nas upošteva kot partnerja.

Dobro sodelujemo tudi z 
ostalimi nevladnimi organiza-
cijami, predvsem s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije. 
Skupaj pripravljamo odmevne 
projekte in opozarjamo na te-
žave v kmetijstvu.

Na katerih področjih vidi-
te še največ dela oziroma 
izzivov?
Izzivov je še ogromno. Naša že-
lja je kmetu povrniti ugled v 
družbi, kot ga je nekoč davno 
že imel. Kmet je v prvi vrsti pri-
delovalec hrane, ki je pa seveda 
strateškega pomena, in kot tak 
je eden pomembnejših poklicev 
v družbi.

Kar se tiče same zveze, želi-
mo še bolj povezati regije in pri-
peljati v društva čim več mla-
dih podeželanov.

Pogovor zapisala:
Tatjana Čop »

Naj izkoristim to priložnost, da zaželim vsem 
bralcem Zelene dežele, predvsem pa mladim 
podeželanom blagoslovljen Božič in vse dobro 
v novem letu 2011.
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TeMa Meseca – Mladi na PodeželjU

Sedemnajst let Zveze slovenske 
podeželske mladine
Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) deluje na celotnem območju Republike Slovenije in združu-
je 54 društev iz cele Slovenije. Skupaj je v teh društvih vključenih okrog 4000 mladih, ki živijo na pode-
želju. ZSPM sodeluje z mednarodnima organizacijama Evropska organizacija mladih kmetov (CEJA) in 
Evropska podeželska mladina (Rural Youth Europe - RYE).

Zveza slovenske podežel-
ske mladine (ZsPM) je bila 
ustanovljena 3. aprila 1993 v 
kranju z namenom, da pove-
zuje mlade s podeželja in ti-
ste, ki čutijo pripadnost in po-
vezanost z njim, ne glede na 
ideološko in politično oprede-
ljenost. sprva je bila organi-
zacija urejena centralizirano 
s sedežem v ljubljani. Zaradi 
vse večjega števila društev in 
želje po boljšem obveščanju 
ter razvijanju lokalne ravni je 
ZsPM maja 1995 prešla na re-
gijsko organiziranost. 

Glavni organ ZSPM ozi-
roma najvišje telo med letni-
ma skupščinama je glavni od-
bor, ki ga sestavlja deset regij-
skih predstavnikov in predse-
dnik. Naloga glavnega odbora 
je opravljanje organizacijskih, 
upravnih in administrativnih 
zadev, člani se sestajajo vsak 
mesec. Je izvršilni organ skup-
ščine in opravlja zadeve, ki mu 
jih naloži skupščina, in zadeve, 
ki po svoji naravi spadajo v nje-
govo delovno področje. 

v okviru ZsPM deluje pet de-
lovnih skupin, katerih pred-
sedniki so člani glavnega 
odbora:

 za kmetijstvo in sodelovanje 1. 
s kmetijsko svetovalno služ-
bo (KSS), 
 za mednarodno dejavnost, 2. 

 za mladinsko delo in sodelo-3. 
vanje z Mladinskim svetom 
Slovenije (MSS), 
 za promocijo in 4. 
informiranje, 
 za šport, kulturo in 5. 
izobraževanje. 
Poleg teh skupin v okviru 

ZsPM delujejo tudi komisija 
za mlade kmete (kMk) ter 
nadzorni odbor (no) in disci-
plinska komisija (dk). 

Društvom podeželske mla-
dine v posameznih regijah je 
omogočeno, da sami izbere-
jo svojega predstavnika, ki za-
stopa njihove interese v ZSPM. 
Kandidate za regijske predstav-
nike in s tem člane glavnega od-
bora potrdi skupščina. Naloga 
regijskih predstavnikov je tudi 
sodelovanje s predstavniki dru-
štev v regiji in z njimi sprejema-
jo in načrtujejo dejavnosti tako 
na lokalni kot tudi na nacional-
ni ravni. Društva podeželske 
mladine lahko preko svojih re-
gijskih predstavnikov predla-
gajo ZSPM projekte za izvedbo, 
lahko pa tudi sami vplivajo na 
njihovo izbiro in izvedbo, in si-
cer z aktivnim vključevanjem v 
delo delovnih skupin ZSPM.

Mednarodne dejavnosti
ZSPM je dejavna tudi v med-
narodnih vodah. Včlanjena je 
v Rural youth Europe (RYE), ki 
povezuje evropsko podeželsko 
mladino, in polnopravna čla-

nica CEJE, Evropske organiza-
cije mladih kmetov. Na medna-
rodnem področju smo ohranili 
sodelovanje s tujimi organizaci-
jami, dobro sodelovanje z orga-
nizacijo mladih kmetov Evrope 
(CEJA) pa smo 5. marca 2001 
v Grčiji nadgradili s pridruže-
nim članstvom, z letom 2007 pa 
smo postali tudi polnopravni 
člani. Zveza slovenske podežel-

ske mladine je v letu 2008 pri-
dobila podpredsedniško mesto 
v Evropski organizaciji mladih 
kmetov CEJI. 

dejavno sodelovanje Z 
doMačiMi Partnerji na 
kMetijskeM Področju
Pri našem delu v vseh teh le-
tih dobro sodelujemo s 
Kmetijsko gozdarsko zborni-
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co Slovenije, Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Mladinskim svetom 
Slovenije, Uradom RS za mladi-
no, Zadružno zvezo Slovenije, 
Zvezo kmetic Slovenije, revi-
jo Kmetovalec in še nekate-
rimi nevladnimi organizaci-
jami v slovenskem prostoru. 
Na tem področju si želimo še 
bolj dejavnega sodelovanja z 
Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, saj 
smo vendar mi prihodnost slo-
venskega kmetijstva.

naMen delovanja, 
naloge in Projekti
Pri načrtovanju svojega dela 
smo opredelili osnovne cilje 
oziroma, kaj želimo doseči s 
svojim delovanjem. Slednje so:

povezovanje društev mladih •	
na podeželju,
oživitev tradicionalnih vre-•	
dnot, ki temeljijo na spoštova-
nju družine, doma in narave,
seznaniti svoje članstvo o nuj-•	
nosti skladnega gospodarske-
ga, kulturnega in drugega ra-
zvoja podeželja, posebno go-
spodarsko razvitih območij z 
urbanimi naselji,
zavzemanje za skladen razvoj •	
podeželja z okolju prijazno 
kmetijsko dejavnostjo ter pri-
delavo zdrave hrane,
oživljanje starih običajev in •	
druženj na vasi in poskušati k 
temu pritegniti tudi mlade iz 
urbanih naselij,
povezovanje z enakimi in po-•	
dobnimi društvi, gibanji in 
mladinskimi organizacijami 

v državi in izven nje,
sodelovanje pri prenosu zna-•	
nja iz kmetijskih šol in drugih 
strokovnih inštitucij na pode-
želje med svoje člane.

Zveza slovenske podeželske 
mladine deluje na naslednjih 
področjih:

skrbi za koordinacijo in po-•	
sredovanje informacij med 
društvi,
organizira seminarje s podro-•	
čja kmetijstva, varstva narave, 
gospodinjstva, podjetništva in 
zakonodaje za svoje članstvo,
organizira tečaje,•	
organizira prikaze starih •	
običajev in šeg ter etnograf-
ske prireditve tudi za širšo 
javnost,
organizira ekskurzije,•	

organizira družabna srečanja.•	

Glavni projekti Zveze slo-
venske podeželske mladine so:

državni kviz Mladi in •	
kmetijstvo,
državne kmečke igre, •	
izbor inovativne mlade kmeti-•	
ce/mladega kmeta,
državno tekmovanje v košnji •	
na tradicionalen način, 
zimske in poletne športne •	
igre,
skupščina,•	
spomladanski in jesenski •	
seminar, 
predstavitev na sejmih Agra, •	
Otroški bazar itd.,
posvet predsednikov. •	
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Osrednji projekti ZSPM
Poleg dela v samih društvih in zvezi se zavedamo pomena promocije navzven. Zato smo bodisi organiza-
torji bodisi soorganizatorji številnih projektov, ki obenem povezujejo mlade na podeželju ter jih predsta-
vljajo širši javnosti. 

inovativna Mlada 
kMetica/kMet
izbor inovativne mlade kme-
tice/kmeta Zveza slovenske 
podeželske mladine organizi-
ra skupaj s kmetijsko gozdar-
sko zbornico.

Izbor inovativne mlade 
kmetice/kmeta se je razvil, po 
modelu izbora evropskega ino-
vativnega kmeta, iz izbora mla-
dega gospodarja leta. Že štiri 
leta zaporedoma ga izvajamo z 
namenom odkrivanja in spod-
bujanja inovativnosti med mla-
dimi na podeželju. S tekmova-
njem želimo širiti in poglablja-
ti znanja nosilcev kmetijskega 
gospodarstva, preverjati prak-
tično usposobljenost mladih 
kmetov, motivirati za nadaljnje 
inovativnosti, popularizirati 

kmetijstvo in podeželje, spod-
bujati tekmovalnost in druže-
nje mladih in pridobiti kandi-
date za udeležbo na evropskem 
tekmovanju.

Cilj tekmovanja je odkrivati 
in spodbujati inovativne mlade 
kmete za izbor inovativne mla-
de kmetice oziroma inovativne-
ga mladega kmeta z namenom 
odkrivanja in spodbujanja ino-
vativnosti med mladimi na po-
deželju. S tekmovanjem želimo 
širiti in poglabljati znanja no-
silcev kmetijskega gospodar-
stva, preverjati praktično uspo-
sobljenost mladih kmetov, mo-
tivirati za nadaljnje inovativno-
sti, popularizirati kmetijstvo in 
podeželje, spodbujati tekmo-
valnost in druženje mladih in 
pridobiti kandidate za udeležbo 

na evropskem tekmovanju.

Posvet Predsednikov 
na različnih srečanjih čez celo 
leto predstavniki ZsPM dobi-
vamo od naših članov razne 
kritike in pohvale glede naše 
organiziranosti in dela. 

Vsako leto organiziramo 
posvet predsednikov oziroma 
predstavnikov društev z na-
menom, da na enem mestu vsi 
skupaj rešujemo težave in pre-
dlagamo rešitve v slogu »več 
glav več ve«. Zdi se nam, da je 
to dober način, kako prisluhni-
ti željam naših članov in tako 
ustvariti napredek v organiza-
ciji. Na posvet se člani dobro 
odzivajo.

Udeležijo se ga mladi s po-
deželja iz vseh regij. Cilj posve-

ta je izmenjava izkušenj med 
vodstvenimi člani, prevetritev 
letnega delovanja Zveze slo-
venske podeželske mladine in 
konstruktivna debata o prete-
klem delu in načrtih za priho-
dnje leto. Vodstveni člani ima-
jo možnost dejavnega ustvar-
janja programa organizacije, s 
čimer jih spodbujamo k dejav-
ni udeležbi in prispevanju la-
stnih mnenj. S tem dosežemo, 
da mladi dobro poznajo delo-
vanje Zveze slovenske pode-
želske mladine in da se teh de-
javnosti tudi z večjim veseljem 
udeležujejo. 

sPoMladanski in 
jesenski seMinar
na seminarjih mladim pred-
stavimo izbrano temo, jih o 
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njej tudi poučimo in spod-
budimo k izvajanju določe-
nih dejavnosti in širjenju 
informacij ter zanimanja 
za določeno tematiko med 
vrstniki. 

Na ta način bomo mladim 
vlili samozavest, da ne bodo 
zanikali svojega porekla in 
se ne bodo pustili zaničevati 
in izločati le zaradi tega, ker 
izhajajo iz podeželja. Projekt je 
izveden v okviru dvodnevnih 
delavnic, pri katerih nam 
strokovnjaki oziroma 
poznavalci določene teme 
predstavijo izbrano tematiko 
in udeležencem pokažejo 
izvedbo izbranih tematik (npr. 
predmetov) ter udeležencem 
ob koncu seminarja pomagajo, 
da se tudi sami preizkusijo 
v izvedbi in s tem mogoče 
odkrijejo še neodkriti talent.

kviZ Mladi in 
kMetijstvo
kviz Mladi in kmetijstvo je 
program še posebej za mlade 
s podeželja, da se izobražuje-
jo, povezujejo in zbližujejo. s 
tem poskušamo doseči ohra-
njanje kakovostnega življenja 
ter naravne in kulturne dedi-
ščine slovenskega podeželja. 

V preteklih letih smo opazi-
li, da mladi kar zelo napreduje-
jo v znanju kmetijstva, želimo 
pa jim razširiti znanje o delova-
nju mladih na podeželju v tujini 
in tako ugotavljamo, da mora-
mo na tem področju kar precej 
postoriti. Kviz Zveza slovenske 
podeželske mladine organizira 
skupaj s Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije.

Kviz poteka na treh ravneh: 
lokalni oziroma občinski, ob-
močni oziroma regijski in dr-
žavni. Najboljša ekipa se uvr-

sti na drugo stopnjo tekmova-
nja. Na državnem tekmovanju 
sodeluje najboljša ekipa iz vsa-
ke regije. Ekipo sestavljajo trije 
tekmovalci, med katerimi dva 
tekmovalca ne smeta biti sta-
rejša od 20 let. 

Vsako leto pred kvizom pri-
redimo okroglo mizo z aktual-
no problematiko. Kviz spremlja 
tekmovanje razstavljenih likov-
nih del otrok, starih do 15 let. 

Cilj projekta je neformalno 
izobraževanje mladih iz kme-
tijskih tem na lokalni, regional-
ni in državni ravni. Mladim že-
limo buditi zavest o kakovosti 

in vrednotah življenja na pode-
želju, jih motivirati za mladin-
sko delo, krepiti njihovo samo-
zavest in jih animirati za vklju-
čevanje v neformalne oblike 
izobraževanja.

državne kMečke igre 
državne kmečke igre so že 
tradicionalni projekt Zveze 
slovenske podeželske mladi-
ne. v letu 2011 bomo jih bomo 
organizirali že petindvajsetič 
po vrsti. 

Letno se iger udeleži ogro-
mno mladine s podeželja iz vse 
Slovenije. Državne kmečke igre 

so zaključek zelo obširne verige 
prireditev po celotni Sloveniji, 
ki jih organizirajo naša lokalna 
društva. Letno se zvrsti okrog 
dvajset zelo bogatih etnoloških 
tradicionalnih prireditev, naj-
bolj složni pa se pomerijo na 
t.i. »team building-u« med po-
deželsko mladino - državnih 
kmečkih igrah. Sam program 
kmečkih iger je sestavljen iz 
več delov. Kot prvo je v okviru 
iger organizirana okrogla miza 
z visokimi predstavniki mini-
strstev in Vlade RS. Na okrogli 
mizi je vsako leto tekoča proble-
matika, udeleženci, ki so v veči-

ni mladi s podeželja v starosti 
od 15 do 40 let, pa tam lahko 
dobijo veliko novega znanja. V 
zadnjem času so bile te okrogle 
mize v največji meri namenje-
ne problematiki in spoznavanju 
novih izzivov Evropske unije in 
na njih so mladi dobili veliko 
odgovorov. 

Drugi del je namenjen spo-
znavanju etnološke dediščine 
slovenskega podeželja. Skupine 
se predstavijo v narodnih no-
šah, z narečjem, s starimi obi-
čaji in pri že pozabljenih opra-
vilih. Igre so nastavljene tek-
movalno, tako da ekipe med 

Glavni namen državnih kmečkih iger je ohranjanje tradici-
onalnih kmečkih opravil in spoznavanje etnološke dediščine 
slovenskega podeželja. Zvezi slovenske podeželske mladine je 
uspelo prodreti na mednarodno raven in tako bo že četrto leto 
zapovrstjo organizirala mednarodno tekmovanje v kmečkih 
igrah, kjer se bodo ekipe iz ostalih mednarodnih držav preiz-
kusile v spretnosti pri tradicionalnih kmečkih opravilih. Glas 
o igrah so tako ponesli v tujino. V okviru iger je tudi potekala 
razstava kmečkih jedi in doma pridelane hrane. 

Prav tako je glavni namen sodelovanje mladih, ki se le na 
takšen način lahko bolje spoznajo in naučijo, kako izraža-
ti svoje mnenje ter pridobiti prepotrebne informacije. Mladi 
s takšne prireditve odnesejo veliko znanja, tako strokovnega 
kakor etnološkega, in si pridobijo veliko poznanstev itd. Vse 
to zelo ugodno vpliva na pomembne odločitve mladih tako pri 
ustvarjanju poklicne kariere kakor družine.

OBČINA ZAGORJE

želi vsem občanom 
srečno novo leto 

2011!
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seboj tekmujejo, saj le s tekmo-
valnim duhom lahko dosežemo 
bolj kakovostne predstavitve. 
Tretji del pa je namenjen dru-
ženju, kjer se mladi lahko spo-
znajo z vrstniki iz cele Slovenije 
in tudi iz cele Evrope, navežejo 
stike, izmenjajo izkušnje ipd. 
Gre enostavno za sodelovanje 
mladih z manj možnostmi (po-
deželsko mladino).

Predlagani program spod-
buja ohranitev starih običajev 
na podeželju. Večjo udeležbo 
na prireditvi dosežemo s pro-
gramom povezovanja mladih 
na podeželju. Temeljna težava 
današnje družbe in s tem tudi 
mladih je hiter tempo življenja 
in kronično pomanjkanje pro-
stega časa in s tem tudi druže-
nja, tako da mladi vsako leto z 
veseljem prihajajo na naš pro-
gram, kjer se vrnemo za nekaj 
let nazaj - v tiste čase, ko je ži-
vljenje še teklo počasneje.

sejeM agra in dan 
Mladih 
v okviru razstavnega prosto-
ra kmetijsko gozdarske zbor-
nice slovenije se Zveza sloven-
ske podeželske mladine pred-
stavi na sejmu agra v gornji 
radgoni. na sejmu je tudi dan 
mladih, kjer je celoten dan 
namenjen mladim. 

Na ta dan Zveza slovenske 
podeželske mladine izvede več 

dejavnosti, kot so okrogla miza, 
državno tekmovanje v skupin-
ski košnji itd.. Namen dogod-
ka je srečanje članov društev iz 
cele Slovenije ter povabljencev 
tujih mladinskih organizacij, ki 
delujejo na podeželju. Na sejmu 
Agra je bistvo, da se društva in 
zveza predstavijo kot organiza-
cija, ki skrbi, da mladi spoznajo 
delovanje in program zveze.

V okviru sejma Agra, ki je 
mednarodni sejem, mladi na 
dan mladih izvedemo držav-
no tekmovanje mladih v eki-
pni košnji, kjer tekmovalci po-
kažejo svoje spretnosti in zna-
nje. Za tekmovalce je to najbolj 
pomembno, za navijače pa dru-
ženje, pogovori, izmenjavanje 
znanj in izkušenj, sklepanje no-
vih poznanstev in dejavno vklju-
čevanje v družbo. Prav tako ne 
gre zanemariti, da so mladi ta 
čas izkoristili za malo sprosti-
tve, saj je ravno tedaj čas najve-
čjega »garaštva« na kmetiji. 

Namen košnje je da mladi 
dokažejo spretnosti tekmova-
nja v ekipni košnji, ohranjanje 
starih običajev, ki so se izvaja-
li pred leti na kmetijah, sprotno 
teoretično in praktično usposa-
bljanje ter druženje mladih iz 
podeželja.

ZiMske šPortne igre in 
Poletne šPortne igre
Zveza slovenske podeželske 

mladine zimske športne igre 
organizira v tradicionalnem 
slogu. Predstavimo preživlja-
nje prostega časa pozimi na 
kmečki način: vožnja s stari-
mi smučmi, sanmi, pležuhi 
itd. Zraven pa prav tako pri-
kažemo ličkanje koruze ali 
koline. 

Cilj zimskih športnih iger je 
ohranjanje starih običajev na 
kmetiji, druženje mladih iz cele 
Slovenije, tkanje novih vezi, da 
mladi vidijo, kako se je dogaja-
lo včasih na vasi in poskusijo 
ohranjati stare običaje.

Poletne športne igre pred-
stavljajo tudi sprostitev pred 
poletno sezono, ko mora veliko 
naših članov poprijeti za delo 
na domači kmetiji. Tekmovanje 
poteka v petih disciplinah: mo-
ška in ženska odbojka na mivki, 
moški in ženski nogomet, mo-
ška in ženska košarka ter tek na 
1 km in skok v daljino z mesta. 

Uradni del srečanja temelji na 
izpopolnjevanju in izobraževa-
nju članov društev podeželske 
mladine, predvsem s področja 
komunikacije in stikov z jav-
nostjo, ter medsebojnega po-
vezovanja in sodelovanja. Svoje 
adrenalinske podrobnosti pa 
sproščamo preko športnih di-
sciplin, ki so zasnovane tako, 
da od nas terjajo popolno zau-
panje in izjemno iznajdljivost. 
Gre za neke vrste t.i. »team bu-
ildinga«, ki je pri tovrstnem 
delu zelo pomemben.

Cilj tega dneva je srečanje 
mladih s podeželja, da naveže-
mo nove stike in prijateljstva 
ter dobimo nove zamisli za delo 
v prihodnje. Ta dan predstavlja 
tudi sprostitev v delovni sezo-
ni, ko mora veliko naših čla-
nov poprijeti za delo na doma-
či kmetiji.

več avtorjev »

ZsPM v letu 2011
Leto 2011 bo še bolj dejavno za Zvezo slovenske podeželske 

mladine. Priredili bomo vse zgoraj omenjane dogodke in iskali 
še nove možnosti druženja in izobraževanja. V letu 2011 se bo 
odločalo o skupni kmetijski politiki za obdobje od leta 2013 do 
leta 2020 ter o strategiji slovenskega kmetijstva. To sta doku-
menta, ki sta še kako povezana z našo prihodnostjo, zato želi-
mo pri ustvarjanju obeh sodelovati. Želimo, da vsak član začuti 
to dejavno delovanje Zveze slovenske podeželske mladine, da bi 
bili naši člani ponosni, da prihajajo s podeželja.

Prihodnost slovenskega kmetijstva in podeželja so naši 
člani, člani Zveze slovenske podeželske mladine.

Srečno 2011!

LAH d.o.o., Poslovna enota Celje,
Trnoveljska cesta 2, tel.: (03) 54 16 040

LAH d.o.o., Komenda
Klanec 13
1218 Komenda        tel.: 01/ 83 45 500
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Izbor najbolj inovativnega mladega 
kmeta/kmetice – finalisti v letu 2010
Izbor inovativnega mladega kmeta oziroma inovativne mlade kmetice je osrednja nacionalna prireditev, 
na kateri podelimo priznanje za nove, inovativne pristope v kmetijski, gozdarski ali ribiški dejavnosti. V 
številki 91 smo objavili kratko predstavitev letošnjega zmagovalca Marjana Kolarja, tokrat pa predstavlja-
mo vse finaliste.

aleš jerala, 
Podbrezje 218, naklo 

Aleš Jerala kmetuje na 23,19 ha 
veliki kmetiji, ki se ukvarja s 
sadjarstvom in poljedelstvom. 
Registrirane ima naslednje do-
polnilne dejavnosti: predela-
va kmetijskih pridelkov, medu 
in čebeljih izdelkov, predelava 
sadja in orehov ter dopolnil-
no dejavnost prodaja pridelkov 
in izdelkov okoliških kmetij. S 
skrbno analizo skupnih značil-
nosti kupcev in njihovih naku-
pnih odločitev, narejeno po po-
sameznih pridelkih in proizvo-
dih, je izdelal učinkovito stra-
tegijo trženja, komunikacijski 
načrt in tržno promocijski ma-
terial za ciljne skupine kupcev. 
inovativnost aleša jerala je 
izražena v njegovem pristo-
pu do trženja. s postopnim in 
premišljenim uveljavljanjem 
novih zamisli in skrbjo za ka-
kovostno pridelavo in prede-
lavo kmetijskih proizvodov 
dosega pozitivne ekonomske 

učinke. s pridom išče vedno 
nove poti in izkorišča tržne 
niše. 

daMijan sMolak, 
šentanel 24, Prevalje

Damijan Smolak kmetuje na 
29,51 ha veliki kmetiji, ki je pre-
težno usmerjena v rejo krav do-
jilj, manjši del v prirejo mleka 
za neposredno prodajo in pre-
delavo v skuto. Na travniškem 
sadovnjaku gojijo stare sorte ja-
bolk in hrušk. Na kmetiji imajo 
registrirane številne dopolnil-
ne dejavnosti: predelava sadja v 
sadni sok in sadno vino ter žga-
njekuha, prodaja kmetijskih iz-
delkov in pridelkov z lastne in 
drugih kmetij, dejavnosti, po-
vezane s tradicionalnimi zna-
nji na kmetiji, ter peka kruha 
in peciva. V novem objektu so 
uredili muzej kmečkih orodij in 
degustacijski prostor. Kakovost 
izdelkov potrjujejo številnimi 
pridobljeni certifikati in pri-
znanja s slovenskih in med-

narodnih ocenjevanj. Pridelke 
in izdelke z lastne kmetije ter 
kmetij iz okoliša trži v okviru 
dopolnilne dejavnosti na kme-
tiji ter na stojnicah v Prevaljah 
in Ravnah na Koroškem. 
inovativnost damijana smo-
laka se izraža v zelo dobri 
kombinaciji izbora kmetij-
skih dejavnosti na visokogor-
ski kmetiji. sadje, pridelano 
v ekstenzivnem sadovnjaku, 
predeluje v zanimive in nove 
proizvode.

dušan globočnik, 
Zagorica pri rovah 7, 
radomlje

Dušan Globočnik kmetuje na 
6 ha veliki kmetiji, ki se ukvar-
ja z zrejo prašičev in konj. 
Registrirane imajo tri dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji: prede-
lava mesa, izletniško-turistič-
no kmetijo in klavnico za lastne 
potrebe ter storitveno klanje. 
S tem je krog od njive do mize 
zaključen na njihovi turistični 

kmetiji Pr' Soud. Izkušenost v 
turistični dejavnosti na kmeti-
ji z ugodno lego in pestrost po-
nudbe zagotavljajo vitalnost in 
ekonomičnost kmetijskega go-
spodarstva ter omogočajo štiri 
delovna mesta. Izdelke iz lastne 
prireje nudijo v okviru turizma 
na kmetiji, na sejmih in jih po 
naročilu pripeljejo tudi na dom. 
Zaradi skrajšanja prodajne poti 
se poveča kakovost kmetijskih 
proizvodov oziroma živil. 
inovativnost dušana globo-
čnik je v tem, da je k že uve-
denemu naprednemu pristo-
pu trženja lastnih izdelkov ob 
prevzemu kmetijskega gospo-
darstva izvedel optimizacijo 
in zaokrožitev celotnega pri-
delovalnega, predelovalnega 
in prodajnega kroga.

janeZ rode, 
stara vrhnika 93, vrhnika

Janez Rode kmetuje na 41,75 
ha veliki kmetiji. Na kmeti-
ji ima urejen hlev s 35 stoji-
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šči. Stari kozolec v obsegu 60 
m2 je preuredil v bokse za ži-
vino. Povprečni letni stalež je 
59 živali, za katere v celoti sam 
pridela krmo. Kmetija deluje 
skladno z zahtevami programa 
KOP, v katerega je tudi vključe-
na. Mladi prevzemnik je naj-
prej izboljšal tehnologijo pri-
delave. Nato je za krmljenje ži-
vine predelal motorni viličar v 
mešalno-krmilno napravo, ki 
služi za odvzem in raztros si-
laže. Kmetija je od prevzema 
bistveno napredovala. S svo-
jim zgledom je Janez dokazal, 
da je mogoče rešiti težavo na 
enostaven način in s tem pri-
hraniti čas ter poenostaviti in 
olajšati delo. 
inovativnost janeza rodeta 
je najti v racionalizaciji pro-
izvodnega procesa in s tem 
v prihranku časa, ki je po-
treben za isti obseg dela. 
dodelana kombinacija vili-
čarja in naprave za odvzem 
ter razdeljevanje silaže je še 
posebej primerna za hleve z 
ožjimi prehodi.

Marjan kolar, 
logarovci 19, križevci
Kmetija Marjana Kolarja obse-
ga 2.960 ha kmetijskih in goz-
dnih zemljišč. Je ena največjih 
kmetij v slovenskem merilu. 
Sprva so se ukvarjali le z rejo 

plemenskih svinj. Velika pre-
danost delu ter znanje so zaslu-
žni za to, da so prvi v Sloveniji 
dobili status vzrejnega sredi-
šča v zasebni prašičereji in po-
stali vzorčna kmetija. Marjan je 
na kmetiji kot prvi uvedel po-
rodnišnico v »sobi« (ločen od-
delk, ki ima talno gretje). Reja 
plemenskih svinj je sedaj raču-
nalniško vodena. V marsičem je 
prvi v Sloveniji: začel je s sona-
ravno rejo prašičev, prvi je uve-
del CO2 silos dvojček. Naslednja 
novost na kmetiji je bila prva 
sodobna bioplinska elektrarna 
v zasebni lasti. Je soustanovitelj 
družbe Keter Organica, ki gradi 
bioplinske elektrarne doma in v 
tujini. Zaradi izjemne uspešno-
sti in hitrega razvoja so se odpr-
la nova delovna mesta – danes 
je na Kolarjevi kmetiji  zaposle-
nih 55 delavcev. celoten pri-
stop Marjana je izredno ino-
vativen in prodoren. razvil 
je sistem, ki je združen z bi-

oplinom in bioetanolom in 
bo po predvidevanjih omogo-
čal izkoristiti koruzo štiri- do 
petkrat. Z diverzifikacijo po-
večuje prihodke, optimizira 
procese in zmanjšuje stroške.

Peter čelofiga,
spodnje jablane 41, 
cirkovce

Peter Čelofiga kmetuje na kme-
tiji veliki dobrih 10 ha. Osnovno 
kmetijsko dejavnost (poljedel-

stvo, reja prašičev) je nadgra-
dil s predelavo mesnih izdelkov. 
Na kmetiji imajo lastno klavni-
co, kar zagotavlja visoko kako-
vost mesa. Predelava mesnih 
izdelkov se izvaja po tradicio-
nalni metodi. Trenutno urejuje-
jo degustacijski prostor. Mesne 
dobrote kmetije Čelofiga so na 
prodaj na sami kmetiji ter na 
tržnicah v Ljubljani in Velenju. 
inovativnost je Peter čelofiga 
dokazal z uvedbo novih me-
tod, racionalizacijo dela in 
zaokroženosti celotnega pro-
cesa v okviru lastne kmeti-
je. registracija klavnice za la-
stne potrebe in storitveno kla-
nje pa že narekujeta potrebo 
po novih polnih delovnih mo-
čeh oziroma novih delovnih 
mestih.

več avtorjev »

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE,
IN NAJ VAS LETO 2011

NAJDE V VESELJU IN RADOSTI.
NAJ BO POLNO ZDRAVJA,
POSLOVNIH USPEHOV IN 

OSEBNE SREČE.

VAM ŽELI KOLEKTIV KMG PODLEHNIK

 00386- 27884- 160
www.kmg-sp.si
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TeMa Meseca – Mladi na PodeželjU

skupno so na Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prejeli 1409 vlog, 
od teh največ na zadnji razpis 
– 611. odobrenih je bilo 1221 
vlog, kar je skoraj 87 odstot-
kov. skupni znesek odobrenih 
sredstev je znašal 24.678.600 
evrov; povprečni znesek na 
vlogo je tako znašal dobrih 
dvajset tisoč evrov. Med vlaga-
telji je bilo mnogo več moških 
(83 odstotkov) kot žensk.

V preglednici so prikaza-
ne razlike med regijami, ki so 

precejšnje. Mladi prevzemniki 
na območju Savinjske regije so 
oddali in dobili odobrenih kar 
dvajsetkrat več vlog kot njiho-
vi stanovski kolegi v Obalno-
kraški regiji. Priliv sredstev iz 
naslova tega ukrepa v posame-
zno regijo je bil temu primeren.

Skupaj je bilo na mlade pre-
vzemnike prenesenih 15.478 
hektarjev kmetijskih površin 
oziroma povprečno 12,7 hek-
tarjev na mladega prevzemnika. 
Največ kmetij – prejemnic sred-
stev obsega do 10 hektarjev kme-

tijskih površin. Teh je dobrih 50 
odstotkov. Nekoliko manj, 44 
odstotkov, je takšnih, ki obsega-
jo od 10,1 do 30 hektarjev, pre-
ostale pa so velike več kot 30,1 
hektarja. Površine gozdov, ki so 
bile prenesene na mlade prevze-
mnike, so zajemale 13.994 hek-
tarjev oziroma povprečno 11,5 
hektarja na prevzemnika.

Največ mladih prevzemni-
kov (32,6 odstotkov) se ukvarja 
z mešano, rastlinsko-živinorej-
sko proizvodnjo, slabih 26 od-
stotkov s prirejo mleka, z rejo 
pašnih živali, vključno z divjad-
jo v oborah in brez prireje mle-
ka, pa 18,5 odstotka.

Zelo spodbudno pa je, da 
ima manj kot četrtina od vseh 
mladih prevzemnikov nižjo iz-
obrazbo od srednješolske, kar 
pomeni, da se bo z mlado gene-
racijo gospodarjev pomembno 
spremenila izobrazbena struk-
tura naših kmetov. Žal se bo sta-
rostna struktura očitno le poča-
si izboljševala, saj je zgolj slabih 
8 odstotkov prevzemnikov mlaj-
ših od 25 let. Nekaj manj kot 52 
odstotkov prevzemnikov je sta-
rih med 25 in 35 let, nad 35 let pa 
dobrih 40 odstotkov. Povprečna 
starost prevzemnikov je 33 let.

Tatjana Čop »

Pomoč mladim prevzemnikom 
Od oktobra 2007 do oktobra 2010 so bili objavljeni trije javni razpisi za ukrep 112 »Pomoč mladim prevze-
mnikom kmetij«. Zadnji razpis je bil objavljen 7. avgusta 2009 in zaprt štirinajst mesecev pozneje. 

Regija Število 
vlog

Delež odo-
brenih vlog

Znesek odobre-
nih sredstev (€)

Gorenjska 115 9,4 % 2.348.400,00
Goriška 72 5,9 % 1.622.800,00
Jugovzhodna Slovenija 74 6,1 % 1.437.000,00
Koroška 133 10,9 % 2.670.200,00
Notranjsko-kraška 20 1,6 % 387.600,00
Obalno-kraška 11 0,9 % 228.400,00
Osrednjeslovenska 127 10,4 % 2.301.200,00
Podravska 173 14,2 % 3.631.600,00
Pomurska 165 13,5 % 3.548.200,00
Savinjska 238 19,5 % 4.657.400,00
Spodnjeposavska 63 5,2 % 1.303.800,00
Zasavska 30 2,5 % 542.000,00
Skupaj 1.221 100,0 % 24.678.600,00

Dober gospodar razmišlja in kupuje:
pozimi o košnji trave in zaščiti pred vročino ter kupuje kosilnice in klimatske naprave 
poleti o ogrevanju prostorov in čiščenju snega ter pravočasno nabavi kurivo, 
snežne pluge ter posipalnike soli in peska.

Proizvodnja komunalne in gozdarske opreme, 
raznih strojnih delov in naprav

Snežni plugi
vario, ravni in konični (plugi za 

prebijanje)
širine od 150 cm do 340 cm

Posipalniki
za traktorje in Unimoge
širina posipa
150 cm do 225 cm

Komunalna in 
gozdarska oprema

varnostni loki, 
prednji plug s kleščami

vgradnja vitlov

Tel.: +386 7/ 36 46 011
E- pošta: son.vinica@volja.net

Vosek�6e � �2231�Pernica 02�6449288
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Kako izboljšati ekonomsko-socialni 
položaj slovenskih kmetij? 
Kmetijski svetovalci so letos že petindvajsetič tradicionalno strnili vrste. Tokratni dvodnevni posvet 
kmetijske svetovalne službe (KSS) je potekal od 6. do 7. decembra v Portorožu. 

letošnjega posveta kmetijske 
svetovalne službe se je udele-
žilo okoli štiristo kmetijskih 
svetovalcev in drugih stro-
kovnjakov s področja kmetij-
stva ter predstavnikov kme-
tov. Prvi dan posveta je bil na-
menjen predvsem razpravi o 
težavah slovenskega kmetij-
stva in možnih rešitvah, dru-
gi pa prihodnosti kmetijske 
svetovalne službe ter strokov-
nim predavanjem.

o težavah slovenskega 
kMetijstva in Možnih 
rešitvah
Prvi dan posveta je potekala tri-
buna z razpravo o težavah slo-
venskega kmetijstva in možnih 
rešitvah. Na razpravi, ki jo je vo-
dil direktor Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije (KGZS) 
Igor Hrovatič, so sodelovali 
predsednik Komisije za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no pri Državnem svetu Cvetko 
Zupančič, minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Dejan Židan, Aleksandra 
Kovač Arh z Ministrstva za fi-
nance, predsednik KGZS Ciril 
Smrkolj, predsednik Zadružne 
zveze Slovenije Peter Vrisk, 
predsednik Sindikata kmetov 
Slovenije Roman Žveglič, pred-
sednica Zveze kmetic Slovenije 
Irena Ule in predstavnik Zveze 
slovenske podeželske mladine 
Rok Roblek.  

Uvodoma je prisotne pozdra-
vil tudi predsednik Državnega 
sveta mag. Blaž Kavčič, ki je po-

vedal, da Državni svet predsta-
vlja varovalo pred prehitrimi 
odločitvami politike in da tudi 
v Državnem svetu opažajo, da 
se dohodkovni položaj kmetov 
poslabšuje.

Na tribuni so spregovorili o 
štirih trenutno najbolj aktual-
nih temah, ki se tako ali dru-
gače dotikajo kmetijstva. To 
so davčna, zemljiška in social-
na politika ter tržna povezanost 
pridelovalcev in izboljšanje od-
nosov v živilskopredelovalni 
industriji.

Razpravljavci so največ po-
zornosti namenili davčni politi-
ki, in sicer Zakonu o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini ter Zakonu o davku 
na nepremičnine. Predstavniki 
vseh nevladnih kmetijskih or-
ganizacij so se ponovno strinja-
li, da slovenski kmetje in kme-
tice ne bodo prenesli še doda-
tnega obdavčevanja. Prav tako 
so si bili enotni, da je treba še 
pred sprejemom Zakona o dav-
ku na nepremičnine nujno ure-
diti uradne evidence. Kot je po-

vedal Ciril Smrkolj, Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije 
zahteva, da Ministrstvo za fi-
nance po uradni dolžnosti pre-
kliče informativne izračune, ki 
so polni nepravilnosti. Roman 
Žveglič, predsednik Sindikata 
kmetov Slovenije, je povedal, 
da je slovenski kmet sicer res 
majhen, vendar obremenjen 
kot veliki kmetje. Rok Roblek, 
predstavnik Zveze Slovenske 
podeželske mladine, je opozo-
ril na nizko število mladih pre-
vzemnikov kmetij. Kot je pove-
dal, smo Slovenci v primerjavi 
z državami Evropske unije na 
samem repu po številu mladih 
prevzemnikov. Obremenjujoča 
davčna zakonodaja pa še doda-
tno negativno vpliva na odloči-
tev mladih za prevzem kmetij. 
Minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano mag. Dejan 
Židan je povedal, da ima tudi 
MKGP kar nekaj pomislekov 
v zvezi z Zakonom o davku na 
nepremične. Pomisleke glede 
Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o dohodnini 

je izrazil tudi državni svetnik 
Cvetko Zupančič. Slovensko 
kmetijstvo po njegovem ne 
prenese dodatnih obdavčitev, 
sploh pa ne, dokler na kmeti-
jah ni dobička. Razpravljavci so 
se strinjali, da je treba za izbolj-
šanje dohodkovnega in social-
nega položaja kmetov in kme-
tic nujno urediti tudi razmerja 
znotraj živilske verige, kjer dobi 
kmet bistveno premajhen delež. 
Irena Ule, predsednica Zveze 
kmetic Slovenije, je opozori-
la na slab socialni položaj žen-
sk na kmetijah. Največjo težavo 
po njenem predstavlja zavaro-
valna politika žensk. Kot je po-
jasnila, gre denar, ki je ponava-
di na razpolago za zavarovanje 
moškega, za žensko ga pa žal ne 
ostane dovolj. Opozorila je tudi, 
da ženska na kmetiji skrbi tako 
za otroke kot tudi ostarele, pa ji 
kljub temu ne pripada nobena 
ugodnost. Peter Vrisk, predse-
dnik Zadružne zveze Slovenije, 
je kot primer dobre prakse na-
vedel socialno zadružništvo 
v Italiji. Kot je povedal, v tuji-
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ni marsikatero socialno stisko 
kmetov in kmetic rešujejo prav 
preko teh zadrug.

Glede tržne povezanosti pri-
delovalcev in izboljšanja odno-
sov v živilskopredelovalni in-
dustriji so se razpravljavci stri-
njali, da je izboljšanje poveza-
nosti in odnosov nujno in da bo 
treba še veliko narediti na tem 
področju. V kolikor ne bodo 
možni dogovori med pridelo-
valci in trgovci, pa bo, po bese-
dah mnogih prisotnih, moralo 
vmes poseči tudi Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Razpravo je direktor Igor 
Hrovatič končal z besedami, da 
težave v kmetijstvu so in da jih 
bo treba nujno reševati v par-
tnerskem odnosu med vladni-
mi in nevladnimi organizaci-
jami. V kolikor bodo odločitve 
zgolj enostranske, bodo le-te še 
bolj razburjale slovensko kme-
tijsko javnost.

o Prihodnosti 
kMetijske svetovalne 
službe
Drugi dan posveta je potekala 
okrogla miza o kmetijski sve-
tovalni službi in njenih nalogah 
v prihodnosti. Vodil jo je vodja 
Sektorja za kmetijstvo in goz-
darstvo pri KGZS mag. Miran 
Naglič, na njej pa so sodelova-
li direktor KGZS Igor Hrovatič, 
vodja službe za nadzor javnih 
služb pri Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Marta Hrustel Majcen, prof. 
dr. Jernej Turk, dekan Fakultete 
za kmetijstvo in biosistem-
ske vede v Mariboru, Jožica 
Arbiter, članica upravnega od-
bora KGZS, David Štok, pred-
sednik sveta območne enote 
KGZS Koper, in Alojz Štuhec, 
predsednik Društva kmetijskih 
svetovalcev.  

Mag. Miran Naglič je uvo-
doma povedal, da javna kmetij-

ska svetovalna služba zelo do-
bro opravlja svoje delo in je po-
memben generator razvoja slo-
venskega kmetijstva in podeže-
lja. V nadaljevanju je predstavil 
vlogo in prihodnost kmetijske 
svetovalne službe. Poudaril je, 
da je treba okrepiti proces pre-
nosa znanja od znanstveno-
raziskovalnih inštitucij do upo-
rabnika. To pomeni, da mora 
biti omogočena izvedba kako-
vostnih izobraževanj in uspo-
sabljanj za kmetijsko svetoval-
no službo. Nujno je tudi sodelo-
vanje vseh ravni služb pri obli-
kovanju in usklajevanju tehno-
loških rešitev. Pomembno je, da 
se oblikuje strateško svetova-
nje na kmetijskih obratih (po-
vezovanje strokovnega in mar-
ketinškega znanja) in da se za-
gotovi boljše časovne možno-
sti za strokovno usposabljanje 
in delovanje kmetijskih sveto-
valcev ter finančna sredstva za 
izdelavo strokovnih orodij in 
izdajo svetovalnih gradiv. Na 
okrogli mizi so kmetijski sve-
tovalci s predsednikom KGZS 
Cirilom Smrkoljem na čelu po-
zvali Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, 
da zagotovi financiranje javnih 
služb pred sprejetjem progra-
ma dela (in sicer financiranje 
po dvanajstinah).

Marta Hrustel Majcen z 
MKGP se je strinjala, da MKGP 
nujno potrebuje kmetijsko sve-
tovalno službo, ki predstavlja 

zelo zanesljiv vir podatkov. 
Posebno pohvalo je nameni-
la terenskim svetovalcem. Kot 
je povedala, MKGP ne načrtuje 
bistvenih novosti v reorganiza-
ciji kmetijske svetovalne službe. 
Večji del novosti se bo nanašal 
na vsebinski del, saj želijo spre-
mljati, kaj se dogaja na kmetij-
skem gospodarstvu in na pod-
lagi tega oceniti, kakšen napre-
dek je na posameznem gospo-
darstvu možen.

Alojz Štuhec je v imenu 
kmetijskih svetovalcev pove-
dal, da ob vsakoletnih novostih 
in spremembah ni enostavno 
prenašati znanja in novosti na 
uporabnika (kmeta). Opozoril 
je, da kmetje potrebujejo hitre 
rešitve, zato je nujno, da ima-
jo vse te novosti pravne pod-
lage. Kot je povedal, kmetijski 
svetovalec danes ni le tehno-
log, temveč mora dobro pozna-
ti tudi ekonomsko ter pravno 
področje. Spregovoril je tudi o 
neustreznem financiranju jav-
ne kmetijske svetovalne služ-
be. Svetovalna služba je namreč 
samo v 70 odstotkih financira-
na iz državnega proračuna, pre-
ostali del pa si mora zagotoviti s 
tržnimi dejavnostmi.

Jožica Arbiter, kmeti-
ca s Koroške, ter David Štok, 
kmet s Primorske, sta pohvali-
la delo kmetijskih svetovalcev. 
Strinjala sta se, da je kmetij-
ska svetovalna služba nujna in 
kmetom predstavlja veliko po-

moč in oporo.
Igor Hrovatič je predsta-

vil težave v zvezi s financira-
njem javne kmetijske svetoval-
ne službe. V imenu KGZS je po-
vedal, da se nikakor ne more 
strinjati z odločitvijo, da se 
sredstva za delovanje te službe 
zmanjšujejo.

O nujnosti nadgrajevanja 
znanja in usposabljanja je spre-
govoril prof. dr. Jernej Turk. 
Pohvalil je izredno dobro sode-
lovanje med KGZS in Fakulteto 
za kmetijstvo in biosistemske 
vede. Kot je povedal, je treba 
nujno vzpostaviti sistem sode-
lovanja med univerzami, fakul-
tetami, raziskovalnimi ustano-
vami in KGZS, ki bo znanje pre-
našala do svetovalcev in ti na-
prej do končnega uporabnika 
(kmeta).

kako iZboljšati 
ekonoMsko-socialni 
Položaj slovenskih 
kMetij? 

 Statistični pregled stanja v kme-
tijstvu v letu 2009 in prve napo-
vedi za leto 2010 je na drugem 
dnevu posveta predstavil dr. 
Miroslav Rednak s Kmetijskega 
inštituta Slovenije. Med drugim 
je povedal, da so presenetljivi 
podatki letošnjega popisa, po 
katerih je po letu 2010 opazen 
velik padec kmetijskih površin. 
Le-te so se zmanjšale za oko-
li 20.000 hektarjev. Zmanjšala 
se je tako povprečna površina 
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kmetijskih površin na gospo-
darstvo kot tudi število kme-
tijskih gospodarstev, na katerih 
redijo živali. Prav tako je opa-
zno opuščanje kmetovanja na 
majhnih kmetijskih gospodar-
stvih in večanje na večjih, ven-
dar ne enakovredno. Leto 2009 
je bilo za kmetijstvo krizno leto, 
ker je prišlo do močnega padca 
cen. Po besedah dr. Rednaka pa 
je cena kmetijskih izdelkov ve-
zana na ceno ob oddaji. Pri eko-
nomiki je namreč bolj pomemb-
no, kdaj prodaš, kot pa funkci-
ja načina pridelave. Za leto 2010 
naj bi cene realno ostale na isti 
ravni. Po statistični oceni naj bi 
bila rast cen višja kot inflacija. 
Padajoč trend kaže na poslab-
šanje cen inputov, ki rastejo hi-
treje kot cene pridelkov. V letu 
2009 je že drugo leto zapored 
faktorski dohodek padel. V letu 
2010 se pričakuje 11 odstotkov 
višji faktorski dohodek kot leta 
2009. Dr. Rednak vidi možno-
sti za kmetijstvo predvsem v 
izboljšanju tehnologije in bolj 
učinkoviti pridelavi, medtem 
ko se v letu 2011 ne pričakuje 
izboljšanja cenovno stroškov-
nih razmerij kot tudi ne doda-
tnih proračunskih sredstev.

O rešitvah za izboljšanje eko-
nomsko-socialnega položaja 
slovenskih kmetij je spregovo-
rila mag. Olga Oblak s Sektorja 
za kmetijstvo in gozdarstvo pri 

KGZS. Gospodarsko krizo vidi 
kot izziv in priložnost za nov za-
gon. Vsak mora prispevati svoj 
delež k izboljšanju položaja v 
kmetijstvu: kmetje z lastno ino-
vativnostjo za ustvarjanje nove 
dodane vrednosti in večjim pou-
darkom na zniževanju stroškov, 
kmetijska svetovalna služba s 
prenosom znanja v smeri večje-
ga poudarka na ekonomskemu 
svetovanju v vseh sektorjih kme-
tijstva in gozdarstva tako na teh-
nološkem področju kot podro-
čju tudi načrtovanja investicij, 
strokovne in znanstvene usta-
nove z aplikativnimi znanji in 
ustreznimi ekonomsko-tehno-
loškimi rešitvami za posamezne 
sektorje, država pa z ustreznimi 
ukrepi kmetijske politike (vizi-
jo razvoja, ustrezno zakonoda-
jo, poenostavitvijo predpisov) in 
posluhom za sodelovanje s soci-
alnimi partnerji.

Skupna vrednost ukrepov 
kmetijske politike v letu 2011, 
ki jih pripravlja Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, znaša 346,6 milijonov 
evrov. Predstavil jih je name-
stnik direktorja Direktorata za 
kmetijstvo Alojz Senegačnik. 
Spregovoril je tudi o vsebini 
Resolucije o strateških usmeri-
tvah razvoja slovenskega kme-
tijstva in živilstva za naslovom 
ZAGOTOVIMO.SI JUTRI. Ta 
zajema pripravo operativnih iz-

vedbenih programov sheme ne-
posrednih plačil, programa ra-
zvoja podeželja 2014-2020, pro-
grama aktivne kmetijske ze-
mljiške politike, davčne politike, 
razvoja in raziskav ter razvoj-
nih programov po posameznih 
kmetijskih panogah. Njen cilj 
je zagotavljanje prehranske var-
nosti s stabilno pridelavo varne, 
kakovostne in potrošniku do-
stopne hrane, povečevanje kon-
kurenčne sposobnosti kmetij-
stva in živilstva ter zagotovitev 
skladnega razvoja podeželja. V 
začetku leta 2011 bo resolucija 
obravnavana na Vladi RS.

enotni PoZivi vladi
Ob zaključku posveta so udele-
ženci okrogle mize in razprave 
pozvali vsa pristojna ministr-
stva, da pri pripravi nove za-
konodaje, ki kakorkoli vpliva 
na ekonomsko-socialni polo-
žaj kmetov, vgradijo rešitve, ki 
bodo prispevale k ohranjanju 
kmetijstva. Mladim je treba za 
povečanje interesa za prevzem 
kmetij omogočiti pridobivanje 
stabilnega dohodka iz kmetij-
ske dejavnosti ter zagotoviti 
primerljivo socialno varnost za 
vse člane družine. V nadaljeva-
nju so pozvali vlado, da pripravi 
in izvede ukrepe za ureditev ce-
novnih nesorazmerij v prodaj-
ni verigi kmetijskih pridelkov 
in ukrepe za zagotovitev ena-

kovredne pogajalske moči vseh 
vključenih deležnikov znotraj 
prodajne verige. Ponudnike 
kmetijskih pridelkov je treba 
za zagotovitev večje pogajal-
ske moči vzpodbujati k pove-
zovanju in skupnemu nastopu 
na trgu. Opozorili so tudi, da 
morajo kmetje za uspešen ra-
zvoj slovenskega kmetijstva in 
povečanja stopnje samooskrbe 
in dvig ekonomske uspešnosti 
kmetij posodobiti tehnološke 
postopke, s katerimi bodo zni-
žali stroške in povečali učin-
kovitost gospodarjenja. Kmetje 
morajo biti pripravljeni za spre-
jemanje in uvajanje novih spe-
cialnih znanj ter podjetnih za-
misli ter pravočasno dopustiti 
spremembe na kmetijah. Za iz-
vajanje uspešnega trženja kme-
tijskih pridelkov morajo kme-
tje dejavneje pristopiti k pove-
zovanju in skupnemu nasto-
pu na trgu. Zaradi poslabšanja 
ekonomsko-socialnega položa-
ja slovenskih kmetij v zadnjem 
obdobju so pozvali vlado, da 
imenuje medresorsko delovno 
skupino, ki bo natančno pre-
učila razmere v kmetijstvu. 
Delovna skupina mora z name-
nom izboljšanja stanja obliko-
vati zavezujoče izvedbene nalo-
ge za posamezna ministrstva in 
pristojne javne službe.

dobitniki PriZnanj Za 
iZredno strokovno 
in organiZacijsko 
usPešnost v kMetijskeM 
svetovanju

irena friškovec, 
kgZs - Zavod celje
Specialistka za hmeljarstvo 
Irena Friškovec že 18 let dela 
na področju hmeljarstva. V za-
dnjih letih zelo zavzeto in uspe-

šno pripravlja poslovne načr-
te za posodobitve na hmeljar-
skih kmetijah. S številnimi in-
tervjuji in strokovnimi nasveti 
za krajevne in državne medije 
ter s sodelovanjem pri organi-
zaciji in izvedbi zelo obiskanih 
hmeljarskih prireditev skrbi za 
promocijo hmeljarstva ter tudi 
dela kmetijskih svetovalcev. S 
svojim optimizmom skrbi za 
interesno povezovanje hme-

ljarjev in podeželske mladine v 
Spodnji Savinjski dolini. 

darja janežič,  
kgZs - Zavod ljubljana
Darja Janežič je na izpostavi za 
kmetijsko svetovanje Grosuplje 
v enoti Ivančna Gorica zaposle-
na že od ustanovitve službe za 
kmetijsko svetovanje. Z nasve-
ti in izobraževanjem usmerja 
kmetije tako na tehnološkem 

kot tudi na razvojnem podro-
čju. Kot rezultat njenega dela so 
se na tem območju razvile šte-
vilne uspešne kmetije. Posebej 
dejavno dela na področju sad-
jarstva in vrtnarstva. Z njeno 
pomočjo uspešno deluje tudi 
Društvo govedorejcev. 

dr. dušica Majer,
kgZs
Dušica Majer je svojo poklic-
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Na slavnostni večerji, ki je potekala po prvem delu posveta, so podelili priznanja za izredno stro-
kovno in organizacijsko uspešnost v kmetijskem svetovanju. Priznanja so podeljevali predsednik 
KGZS Ciril Smrkolj, direktor KGZS Igor Hrovatič, vodja Sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo pri 
KGZS mag. Miran Naglič ter vinska kraljica Andreja Erzetič.

no pot začela pred petindvaj-
setimi leti na Srednji kmetijski 
šoli v Šentjurju, nadaljevala pa 
na Inštitutu za hmeljarstvo in 
pivovarstvo v Žalcu. Vodila je 
Tehnološki center za hmeljar-
stvo, pivovarstvo in zdravil-
ne rastline. Delala je kot stro-
kovnjakinja za fiziologijo ra-
stlin in na tem področju opra-
vila doktorsko disertacijo. Ves 
čas je dejavno delala kot sve-
tovalka za hmeljarstvo. V za-
četku leta 2006 se je zaposlila 
na Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije. Od leta 2007 
vodi Oddelek za rastlinsko 
pridelavo. 

Matjaž Meglič, 
kgZs - Zavod kranj
Matjaž Meglič je svoje delo začel 
na Gorenjski kmetijski zadrugi 
Kranj, od leta 1991 pa svoje delo 
nadaljuje kot vodja Izpostave 
za kmetijsko svetovanje Tržič. 
Poleg strokovnega dela na svo-
jem svetovalnem območju je 
uspešen tudi pri izvajanju stro-
kovnih nalog za območje celo-
tnega zavoda. Strokovno sve-
tuje gorenjskim prašičerejcem 
ter jih spodbuja k stanovske-
mu organiziranju. Dejavno dela 
kot koordinator za elektronski 
vnos zbirnih vlog in v skupini 
za izvajanje varnosti in zdrav-
ja pri delu. 

ervin novak, 
kgZs - Zavod Murska sobota
Ervin Novak je zaposlen na 
Izpostavi za kmetijsko svetova-
nje Murska Sobota že od začet-
ka ustanovitve kmetijske sveto-
valne službe. S svojim znanjem 
in izkušnjami hitro rešuje teža-
ve, povezane s tehnologijo pri-
delave, in vedno bolj zapleteno 
zakonodajo na področju kme-
tijstva. Torej ni naključje, da je 
v njegovi pisarni vedno veliko 
ljudi, ki iščejo njegovo pomoč, 
še zlasti v času izpolnjevanja 

vlog za neposredna plačila in 
razpisov, ko se nanj obrača iz-
redno veliko kmetov. 

Miša Pušenjak, 
kgZs - Zavod Maribor
Miša Pušenjak je priznana stro-
kovnjakinja na področju zele-
njadarstva, panoge, ki se je pri 
nas začela intenzivneje razvija-
ti v zadnjem desetletju. V kme-
tijski svetovalni službi je zapo-
slena od leta 2002. Dela na ce-
lotnem območju Podravja, po-
sebej intenzivno na območjih 
z namakalno infrastrukturo 
in na kmetijah, ki pridelujejo 
zelenjavo v zaprtih prostorih. 
Utirala je pot integrirani pride-
lavi, poleg tega pa je tudi vneta 
zagovornica ekološke pridelave 
zelenjave, kjer posebno zavzeto 
išče rešitve na področju biotič-
nega varstva zelenjadnic.

srečko rajh, 
kgZs - Zavod Ptuj
Srečko Rajh je svojo poklicno pot 
začel na Kmetijskem kombinatu 

v Slovenski Bistrici in se nato za-
poslil v kmetijski svetovalni služ-
bi. V petnajstih letih dela v kme-
tijski svetovalni službi je veliko 
prispeval k razširitvi sadjarstva v 
občini Slovenska Bistrica. Za sad-
jarstvo je navdušil številne manj-
še kmetije. Ker se je vedno pripra-
vljen učiti in iskati nove možnosti 
in je prepričan, da mora kmetija 
osnovno dejavnost nadgraditi z 
dopolnilno dejavnostjo, mu je 
bilo lani zaupano delo na podro-
čju dopolnilnih dejavnosti. 

darinka slanc, 
kgZs - Zavod novo mesto
Darinka Slanc je kmetijski sve-
tovalni službi zapisana od sa-
mega začetka. Pri svetovalnem 
delu je vedno iskala nove zami-
sli in rešitve. Tako je pred osta-
limi organizirala in desetletje 
uspešno pripravljala odzivnik 
za vinogradnike, pripravljala 
je brošure s kmetijskimi nasve-
ti Svetovalček ter izdala brošu-
ro Možnosti razvoja kmetij. Kot 
vodja izpostave uspešno sode-

luje pri soustvarjanju kmetijske 
politike, je članica več odborov, 
komisij in strokovna tajnica od-
bora izpostave KGZS Metlika. 

rafaela žejn, 
kgZs - Zavod nova gorica
Rafaela Žejn že več kot pet-
indvajset let dela na podro-
čju kmetijstva v občini Ilirska 
Bistrica. Poklicno pot je začela 
kot tehnologinja za rastlinsko 
pridelavo v Kmetijski zadrugi 
Ilirska Bistrica, nadaljevala kot 
vodja kmetijske pospeševalne 
službe, po reorganizaciji sle-
dnje leta 1990 pa prevzela vode-
nje izpostave za kmetijsko sve-
tovanje. S strokovnim znanjem 
in izrednim čutom za soljudi 
je veliko pripomogla k napred-
ku kmetijstva in razvoju pode-
želja na območju občine Ilirska 
Bistrica, kjer so rezultati njene-
ga dela vidni v uspešno izpelja-
nih investicijah na kmetijah. 

Jerica Potočnik »
Tatjana Vrbošek »
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O problematiki 
povečanja zakupnin 

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj se je s sodelavci ude-
ležil razgovora z direktorico sklada Kmetijskih ze-
mljišč in gozdov RS Ireno Šink.

Predsednik kmetijsko gozdarske zbornice slovenije (kgZs) 
ciril smrkolj se je včeraj na sedežu sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov rs (sklad) sestal z novo direktorico ireno šink.

Na razgovoru je novi direktorici predstavil KGZS, njeno delo-
vanje ter strukturo njenega članstva. Kar nekaj članov KGZS je na-
mreč tudi zakupnikov kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so v lasti 
Republike Slovenije in spadajo pod upravljanje sklada.

Ciril Smrkolj je poudaril, da je dohodkovni položaj slovenskih 
kmetov zelo slab in da kmetom velike težave predstavlja tudi pove-
čanje zakupnin na letni ravni. Predlagal je, naj sklad pomaga kme-
tovalcem pri znižanju osnovnih stroškov.

Na razgovoru so odprli kar nekaj vprašanj, med njimi tudi vpraša-
nje priprave koncesnin za zakup gozdov s strani kmetovalcev hribo-
vsko-gorskih območij, izgradnje vlak in gozdnih cest, certificiranja 
gozdov v Sloveniji ter škod po divjadi na kmetijskih zemljiščih in v 
gozdovih. Ciril Smrkolj je ob tem opozoril na pomanjkanje ustreznih 
pravilnikov za oceno škod. V nadaljevanju so se dotaknili tudi vpra-
šanja reorganizacije pisarn sklada in krčenja izpostav po terenu.

Udeleženci razgovora so se strinjali, da je treba permanentno 
usklajevati tekoče težave, ki se pojavljajo v okviru delovanja skla-
da in KGZS kot zastopnice interesov svojih članov. Ciril Smrkolj 
je izrazil željo po dejavnem sodelovanju med KGZS, skladom in 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pri 
kampanji Mednarodno leto gozdov. Združeni narodi so namreč 
leto 2011 razglasili za Mednarodno leto gozdov. Vlogo nosilcev 
kampanje na nacionalni ravni pa so med drugimi prevzeli tudi 
MKGP, sklad in KGZS.  

Jerica Potočnik »

akTUalno

Rešitve za obstoj 
hmeljarske panoge 
Predsednik KGZS Ciril Smrkolj se je novembra 
skupaj s hmeljarji sestal z ministrom za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

Predsednik kmetijsko gozdarske zbornice slovenije 
ciril smrkolj se je 24. novembra skupaj s predsedni-
kom komisije za hmeljarstvo pri kgZs Ferdinandom 
kunstom in strokovnimi sodelavci sestal z ministrom 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. dejanom 
židanom. 

Na srečanju so obravnavali konkretne možnosti za reši-
tev težav slovenskih pridelovalcev hmelja. Zaradi svetovnih 
viškov hmelja se je prodaja prostih količin hmelja praktično 
ustavila. Tako hmeljarji vedno težje izpolnjujejo obveznosti 
glede plačil najemnin za najeta zemljišča Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov, prispevkov za pokojninsko in zdravstve-
no zavarovanje ter davkov.

Minister je zavrnil možnost interventnega odkupa ne-
prodanih količin hmelja s strani države. Poudaril je, da bo 
91 hmeljarskih kmetijskih gospodarstev do konca leta 2010 
prejelo sredstva ukrepa začasne sheme omejene pomoči ob 
finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009.

Dogovorili so se, da bodo hmeljarji preko Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije posredovali konkretne predlo-
ge za spremembo pravilnika, ki ureja certifikacijo hmelja. 
Pravilnik naj bi se popravil v smeri poenostavitve ter zago-
tavljanja sledljivosti pridelanega in prodanega hmelja. Prav 
tako bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
preučilo možnosti za oprostitev sofinanciranja hmeljarjev 
pri izvajanju strokovnih nalog žlahtnjenja hmelja in tehno-
logije pridelave in predelave hmelja.

Zaradi neprodanega hmelja vedno več hmeljarjev raz-
mišlja o ukinitvi hmeljarjenja oziroma začasnem zmanjša-
nju obdelovalnih površin. Hmeljarji predlagajo, da država 
za krčitev nasadov dodeli enkratno državno pomoč oziro-
ma omogoči sofinanciranje minimalne obdelave hmeljišč, 
vključenih v programe PRP 2007–2013, ukrep 121, za obdo-
bje trajanja krize. Minister je zagotovil, da bo ministrstvo 
pripravilo predlog za sofinanciranje pomoči za krčenje na-
sadov hmelja na nivoju Evropske unije in ga posredovalo na 
Svet ministrov v Bruselj. Obenem je zagotovil osebno pomoč 
pri prodaji hmelja z vzpostavitvijo mednarodnih diplomat-
skih povezav.

Tatjana Vrbošek »
dr. Dušica Majer »   Vam želi vse dobro v letu 2011! 



DeCeMBeR 2010 / JaNUaR 2011 17

akTUalno

Kaj prinaša novela Zakona o dohodnini
v četrtek, 16. decembra, so poslanci državnega zbora drugič glasovali o noveli Zakona o dohodnini. Ponovno glasovanje je bilo 
potrebno zaradi odložilnega veta državnega sveta. Tudi v drugo je večina poslancev podprla novelo Zakona o dohodnini. Ob tem 
smo za izjavo zaprosili ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana, predsednika Odbora za kmetijstvo v DZ 
Franca Bogoviča, predsednika KGZS Cirila Smrkolja ter Romana Žvegliča predsednika SKS in protestnega odbora.

V Slovenski ljudski strani smo ves čas pod-
pirali ukinitev povprečenja prihodkov iz na-
slova ukrepov SKP. V tem delu zakon prina-
ša pozitivne novosti. Žal pa nam ni uspelo pri 
zahtevi, da se plačila z naslova ukrepov sku-
pne kmetijske politike in državnih pomoči ne 
prištevajo v osnovo za odmero dohodnine. Pri 
tem moram povedati, da smo večje razume-
vanje kot na Vladi dosegli pri koalicijskih po-

slancih. Ravno ob njihovi podpori smo dosegli znižanje osnove za 
obdavčitev s 70 odstotkov na 50 odstotkov. Vložili smo amandma, s 
katerim smo hoteli še dodatno znižanje na 30 odstotkov, vendar nam 
žal ni uspelo. Prav tako smo ves čas mnenja, da ni potrebno vpelje-
vati obveznega knjigovodstva. Predvsem smo v dvomih, ker je še ve-

dno toliko neznank glede standardov, dodatnih finančnih obreme-
nitev. Žal smo tudi tu bili neuspešni kakor tudi pri poskusu zvišanja 
cenzusa, pri katerem bi kmetije morale začeti z obveznim vodenjem 
knjig. Ta je ostal 7500 evrov, s tem pa, po prvih ocenah, v ta sistem 
vstopi 6000 kmetij. 

Danes izglasovan zakon bo kmalu stopil v veljavo in po eni strani 
je dobro, ker se bodo vsaj nekatera odprta vprašanja za to leto raz-
rešila. V kratkem času pa bomo poskušali dobiti zadostno podporo 
tudi koalicijskih poslancev ter vložili novelo zakona, s katero bomo 
poskušali doseči to, kar nam zdaj ni uspelo – nižjo stopnjo obraču-
nane osnove za obdavčitev sredstev iz naslova ukrepov SKP (30 od-
stotkov) ter višji cenzus za vstop v sistem obveznega vodenja knjig 
(15.000 evrov). V tem primeru bo v Sloveniji moralo voditi knjige 
okoli tisoč največjih kmetij.

Vesel sem, da je zakon sprejet, ker menim, da 
je dober. Dober pa je zato, ker prinaša več ko-
risti slovenskemu kmetijstvu. V prvi vrsti bo v 
letu 2010 prinesel 1,5 milijona evrov. V nasle-
dnjih dveh letih ne bo krivičnega povprečenja, 
predvsem pa bo kmetijstvu koristil, saj vpe-
ljuje enostaven standard vodenja knjig, ki ga 
bodo lahko nosilci kmetijske dejavnosti sami 
uporabljali. Za pripravo slednjega se je zave-

zala Vlada RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pa bo naročilo izdelavo računalniškega programa, ki ga bodo kme-
tje prejeli brezplačno. S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije se 

bomo dogovorili, da bodo poskrbeli za ustrezno izobraževanje svo-
jih članov.

Na našem ministrstvu razumemo ta zakon kot eno izmed ope-
rativnih pomoči v letu 2010 oziroma nadaljevanje le-teh. Sprva smo 
kmetijstvo skozi zmanjšan KD razbremenili za približno 6 milijonov 
evrov, nato so sledile interventne pomoči, in sicer 3,2 milijona evrov 
za mlečni sektor in 1,2 milijona evrov namenjenih prašičerejskemu 
sektorju. Predvidevamo, da bomo v zadnjem tednu decembra zago-
tovili še 4 milijone pomoči kmetijskemu sektorju v obliki »de mini-
mis« pomoči kmetijam zaradi težkega gospodarskega položaja. Za 
zadnjo pomoč smo že pridobili soglasje Evropske komisije, saj gre za 
denar iz državnega proračuna.

Franc Bogovič 

Sprejeti zakon pomeni določen napredek, 
vendar samo za letošnje leto. Z njim nismo 
zadovoljni. Protestni odbor se bo v kratkem 
sestal ter zavzel skupno stališče glede priho-
dnjih ukrepov. Skoraj zagotovo bomo pristo-
pili k dejavnostim za ponovno spremembo 

zakona. Zdaj je dovolj časa, da pripravimo izračune in s tem tudi 
kakovostne argumente. 

Glede sprejetega zakona pa lahko rečem še to, da se je s tem 
izkazala neodgovornost naše politike, saj bi pričakovali, da pred 
sprejetjem zakona pripravijo računovodske standarde. Tako pa je 
vse preveč neznank.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je si-
cer zadovoljna, ker je ob sodelovanju poslan-
cev Državnega zbora dosegla, da so v nove-
li Zakona o dohodnini upoštevane nekatere 
spremembe, ki pomenijo premik na bolje, 
predvsem za leto 2010. Vendar pričakujemo, 
da bo po izteku prehodnega obdobja prišlo 
do težav, predvsem glede na slab gospodar-
ski položaj slovenskega kmetijstva. Menimo, 
da bi morali drugače definirati obdavčeva-
nje dohodka iz kmetijstva, in sicer tako, da 

se prilagaja ekonomskim razmeram.
Glede vnovične spremembe sprejetega zakona pa menim, da 

bodo spremembe predvsem odvisne od tega, kaj bo pokazalo davčno 
leto 2010. Na podlagi vseh slabosti, tudi tistih, ki jih morda zdaj še 
ne moremo predvideti, bomo lahko pripravili takšne predloge spre-
memb, ki bodo lahko podlaga za res dober zakon o dohodnini.

Glede obveznega vodenja knjig pa je mnenje Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije še vedno, da je potrebno prepustiti takšno 
odločitev kmetom, ne glede na cenzus. Seveda pa se bo Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije o nadaljnjih korakih še uskladila z 
nevladnimi organizacijami na prihodnji seji protestnega odbora.

Ciril Smrkolj 

Mag. Dejan Židan

Roman Žveglič
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Delovno srečanje z ministrom 
za okolje in prostor
Predstavniki KGZS so na delovnem srečanju z ministrom za okolje in prostor Rokom Žarničem med 
drugim opozorili tudi na nevzdržne razmere na vodovarstvenih območjih (VVO).

v prostorih Ministrstva za 
okolje in prostor rs je 30. no-
vembra potekalo delovno sre-
čanje vodstva kmetijsko goz-
darske zbornice slovenije z 
ministrom za okolje in prostor 
rokom žarničem in njegovimi 
sodelavci. 

Predsednik Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije Ciril 
Smrkolj s sodelavci je odprte te-
žave slovenskih kmetov strnil v 
devet točk: problem kmetovanja 
na vodovarstvenih območjih, 
kmetovanja na priobalnih ze-
mljiščih, povračilo škod po pro-
stoživečih zavarovanih živalih, 
problem neizplačane škode po 
neurjih za leti 2007 in 2008, ne-
dosledno izvajanje Zakona o od-
pravi posledic naravnih nesreč, 
vrednotenje nepremičnin za po-
trebe davka na nepremičnine, 
urejanje in vzdrževanje vodoto-

kov, uredba o varstvu samoni-
klih gliv ter sistemska ureditev 
odpadnih vod.

kMetovanje na 
vodovarstvenih 
obMočjih
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije že dolgo opozarja na 
nevzdržne razmere kmetovanja 
na vodovarstvenih območjih, ki 
so posledica neizvajanja 35. čle-
na Zakona o vodah. Le-ta zago-
tavlja lastniku oz. nosilcu kme-
tijskega gospodarstva, ki ima 
zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima zmanj-
šan dohodek iz kmetijske dejav-
nosti, pravico do nadomestnega 
zemljišča oziroma pravico do de-
narnega nadomestila za zmanj-
šanje dohodka iz kmetijske de-
javnosti. Žal se zakon v 35. členu 
ne izvaja. Tako so kmetje od leta 

2009 dolžni izvajati ukrepe vo-
dovarstvenega režima, kar nad-
zorujejo pristojne inšpekcijske 
službe, kljub dejstvu, da ni niti 
možnosti za pridobitev nadome-
stnih zemljišč niti ne za pridobi-
tev denarnih nadomestil. Zaradi 
zahtev vodovarstvenega režima 
je tako ogrožen obstoj 111 kme-
tijskih gospodarstev in posledič-
no opuščanje kmetovanja in za-
raščanje teh območij.

kMetovanje na 
Priobalnih ZeMljiščih
Zakon o vodah v svojem 65. čle-
nu prepoveduje gnojenje in upo-
rabo sredstev za varstvo rastlin 
na priobalnih zemljiščih v tlo-
risni širini 15 metrov od meje 
brega voda 1. reda in 5 metrov 
od meje brega voda 2. reda. To 
v realnosti predstavlja 14.649 
ha kmetijskih zemljišč. Za dolo-
čene kmetije to predstavlja pre-

Glede nadomestnih zemljišč je minister za okolje in prostor 
poudaril, da to ni v pristojnosti njegovega ministrstva, tem-
več je za to zadolženo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. Kar se tiče denarnih nadomestil, se je po bese-
dah ministra zapletlo pri viru financiranja. Sredstva za odško-
dnine se namreč pridobivajo od uporabnikov vode. To pome-
ni, da so jih dolžni zagotoviti koncesionarji vodovodnih stori-
tev. Žal je do konca februarja 2011 zamrznjeno zvišanje cene 
vode, kar onemogoča njihovo pridobitev. Ob tem poudarja, 
da gre za minimalno zvišanje. Minister je povedal, da bo vla-
da v decembru obravnavala uredbo, ki naj bi začasno uredi-
la vprašanje odškodnin za omenjena območja. Predvidoma v 
začetku prihodnjega leta bo odprt tudi Zakon o vodah, kar bo 
omogočilo vključitev potrebnih sprememb. Minister pri pri-
pravi predlogov sprememb pričakuje sodelovanje strokovnja-
kov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, kar bo omogočilo 
pripravo bolj življenjskega zakona.
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cejšen del kmetijskih površin. S 
tem se izgubljajo nekatera naj-
boljša kmetijska zemljišča in 
slovenske kmete postavlja v ne-
enakopraven položaj.

V Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije je bil pripravljen 
pregled zakonodaje, ki ureja 
kmetovanje na priobalnih ze-
mljiščih, ki kaže, da bi onesna-
ževanje površinskih voda lahko 
precej bolj učinkovito prepreči-
li z uvajanjem dodatnih zahtev 
kot z uvajanjem širokih varoval-
nih pasov. KGZS predlaga uved-
bo moratorija na zakonodajo, 
ki ureja kmetovanje na priobal-
nih zemljiščih, dokler ne pride 
do uskladitve določb 65. člena 
Zakona o vodah s pogoji, ki jih 
imajo ostale članice Evropske 
unije.

Minister žarnič je kgZs iz-
razil pripravljenost za prilaga-
janje in sodelovanje. skupne 
interese bodo ob sodelovanju 
strokovnega sodelavca kgZs 
usklajevali na strokovni komi-
siji, ki bo pripravila predloge 
za spremembo 65. člena. 

škode Po Zavarovanih 
vrstah divjadi
Vedno več članov Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije izraža 
ogroženost in nezadovoljstvo 
zaradi velikega števila prostoži-
večih zavarovanih živali. KGZS 
že dolgo opozarja, da je večletni 
odvzem zveri na zelo nizki rav-
ni. Posledica tega je opazno šir-
jenje zveri, ki povzročajo vedno 
večjo škodo in ogrožajo prebi-
valstvo. Predsednik KGZS je po-
sebej opozoril na težave s kro-
karjem, ki povzročajo škodo rej-
cem drobnice na mladičih takoj 
po skotitvi.

generalna direktorica di-
rektorata za okolje barbara 
avčin Tržan je povedala, 
da škoda po volkovih nara-
šča, po medvedu pa upada. 
Ministrstvo za okolje in pro-

stor v zvezi s to problemati-
ko izvaja dva ukrepa, v okvi-
ru katerih subvencionira gra-
dnjo ograj, zagotavlja povra-
čilo škode in odreja odstrel 
živali. glede krokarjev izvaja-
jo dodatno študijo, ki je med 
kmetijami naletela na slab od-
ziv. izrazila je prošnjo za po-
moč kgZs pri spodbudi kme-
tij za sodelovanje pri izvedbi 
študije. 

neiZPlačane škode Po 
neurjih Za leti 2007 in 
2008
Kljub temu da je Vlada RS sep-
tembra 2008 sprejela sklep o po-
vračilu škode po neurjih v hme-
ljiščih leta 2007, sredstva v vi-
šini 1,6 milijonov evrov še niso 
izplačana. Prav tako pomoč po 
neurju v letu 2008, kljub ustre-
zni pravni podlagi in pozitivnim 
odločbam Ministrstva za okolje 
in prostor, še vedno ni prejelo 
okrog tisoč kmetij. Direktorica 
direktorata za okolje s proble-
mom ni bila seznanjena, zato je 
zagotovila, da bo preverila, za-
kaj ni prišlo do realizacije in pi-
sno posredovala odgovor.

Poskusni iZračun 
vrednotenja 
nePreMičnin Za Potrebe 
davka na nePreMičnine

KGZS je že večkrat izrazila dvom 
nad pravilnostjo ocene vrednosti 
nepremičnin, ki so bile izraču-
nane na podlagi statističnih mo-
delov, ki lahko odstopajo od pra-
vih tržnih vrednosti nepremič-
nin. Zato predlaga, da se v mo-
delu vrednotenja upošteva vse 
parametre, ki vplivajo na vre-
dnost nepremičnin. Prav tako 
predlaga imenovanje delovne 
skupine, v kateri bodo zastopani 
tudi strokovnjaki kmetijskega in 
gozdarskega področja.

Predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor so izrazili od-
prtost za sodelovanje. Zavedajo 

se, da ima model izračuna šte-
vilne napake, ki jih bodo posku-
sili odpraviti. Prav tako so pou-
darili, da si želijo predvsem vse-
binskih pripomb. Pri odpravi 
napak pričakujejo tvorno sode-
lovanje s KGZS. 

urejanje in vZdrževanje 
vodotokov
Glede opozorila KGZS za večjo 
učinkovitost pri vzdrževanju 
vodotokov in nujno okrepitvijo 
nadzora nad urejanjem in vzdr-
ževanjem vodotokov s strani in-
špekcijskih služb so predstavni-
ki Ministrstva za okolje in pro-
stor izrazili prepričanje, da se bo 
zadeva rešila v okviru predvide-
nih sprememb Zakona o vodah.

uredba o varstvu 
saMoniklih gliv
Predstavniki KGZS so na sre-
čanju izpostavili problem nabi-
ranja prekomernih količin gob 
s strani tujcev, ki ne upoštevajo 
zakonskih določil, ob dejstvu, 
da pristojni organi ne izvaja-
jo učinkovite kontrole. Po dru-
gi strani imajo slovenski drža-
vljani, ki želijo nabirati gobe kot 
osebno dopolnilno delo, številne 
omejitve. V zvezi s tem je KGZS 
februarja 2010 podala predlo-
ge za pripravo uredbe in celovi-
to zakonsko ureditev za podro-
čje nabiranja in prodaje gozdnih 
sadežev po zgledu sosednjih dr-

žav. Predstavniki Ministrstva 
za okolje in prostor so sporoči-
li, da je obravnava tega proble-
ma v pristojnostih Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Zato so februarja 
poslano pobudo kgZs preda-
li njim.

sisteMska ureditev 
odPadnih vod na 
Podeželju
Velik del gospodinjstev na po-
deželju skladno z veljavno za-
konodajo ni priključenih na sis-
tem javne kanalizacije. Kljub 
temu so dolžna plačevanja tako 
imenovane kanalščine (takse za 
odpadne vode in onesnaževa-
nje okolja). Prav tako so dolžna 
v predpisanem roku z lastnimi 
sredstvi izgraditi majhne čistil-
ne naprave. KGZS se zavzema za 
oprostitev plačevanja taks za ta 
gospodinjstva. Prav tako predla-
ga izdelavo tipskih projektov či-
stilnih naprav, kar bi zmanjšalo 
strošek pri ureditvi dokumenta-
cije za izgradnjo majhne čistilne 
naprave.

Predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor so zagotovili, 
da bodo problem dodatno preu-
čili in preverili možnost pridobi-
tve strukturnih sredstev za gra-
dnjo malih čistilnih naprav. 

Tatjana Vrbošek »
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ŽELIMO VAM VESELE  BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN  VSE DOBRO V LETU

2011

NAJBOLJŠA KRANJSKA KLOBASA 2010
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Dvajset let sadjarskega centra 
Maribor
V iztekajočem se letu je skoraj neopazno minila dvajseta obletnica delovanja pomembne sadjarske inštitucije, 
Sadjarskega centra Maribor, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Maribor.

akTUalno

Prve zamisli o ustanovitvi se-
gajo v osemdeseta leta prej-
šnjega stoletja, ko je mag. 
aleksander kravos marca 
1987 v vlogi strokovnega taj-
nika takratne Poslovne sku-
pnosti za sadje, krompir in 
vrtnine slovenije pripravil 
gradivo z naslovom Poskusna 
postaja za sadjarstvo. v gra-
divu je utemeljil razloge za 
ustanovitev, namen posta-
je, možne lokacije, predmet 
proučevanj, kadrovsko za-
sedbo. Pripravljeno gradivo 
je bilo večkrat obravnavano 
v različnih organih Poslovne 
skupnosti. 

Novembra 1987 je stro-
kovna skupina v sestavi Franc 
Lombergar, Kmetijski zavod 
Maribor, mag. Aleksander 
Kravos in Milko Kranjc, oba 
Poslovna skupnost za sadje, 
krompir in vrtnine Slovenije, in 
Peter Zadravec, Agrokombinat 
Maribor, kot najprimernejšo 

površino za poskusno posta-
jo izbrala lokacijo v Gačniku. 
Poslovna skupnost za sadje, 
krompir in vrtnine Slovenije je 
nato v letu 1988 na svoji skup-
ščini v Sevnici sprejela sklep o 
potrditvi projekta ustanovitve 
poskusne postaje za sadjarstvo 
in imenovala Iniciativni odbor 
za postavitev poskusne postaje 
v Mariboru. 

Prva leta v ZnaMenju 
organiZacijskih 
sPreMeMb
V letu 1989 so se nadaljeva-
le dejavnosti v zvezi s pripravo 
na ustanovitev poskusne po-
staje. Pripraviti je bilo potreb-
no program in zagotoviti fi-
nančna sredstva. Mag. Kravos 
je pripravil program sadjarske-
ga centra Maribor - Gačnik in 
skupaj z Milkom Kranjcem do-
segel, da je bil program uvrščen 
v sistem sofinanciranja po pro-
gramu Sklada za intervencije v 
kmetijstvu. Potrebno je bilo iz-

delati še investicijsko zasnovo 
za izgradnjo centra. To so ko-
nec leta izdelale strokovne služ-
be Agrokombinata Maribor.

Marca leta 1990 je bila s skle-
pom poslovnega odbora za sad-
jarstvo pri Poslovni skupno-
sti za sadje, krompir in vrtnine 
Slovenije ustanovljena poslovna 
enota Poskusni center Maribor 
– Gačnik. Sadjarski center je 
dobil prvega zaposlenega – vod-
jo centra mag. Petra Zadravca, 
ki to delo uspešno opravlja že 
dvajset let. Do konca leta so te-
kle priprave na saditev prvih 
poskusnih nasadov, ki so bili 
posajeni spomladi 1991.

Ker je se je Poslovna sku-
pnost za sadje, krompir in vr-
tnine Slovenije v juliju 1991 
priključila Poslovnemu zdru-

ženju za prehrano Slovenije, je 
tudi poskusna postaja za sad-
jarstvo prešla pod njegovo okri-
lje. Med Poslovnim združe-
njem za prehrano Slovenije in 
Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je bila 
9. julija 1992 podpisana pogod-
ba o financiranju nadaljnje iz-
gradnje Poskusnega sadjarske-
ga centra Maribor– Gačnik, v 
kateri se je ministrstvo zaveza-
lo pokrivati vsa finančna vlaga-
nja po Elaboratu, ki je bil prilo-
ga pogodbi.

Zadnjih devet let Pod 
okriljeM kgZs
Sadjarski center Maribor od 
začetka oktobra 2001 deluje v 
sistemu Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije kot enota 

dejavnosti sadjarskega centra so opredeljene v petletnih 
programih, ki jih potrjuje Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, in so razdeljene v naslednje sklope: 
•	 oskrba	 drevesničarjev	 s	 kakovostnim	 izhodiščnim	

materialom,
•	 sodelovanje	v	procesu	introdukcije	tujih	sort	in	podlag	ter	

sodelovanje v procesu selekcije za pridobitev lastnih matič-
nih rastlin,

•	 poskusno-razvojna	dejavnost,
•	 strokovno-svetovalna	-	pospeševalna	dejavnost,
•	 izobraževalna	dejavnost,
•	 sodelovanje	s	tujimi	strokovnjaki	in	inštitucijami.

Del nasada Sadjarskega centra Maribor s protitočno mrežo in 
namakanjem. (Foto: arhiv SC Maribor)
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Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Maribor. 

Oskrba drevesničarjev s ka-
kovostnim izhodiščnim mate-
rialom je naloga, za katero so 
priprave na izvajanje stekle že 
leta 1994. Od leta 1995 pa cen-
ter stalno dela na projektu cen-
traliziranja matičnih dreves za 
pečkarje v enem matičnem na-
sadu za brezvirusne cepiče peč-
karjev in na vzpostavitvi lastnih 
brezvirusnih zarodišč za podla-
ge pečkarjev. Postopoma so bila 
sajena drevesa na izolirani loka-
ciji Selo v Prekmurju. Takrat za-
stavljena naloga je danes ena te-
meljnih nalog centra in bi taka 
tudi morala obstati. Za uspe-
šno drevesničarstvo nujno po-
trebujemo izhodiščni materi-
al z brezvirusnim statusom ter 
povsem nadzorovan promet z 
izhodiščnim materialom viso-
ke genetske in zdravstvene vre-
dnosti, ki omogoča certifikacijo 
sadik po evropskih standardih. 
Sadjarskemu centru Maribor je 
bila naložena naloga vzposta-
vitve in vzdrževanja matičnega 
nasada za brezvirusne cepiče ja-
blan in hrušk ter oskrba elitne-
ga matičnega zarodišča podlag 
za jablano, ki jo je do sedaj brez 

dvoma opravljal z odliko. 
Sodelovanje v procesu intro-

dukcije tujih sort in podlag ter 
sodelovanje v procesu selekcije 
za pridobitev lastnih matičnih 
rastlin je že od ustanovitve na-
loga, ki jo center opravlja stal-
no. Globalizacija trgovine s sad-
jem stopnjuje proces poenotenja 
sortimenta, zato je introdukcija 
tujih tržno zanimivih sort izre-
dno pomembna trajna naloga. 
Sadjarski center Maribor je za-
radi svojega geografskega polo-
žaja v največjem pridelovalnem 
področju pečkarjev idealno me-
sto za tovrstno preizkušanje. 

osrednja naloga je 
iZvedba aPlikativnih 
PoiZkusov
Opravljanje poizkusov je vseh 
dvajset let obstoja centra ena 
njegovih osnovnih nalog. V 
centru opravljajo aplikativne 
poizkuse za neposredno sad-
jarsko pridelavo, raziskovalne 
poizkuse v sodelovanju z raz-
iskovalnimi inštitucijami ter 
tehnično aplikativno preskuša-
nje strojev. Rezultati poizkusne 
dejavnosti se običajno predsta-
vljeni na strokovnih posvetih 
doma in v tujini ter v strokovni 

literaturi. Novi trendi v integri-
rani in ekološki pridelavi zah-
tevajo hitre odzive centra, da 
čim bolj zgodaj natančno pre-
skusi novosti s tega področja in 
jih pripravi za prenos v domačo 
sadjarsko prakso.

Rezultati poskusnega in tudi 
raziskovalnega dela so v najve-
čji meri v pomoč strokovni sve-
tovalni službi in tehnologom 
sadjarskih podjetij. Center je 
učni in demonstracijski objekt, 
kjer se prirejajo strokovna sre-
čanja, praktična izobraževanja 
in omogočajo ogledi in strokov-
ne ekskurzije domačih in tujih 
sadjarjev. 

Sadjarski center Maribor že 
od ustanovitve redno obiskujejo 
dijaki slovenskih srednjih kme-
tijskih šol in študentje Fakultete 
za kmetijstvo in biosistemske 
vede Maribor ter Biotehniške fa-
kultete v Ljubljani. Na centru so 
bile izdelane številne diplomske 
naloge, prav tako tu opravljajo 
poizkuse študentje podiplom-
skega študija. Ocena vodje cen-
tra je, da je stik z dijaki in štu-
denti pomemben tudi za razvoj 
centra, saj dijaki z opravljanjem 
raziskovalnih projektov in štu-
dentje s sodelovanjem v posku-
sih za svoje diplomske naloge 
obogatijo center in ga povezuje-

jo s širokim krogom potencial-
nih uporabnikov dela centra. 

Center od začetka delovanja 
sodeluje s tujimi strokovnjaki 
in inštitucijami. Že vrsto let je 
center dejaven v iniciativi Alpe 
Jadran, član EUFRIN (evropska 
mreža raziskovalnih institucij). 
V tem času so bili vzpostavlje-
ni stiki in sodelovanje z veči-
no podobnih centrov v osrednji 
Evropi, mednarodno sodelova-
nje je iz leta v leto pomembnejše 
in obsežnejše. Center je kot me-
sto opravljanja skupnih medna-
rodnih poskusov in srečanj po-
membna opora slovenskim sad-
jarskim strokovnjakom za utr-
jevanje nujnega mednarodnega 
sodelovanja.

kaj zapisati za zaključek? 
vsekakor je potrebno izreči 
zahvalo vsem, ki so pripomo-
gli k ustanovitvi sadjarskega 
centra: mag. aleksandru kra-
vosu, Francetu lombergarju, 
Milku kranjcu in mag. Petru 
Zadravcu, ki uspešno vodi sad-
jarski center od ustanovitve. 
nobenega dvoma ni, da je cen-
ter izpolnil pričakovanja stro-
ke, da deluje v interesu sloven-
skih sadjarjev in da mora tako 
delovati tudi v prihodnje. 

Vojko Bizjak »

V Sadjarskem centru Maribor potekajo številna izobraževanja 
in delavnice, namenjene izpopolnjevanju znanja sadjarskih 
strokovnjakov. (Foto: arhiv SC Maribor)

Sadjarski center Maribor se nahaja v kraju Gačnik v občini 
Pesnica. (Foto: arhiv SC Maribor)
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Starost traktorjev v Sloveniji
Pogosto se v javnosti pojavljajo očitki, da si slovenski kmetje privoščijo preveč novih traktorjev. Na 
prvi pogled to mogoče celo drži, ko pa naredimo nekaj preprostih primerjav s stanjem pri avtomo-
bilih, lahko to posplošeno trditev kar hitro ovržemo. 

če samo pomislimo, koliko je 
nesreč s traktorji (v zadnjih 
letih še vedno prek petdeset 
na leto, od tega preko deset s 
smrtnim izidom)*. 

Med pomembnimi vzroki 
nesreč so tudi zastareli traktorji. 
V nadaljevanju so predstavljeni 
nekateri podatki o starosti trak-
torjev in primerjava s stanjem 
pri osebnih avtomobilih.

starost avtoMobilov in 
traktorjev
V preglednici so predstavljeni 
podatki o starosti vozil v lan-
skem letu. Avtomobilov, sta-
rejših od 12 let, je 24 odstotkov, 
traktorjev pa je takih kar 79 
odstotkov. Vendar pa je starost 
traktorjev še bolj zaskrbljujo-
ča, saj je po podatkih MNZ re-
gistriranih traktorjev, starej-
ših od 20 let, kar 62 odstotkov. 
Avtomobilov, starih do pet let, 
je 35 odstotkov, do pet let starih 
traktorjev pa je trikrat manj, 
to je 13 odstotkov. Do osem let 
starih avtomobilov je več kot 
polovica, traktorjev pa komaj 
16 odstotkov. 

novoregistrirani 
avtoMobili in 
traktorji v letu 2009 
Lani je bilo v Sloveniji registri-
ranih dober milijon osebnih 
avtomobilov in 87 tisoč trak-
torjev. Na slovenske ceste je lani 
zapeljalo dobrih 71 tisoč no-

vih avtomobilov in manj kot 
dva tisoč novih traktorjev. Pri 
taki dinamiki bomo potrebo-
vali za zamenjavo starih trak-
torjev z novimi več kot 47 (!) let 
in približno 15 let za zamenjavo 
avtomobilov.

Slikovit je tudi podatek o 
tem, koliko traktorjev je bilo 
kupljenih s pomočjo sredstev 
ukrepov skupne kmetijske poli-

tike (SKP). V letu 2009 je bil iz 
sredstev ukrepov SKP sofinan-
ciran nakup 1165 novih trak-
torjev, od tega 892 iz ukrepa 
121 »posodabljanje kmetijskih 
gospodarstev« in 273 v okviru 
ukrepa 122 »povečanje gospo-

darske vrednosti gozdov«. 
Povedano drugače: brez so-

financiranja nakupov traktor-
jev s sredstvi ukrepov SKP bi 

bilo novih traktorjev še manj 
ali bi bili šibkejši (manj moči, 
manj rezerve pri težjih delih in 
zato tudi praviloma manj var-
ni) ali pa manj tehnično izpo-
polnjeni, kar zopet večinoma 
pomeni manj varnosti.

indeks Prodaje
V letu 2009 se je v primerjavi z 
letom 2008 zmanjšalo tako šte-
vilo novih registriranih avto-
mobilov kot traktorjev. Število 
novih avtomobilov v letu 2009 
se je v primerjavi z letom 2008 
zmanjšalo za manj kot 20 od-
stotkov, število novih traktorjev 
v letu 2009 pa je v primerjavi z 
letom poprej manjše za 26 od-
stotkov. Te številke ovržejo trdi-
tve, da naj bi recesija manj pri-
zadela kmetijstvo. Še enkrat pa 
poudarimo, da bi bil delež novih 
traktorjev brez sredstev iz ukre-
pov SKP še manjši, torej bi bil 
temu primerno tudi indeks pri 
novih traktorjih še toliko nižji.

Marjan Papež »

Starost osebnih avtomobilov in traktorjev v letu 2009 

skupaj do 3 let 3-5 let 6-8 let 9-11 let nad 11 let
Avtomobili 1.058.858 181.405 204.485 196.198 222.729 254.041
Delež (%) 100 16 19 18 21 24 %
Traktorji 87.108 6.736 4.253 2.651 4.543 68.925
Delež (%) 100 8 5 3 5 79 %

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ); Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

* Za zmanjšanje nesreč s kmetijsko mehanizacijo poteka tudi projekt Izboljšanje varnosti pri vključevanju kmetijske mehanizacije v cestni promet, v ka-
terem sodelujejo Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Španik center in Zveza strojnih krožkov Slovenije. Cilj projekta je t.i. vizija NIČ v prometu – nič mrtvih, nič poškodovanih.

Skoraj dve tretjini registriranih traktorjev v Sloveniji je starej-
ših od 20 let.
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gozd in les

Prihodnje leto bo po ce-
lem svetu gozdarsko obar-
vano. generalna skupšči-
na Združenih narodov je 
leto 2011 namreč razglasi-
la za »Mednarodno leto goz-
dov 2011«. vodilni slogan 
mednarodnega leta gozdov je 
»gozdovi za ljudi«. Pri pro-
mocijskih dejavnostih, ki jih 
bo v sloveniji koordinira-
lo Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, bo 
poleg ostalih nosilcev kampa-
nje sodelovala tudi kmetijsko 
gozdarska zbornica slovenije.

trajnostno 
gosPodarjenje Z 
goZdovi je ključnega 
PoMena

Gozdovi ter trajnostno in več-
namensko gospodarjenje z nji-
mi lahko občutno prispeva k 
trajnostnemu razvoju, boju pro-
ti revščini in doseganju medna-
rodno sprejetih razvojnih ci-
ljev. Pri gospodarjenju z gozdo-
vi je potrebno upoštevati načelo 
trajnosti za ohranjanje in razvoj 
vseh vrst gozdov v korist seda-
njih in prihodnjih generacij. 

dejavnosti bodo 
Potekale na več ravneh 
Na mednarodni ravni bo de-
javnosti v sodelovanju s FAO 
koordiniral Forum Združenih 
narodov za gozdove (UNFF). 
Dejavnosti bodo dopolnjevale 
posamezne države s kampanja-
mi na nacionalni ravni. Uradni 
začetek leta gozdov bo na se-
dežu Združenih narodov med 
devetim zasedanjem UnFF 

(24. januar–4. februar 2011), 
ki vključuje srečanje na mi-
nistrski ravni 2.-3. februar-
ja 2011. Program bo vseboval 
javne razprave na najvišji ravni, 
novinarsko konferenco in izda-
jo serije priložnostnih znamk 
ZN za mednarodno leto goz-
dov ter druge javne dogodke. 
Države udeleženke bodo tudi 
predstavile svoje programe de-
javnosti v mednarodnem letu 
gozdov.

dejavnosti v sloveniji 
koordinira MkgP 
MKGP je skupaj z ostalimi no-
silci pripravilo komunikacijsko 
strategijo za skupno kampanjo 
ob Mednarodnem letu gozdov 
2011 v Sloveniji. Pri tem sode-
lujejo številne organizacije, ki 
imajo pomembne vloge v slo-
venskem gozdarstvu. Ker slo-
venski gozdovi in gozdarstvo 
nujno potrebujejo še več pro-
mocije, je potrebno, da vsi sku-
paj izkoristimo priložnosti, ki 
se ponujajo ob letu gozdov. Pri 
tem moramo dati med drugim 
bistveno večji poudarek učin-

kovitosti in dodajanju vredno-
sti v gozdno-lesni verigi, razvo-
ju podeželja, povečanju učinko-
vitosti gospodarjenja z gozdovi 
ter ozaveščanju ljudi o pomenu 
gozdov za prebivalce Slovenije. 

vloga kgZs v letu 
goZdov 
KGZS je podprla zamisel MKGP 
in način pristopa k organizaciji 
promocije, pri čemer so vključi-
li vse najpomembnejše organi-
zacije v Sloveniji. KGZS bo so-
delovala pri številnih dogod-

kih, bolj podrobne informaci-
je o dogodkih pa bomo podali 
po uskladitvi vsebin z ostalimi 
partnerji. 

dodatne informacije o med-
narodnem letu gozdov lah-
ko najdete na spletni strani 
http://www.letogozdov.si/, do 
katere lahko pridete tudi pre-
ko spletne strani kgZs http://
www.kgzs.si/.

mag. Igor  Kotnik »

Mednarodno leto gozdov 2011
»Gozdovi za ljudi« je slogan prihodnjega leta. V Sloveniji bo dejavnosti, povezane z mednarodnim 
letom gozdov, koordiniralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sodelovala pa bo 
tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
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Potek priprav in same izvedbe 
licitacije bo podoben kot prej-
šnja leta. V novembru in de-
cembru je potekal ogled pri-
mernih sortimentov. Konec 
decembra in v začetku janu-
arja je potrebno les posekati in 
skrojiti glede na kakovost sor-
timentov. Prevoz lesa bo po-
tekal 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-
virni gozdarji Zavoda za goz-
dove Slovenije.

Na razstavnem prostoru 
bodo les zmerili še enkrat, ga 
označili s pripadajočimi po-
datki (zaporedna številka, dol-
žina, premer, volumen) ter vpi-
sali na seznam, ki ga bodo raz-
poslali potencialnim kupcem. 
Kupci bodo za posamezen hlod 
oddali pisno ponudbo. Izbran 
bo ponudnik, ki bo za posame-
zen hlod oddal najvišjo ponud-
bo. V nasprotju s klasično lici-

tacijo tukaj velja oddana po-
nudba in je ni mogoče nakna-
dno zvišati.

Organizacijski odbor za  »
pripravo licitacije

gozd in les

Peta licitacija lesa 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 v Sloveniji, ki bo tudi tokrat potekala na letališču v Slovenj Gradcu. 
Lastnike gozdov opozarjamo, da se še vedno lahko odločijo za sodelovanje na licitaciji. 

časovni razpored licitacije
Dejavnost Datum
Dovoz hlodov na prostor licitacije 
(letališče Slovenj Gradec) 3. do 17. januar 2011
Ogled kupcev 22. januar do 2. februar 2011
Odpiranje ponudb 2. februar 2011
Obveščanje kupcev in prodajalcev 
o rezultatih do 11. februarja 2011
Plačilo hlodov s strani kupcev pred odvozom
Nakazilo prodajalcem 8 dni po plačilu kupca
Dan odprtih vrat 11. februar 2011
Odvoz hlodov 13. februar do 1. marec 2011

Za dodatne informacije naj se lastniki obrnejo na svoje revirne 
gozdarje, gozdarje kgZs in lokalna društva lastnikov gozdov.

kontaktne osebe: 
Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline: Jože •	
Jeromel (041 321 099)
Zveza lastnikov gozdov Slovenije: Jože Mori (041 657 •	
546)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: Mihael •	
Koprivnikar (041 876 500)

VAM ŽELI 
ZDRAVO, VESELO, MIRNO IN 

RODOVITNO NOVO LETO 

2011!

www.sloga.si, 04/ 251- 9760

Zastopstvo, prodaja, servis
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ekološko kMeTovanje

Predelava ekoloških živil na kmetiji
V Sloveniji še vedno primanjkuje domačih predelanih ekoloških živil. Ker je osnovni potencial slovenskega 
ekološkega kmetijstva živinoreja, je logično, da bomo imeli na voljo precej izbire pri ekoloških mesnih in 
mlečnih izdelkih. Žal ni tako, na policah domačih trgovin največkrat najdemo ekološka živila iz tujine.  

Predelava ekoloških živil na 
kmetijah ni posebno zahtev-
na. Morda potrebujemo malo 
več poguma in željo po inova-
cijah. ker se vedno več kmetij 
odloča za registracijo dopol-
nilne dejavnosti predelave, 
smo tokrat pripravili pregled 
osnovnih zakonitosti predela-
ve ekoloških živil.

teMeljna načela 
kot temeljna načela postop-
kov predelave ekoloških živil 
razumemo naslednje:
•	 skrbno	predelovanje	živil,	po	

možnosti z uporabo tradicio-
nalnih bioloških, mehanskih 
in fizikalnih postopkov,

•	 zagotavljanje	 sledljivosti	 in	
transparentnosti,

•	 vodenje	dokumentarnih	evi-
denc,

•	 zagotavljanje,	da	se	ekološko	
pridelane surovine in pre-
delani proizvodi ne mešajo, 
zamenjajo ali onesnažijo s 
konvencionalnimi.

sPlošna Pravila o 
ločevanju Predelave 
ekoloških živil od 
konvencionalnih

Nekateri proizvajalci proizvaja-
jo izključno ekološko predelane 
proizvode, večina pa proizva-
ja ekološka in konvencionalna 
živila. Predelovalci, ki prede-
lujejo in ekološka in konven-
cionalna živila, morajo vzpo-
staviti učinkovit sistem loče-
vanja ekološke predelave od 
konvencionalne v vseh fazah: 
sprejem ekoloških živil, skla-
diščenje surovin, vse faze pre-
delave, skladiščenje končnih 
proizvodov. Najučinkovitejši 
način je prostorsko ločevanje 
predelave, to pomeni, da prede-
lujemo ekološka živila v drugem 
prostoru kot konvencionalna.

Prostorsko ločevanje veliko-
krat ni možno, zato je dovoljeno 
tudi časovno ločevanje predela-
ve; pred predelavo ekoloških 
proizvodov se izvede čiščenje 
predelovalne linije.

Prenos iZvedbe 
katerihkoli dejavnosti 
na tretjo osebo 
Če predelovalec prenese izved-
bo katerihkoli dejavnosti na tre-
tjo osebo (podpogodbenika), je 
še vedno zavezan izpolnjeva-
ti zahteve veljavne zakonodaje 

za predelavo ekoloških živil. S 
podpogodbenikom mora imeti 
sklenjen »Dogovor o predelavi«, 
s katerim se podpogodbenik ob-
veže, da bo izpolnjeval splošne 
zahteve o predelavi ekoloških ži-
vil. Taka razmerja so najpogo-
stejša npr. pri izdelavi jabolčne-
ga soka, zakolu in mletju žit.

vodenje količinskih 
evidenc

Predelovalec ekoloških ži-
vil vodi količinske evidence o 
prevzetih surovinah, predela-
nih ekoloških živilih, zalogah 
v skladišču oziroma shrambi 
in prodanih ekoloških živilih.

sestavine ekoloških 
živil
Živila, ki se označujejo in tržijo 
kot ekološka, morajo vsebova-
ti najmanj 95 odstotkov sestavin 
ekološkega kmetijskega izvora. 
Ostalih 5 odstotkov sestavin sme 
biti konvencionalnih, kmetijske-
ga izvora, vendar so dovoljene le 
tiste, ki so navedene v prilogah 
Uredbe Komisije (ES) 889/2008 
(priloga IX in označene sestavine 
v prilogi VIII, oddelek A). Hkrati 
ne sme biti med sestavinami 
ista ekološka in neekološka se-
stavina kmetijskega izvora.

nekatere dovoljene 
sestavine oZiroMa 
tehnološki PriPoMočki
•	 Pekarstvo:	 neekološki	 kvas,	

sredstva za vzhajanje (kalije-
vi karbonati, natrijev karbo-
nat, vinska kislina), naravne 

Spoštovani kmetovalci,
integrirani in ekološki pridelovalci oz. predelovalci!

Spet je leto naokoli in nastopil je čas, ko vas povabimo k 
prijavi v postopek certificiranja.

V decembru ste z naše strani prejeli obsežno kuverto s 
povabilom in prijavno dokumentacijo. Prosimo Vas, da iz-
polnjeno vrnete najkasneje do 31. decembra 2010 na naš 
naslov: 

Inštitut KON-CERT Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
V primeru nejasnosti ali potrebe po dodatnih informaci-

jah smo dosegljivi telefonsko ali preko elektronske pošte:
integrirana pridelava: 02 228 49 36, 02 228 49 22, • 
katarina.kresnik@kon-cert.si
ekološka pridelava: 02 228 49 33, 02 228 49 31, • 
liljana.surlan@kon-cert.si

Vse nove interesente vabimo, da si ogledate našo 
spletno stran http://www.kon-cert.si in v njej izpolnite 
predprijavo v postopek certificiranja, ki jo najdete pod 
ikonami »integrirana pridelava« in »ekološko kmetijstvo«. 
Posredovali Vam bomo prijavno dokumentacijo.

»Naj Vas prihodnje leto obdari s srečo, zdravjem, 
zadovoljstvom, obilno letino in poslovnim uspehom«.

Direktorica Inštituta KON-CERT Maribor 
s sodelavci
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ekološko kMeTovanje

arome, lecitin.
•	 Mlekarstvo:	 pripravki	 iz	mi-

kroorganizmov in encimov, 
naravne arome.

•	 Predelava	 sadja:	 citronska	
kislina, askorbinska kislina, 
pektin, žveplov dioksid v sa-
dnih vinih. 

•	 Predelava	 mesa:	 natrijev	 ni-
trit in kalijev nitrat. 

•	 Predelava	 soje:	 magnezijev	
klorid (nigari).

Gensko spremenjeni organizmi 
(GSO) in proizvodi, pridobljeni iz 
ali z GSO, se ne smejo uporabljati 
niti v ekološkem kmetijstvu niti 
pri predelavi ekoloških živil.

delež ekoloških 
sestavin
Živila, ki vsebujejo manj kot 95 
odstotkov sestavin ekološke-
ga izvora, izdelujemo po ena-
kih postopkih kot ekološka ži-
vila. Za neekološke sestavine 
kmetijskega izvora ni potreb-
no, da so iz seznama dovoljenih 
v prilogi Uredbe Komisije (ES) 
889/2008, ne smejo biti pa GSO 
ali pridobljene z ali iz GSO. Tudi 
za ta živila velja, da morajo pri-
dobiti certifikat.

oZnačevanje ekoloških 
živil
Pomembno je poznavanje 
zahtev glede označevanja 
ekoloških živil. označevanje 
je pomembno tudi s prodaj-
nega stališča, saj zagotavlja 
informacije, ki so pri porab-
niku ključne za odločitev o 
nakupu. 
•	 Živila	 z	 več	 kot	 95	 odstotki	

ekoloških sestavin kmetij-
skega izvora se označujejo in 
tržijo kot ekološka. 

•	 V	seznamu	sestavin	so	ekolo-
ške sestavine označene.

•	 Na	deklaraciji	je	navedena	ši-
fra certifikacijskega organa, ki 
nadzira postopke predelave.

•	 Živila	 z	manj	 kot	 95	 odstot-
ki ekoloških sestavin kmetij-
skega izvora se ne označujejo 
kot ekološka.

•	 V	seznamu	sestavin	so	ekolo-
ške sestavine označene, nave-
den je tudi delež teh sestavin 
v živilu.

Predelovalec ekoloških živil je 
odgovoren tudi za označevanje 
serij. Način označevanja serij 
ekoloških živil določa vsak pre-
delovalec sam, najpogosteje kot:

•	 označevanje	 z	 roki	 uporab-
nosti,

•	 označevanje	z	označbami	serij	
(kombinacije številk in črk).

Predpisani zaščitni znaki 
na ekoloških živilih
•	 obvezno	 označevanje	 z	 no-

vim evropskim logotipom od 
1. julija 2010 naprej,

•	 neobvezno	označevanje	z	dr-
žavnim zaščitnim znakom 
„ekološki”,

•	 dovoljeno	 označevanje	 z	 za-
sebnimi znamkami, kot je na 
primer Biodar.

ekološka Predelava 
Mesa
Ekološka predelava mesa je tr-
žno zelo zanimiva dejavnost, 
zato ji posvečamo veliko pozor-
nosti. S predelavo ekološko pri-
rejenega mesa na kmetiji ali tudi 
z neposredno prodajo takšnega 
svežega mesa lahko rejec precej 
izboljša dohodek na kmetiji. 

ekološko meso dobimo po 
zakolu ekološko zrejenih ži-
vali v certificirani klavnici. 
Meso sme biti označeno kot 
“ekološko”, kadar so certifi-

cirani vsi členi v verigi mesa 
(rejci – odkupovalci – klavni-
ce – mesarije). 

V evropski zakonodaji je do-
voljenih kar nekaj dodatkov (adi-
tivov) za ekološke mesne izdelke. 
Kljub temu pa se v slovenski tra-
dicionalni predelavi teh dodat-
kov ne uporablja, zato je prav, da 
se jim tudi pri ekoloških mesnih 
izdelkih v največji možni meri 
izogibamo. Vse aditive je možno 
uspešno nadomestiti z ekološki-
mi dodatki! Aditivi, dovoljeni pri 
predelavi ekoloških mesnih iz-
delkov, so: natrijev nitrit E 250, 
kalijev nitrat E 252 (oba v ome-
jenih količinah in samo s pisnim 
dovoljenjem do konca leta 2012), 
mlečna kislina E 270, ogljikov di-
oksid E 290, jabolčna kislina E 
296 in askorbinska kislina E 300. 

če se želite naučiti več o 
predelavi ekoloških mesnin, 
se udeležite katerega od na-
ših tečajev s profesorjem 
Hermanom jakobom. Za in-
formacije pokličite: 02 228 48 
41 (valentina aleksič, inštitut 
kon-cerT).

Valentina Aleksič »

PriMer deklaracije ekološkega živila
Novi predpisi so povzročili tudi večje spremembe v deklaraci-
jah. Zato je na sliki prikazan primer nove pravilne deklaracije 
ekološkega živila.

EKOLOŠKI PŠENIČNI POLNOZRNATI KRUH  
ali EKO PŠENIČNI POLNOZRNATI KRUH  
ali  BIO PŠENIČNI POLNOZRNATI KRUH

Sestavine: pšenična polnozrnata moka*, pšenična moka*, 
voda, sončnično olje*, kvas, sol

* iz ekološke pridelave
Proizvaja: Pekarna Rožle, naslov pekarne

Neto masa: 600 g
Porabiti do: dan, mesec, leto

 SI-EKO-001
Poreklo: slovensko ali kmetijstvo EU

receptura za ekološko slovensko planšarsko pečenico
30 % svinjine III, fino zmlete •	
30 % ovčetine II•	
40 % svinjine IV•	
20 g soli, 3 g belega popra, 1 g timijana, 3 g česna (količine •	
za 1 kg mesa)

Meso dobro premešamo s soljo in začimbami, hladno maso 
zmeljemo v volku na 4 mm in še enkrat dobro premešamo. 
Pustimo, da se ohladi. Napolnimo v ovčja čreva, obarimo in 
spečemo. (Recepturo je sestavil prof. Hermann Jakob)
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Pravni nasveTi

Vpis v zemljiško knjigo
Zemljiška knjiga predstavlja javno evidenco, iz katere je razvidno lastništvo posamezne nepremičnine, 
prav tako pa je v njej vpisana vsaka sprememba drugih pravic in pravnih dejstev, ki so pomembna za la-
stnike in vse druge, ki jih zanimajo pravne lastnosti nepremičnine.

na podlagi obvestil o posku-
snem vrednotenju nepre-
mičnin, ki jih je geodetska 
uprava rs v oktobru posla-
la vsem lastnikom nepremič-
nin v sloveniji, so bili lastniki 
in solastniki obveščeni o la-
stnostih in vrednosti njihove-
ga nepremičnega premoženja. 
Marsikdo je na podlagi obve-
stila sprva menil, da je gUrs 
zapisal napačne podatke o (so)
lastništvu, po raziskovanju 
zgodovine nepremičnine in 
drugih dejstev pa se je izkaza-
lo, da so napačni podatki vpi-
sani v osnovni evidenci – v ze-
mljiški knjigi. 

PoMen ZeMljiške knjige 
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, 
Uradni list RS, št. 58/03, 37/08-
ZST-1, 45/08, 28/09, 79/10 Odl.
US: U-I-85/09-8) za temeljno 
funkcijo zemljiške knjige določa 
javno objavo podatkov, ki so po-
membni za pravni promet z ne-
premičninami. Glavno načelo ze-
mljiške knjige je načelo javnosti, 
kar pomeni, da je vsebina zemlji-
ške knjige javno dostopna in zna-
na vsem, zato se nihče ne more 
sklicevati, da mu vsebina posa-
meznega vpisa ni bila poznana. 
Velja pa tudi načelo zaupanja: za 
podatke, ki so vpisani v zemlji-
ški knjigi, velja, da so pravilni in 
popolni, kar pomeni, da nihče ne 
sme utrpeti škode, če zaupa v vse-
bino zemljiške knjige.

kaj se vPisuje v 
ZeMljiško knjigo
Zemljiško knjigo sestavljata 
glavna knjiga in zbirka listin. 

Medtem ko se v glavno knjigo 
vpisujejo nepremičnine, pravi-
ce glede nepremičnin, imetniki 
teh pravic in pravna dejstva, se v 
zbirko listin vlagajo listine, ki so 
podlaga za vpis v glavno knjigo.

Potrebno je poudariti, da pr-

vih pet naštetih stvarnih pravic 
nastane šele z vpisom v zemlji-
ško knjigo. To pomeni, da se z 
ustrezno pogodbo npr. prenos 
lastninske pravice ali ustanovi-
tev služnosti zgolj dogovori in se 
stranki zavežeta za določeno de-
janje (t.i. zavezovalni pravni po-
sel), v nadaljevanju postopka pa 
je potrebno dogovor vpisati še v 
zemljiško knjigo (t.i. razpolagal-
ni pravni posel) – šele na pod-
lagi vpisa v zemljiško knjigo ta-
kšna pravica tudi nastane.

Nekoliko drugače pa je z za-
dnjimi štirimi stvarnimi pravi-
cami – pravica nastane že s skle-
nitvijo ustrezne pogodbe, vpis v 
zemljiško knjigo je potreben za-
radi načela javnosti. 

PostoPek vPisa 
Zemljiško knjigo vodi sodišče, 
natančneje okrožno sodišče, 
na območju katerega leži ne-

premičnina. Vanjo se vpisuje-
jo zelo različne pravice, zato so 
tudi dokumenti, ki so potreb-
ni za vpis, različni, npr. pro-
dajna pogodba, darilna pogod-
ba, zakupna pogodba, pogodba 
o ustanovitvi hipoteke, sodna 

odločba o služnosti, nadalje po-
trdilo upravne enote o odobri-
tvi pravnega posla za nakup 
kmetijskega zemljišča, potrdilo 
davčnega urada o plačanih dav-
kih ipd. 

Splošno velja, da se predlog 
za vpis pravic v zemljiško knji-
go vloži na ustreznem obraz-
cu. Če za posamezno vrsto vpi-
sa ne obstoji določen obrazec, 
potem je treba vpis predlagati s 
pisno vlogo, ki mora biti ozna-
čena kot zemljiškoknjižna vlo-
ga. Vloga mora vsebovati dolo-
čen zahtevek za vpis. Priložiti 
ji je treba predpisane listine, in 
sicer v izvirniku ali overjenem 
prepisu. Zasebne listine (pogod-
be) se morajo obvezno predložiti 
v izvirniku, ob tem pa mora biti 
podpis osebe, katere pravica se 
omejuje, notarsko overjen. 

Postopek vpisa lahko izpelje 
posameznik sam ali pa pooblasti 

drugo osebo (notarja, odvetnika, 
nepremičninskega agenta ipd.).

ZeMljiški kataster
Za razliko od zemljiške knjige, 
kamor se vpisujejo pravna dej-
stva, je zemljiški kataster stvar-
na evidenca nepremičnin, v ka-
tero se vpisujejo podatki o ze-
mljiščih: lega, oblika, površina, 
vrsta rabe, katastrski razred, ka-
tastrski dohodek, poleg tega pa 
tudi podatki o lastnikih teh ze-
mljišč. Vodi ga Geodetska upra-
va RS. Zemljiški kataster je torej 
evidenca, iz katere izvemo, kako 
veliko je določeno zemljišče, za-
kaj se to zemljišče uporablja (nji-
va, sadovnjak, gozd, stavbišče, 
dvorišče …) in kje leži. Izpisek iz 
zemljiškega katastra oz. mapna 
kopija vsebuje tloris določenega 
zemljišča z okoliškimi zemljišči, 
parcelno številko, velikost in vr-
sto rabe zemljišča.

Za konec
Vpis lastninske pravice in drugih 
upravičenj ali bremen je eno iz-
med dejanj, ki ga pri poslih z ne-
premičninami nikakor ne sme-
mo prezreti. Šele z urejenimi ze-
mljiškoknjižnimi evidencami je 
lastnik, služnostni upravičenec 
ali druga upravičena oseba lah-
ko zanesljivo prepričana, da bo 
dogovor o nakupu, služnosti ali 
drugem nepremičninskem poslu 
tudi veljal. V kolikor je bil v pre-
teklosti sklenjen določen dogo-
vor in le-ta še ni bil vpisan z ze-
mljiško knjigo, pa bi moral biti, 
vam svetujemo, da vpis čim prej 
uredite.  

Gašper Cerar »

v zemljiško knjigo se vpisujejo stvarne pravice na 
nepremičninah: 

(1) lastninska pravica, 
(2) zemljiški dolg, 
(3) služnostna pravica, 
(4) pravica stvarnega bremena, 
(5) stavbna pravica in 
(6) hipoteka, 
(7) zakupna pravica, 
(8) predkupna ali odkupna pravica ter 
(9) prepoved odsvojitve in obremenitve. 
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EESO tudi o SKP po letu 2013
V Bruslju je 8. in 9. decembra potekala 467. plenarna seja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 
(EESO). Na seji so sprejeli mnenja o uporabi GSO in prehranski varnosti v EU, ki jih je 17. novembra 
obravnavala Strokovna skupina za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje pri EESO.

Pomemben del zasedanja je 
bil namenjen predstavitvi nove 
reforme skupne kmetijske po-
litike (skP), ki jo je predstavil 
komisar za kmetijstvo in ra-
zvoj podeželja dacian cioloş. 
Poudaril je, da skP po letu 
2013 sledi predvsem trem ci-
ljem: prehranski varnosti, traj-
nostnem kmetijstvu in razvoju 
podeželja, kjer ima kmetijstvo 
ključno vlogo pri razvoju regij.

novosti v PrveM in 
drugeM stebru
Proračun Evropske unije bo 
100-odstotno financiral prvi ste-
ber, in sicer na podlagi zastavlje-
nih ciljev in ne več na podlagi 
zgodovinskih plačil. Plačila bodo 
temeljila na navzkrižni skladno-
sti, proizvodnih tehnikah (oziro-
ma tehnikah pridelave) brez ne-
kih velikih investicij (trajni pa-
šniki, zeleni pasovi …). Uveden 

bo poenostavljen način plačil 
za mala gospodarstva, na drugi 
strani pa omejitve za največja go-
spodarstva, kar naj bi prispevalo 
k pravičnejši porazdelitvi sred-
stev. Upošteval se bo tudi kriterij 
zagotavljanja delovnih mest.

V drugem stebru se ohranja-
jo plačila za kmetijsko-okoljske 
ukrepe in za težja prideloval-
na območja, sledilo pa se bo na-
slednjim prioritetam: ustvarja-
nje delovnih mest na podeželju, 
podnebne spremembe in vzpo-
stavitev sistema vzajemnega za-
varovanja, da se ublaži vpliv ni-
hanja cen. Med ukrepi tega ste-
bra je bil poudarjen tudi ukrep 
za investicije za vzpostavitev lo-
kalnih trgov.

evroPsko kMetijstvo 
se sooča s PodobniMi 
težavaMi kot slovensko
Razprave članov odbora so po-

kazale, da so težave evropske-
ga kmetijstva zelo podobne te-
žavam, ki jih imamo v Sloveniji. 
Zanimiv je podatek, da prihodki 
padajo, vendar pa se v letošnjem 
letu stanje nekoliko izboljšuje. 
Zanimivo je tudi, da v Nemčiji 
ukrepi SKP predstavljajo že več 
kot 50 odstotkov vseh prihod-
kov, kar je zaskrbljujoče. Ravno 
tako se je pokazala težava pre-
vzemanja kmetij s strani mladih 
kmetov, ki na kmetovanje gleda-
jo predvsem z ekonomskega sta-
lišča. Komisar Cioloş je povedal, 
da je Evropska komisija vzpo-
stavila sodelovanje z evropskimi 
mladimi kmeti s ciljem, da sku-
paj poiščejo sveženj najustreznej-
ših ukrepov za mlade kmete.

o definiciji dejavnega 
kMeta
Razprava je tekla tudi o definici-
ji dejavnega kmeta. Ta mora biti 
proizvajalec hrane, ne lastnik, to 
niso golf klubi, letališča, finančne 
inštitucije. Bolj je treba poudari-
ti javno funkcijo kmetijstva, saj 
se ravno po tej evropsko kmetij-
stvo razlikuje od ostalega svetov-

nega kmetijstva. Skupna kmetij-
ska politika pa ne more biti edini 
inštrument za evropsko okoljsko 
politiko. To je pomembno tudi za 
Slovenijo (vodovarstvena obmo-
čja, Natura 2000).

Člani odbora smo podprli 
usmeritev, da mora biti skupna 
kmetijska politika skupna za 
vse kmete tako velike kot male. 
Potrebne so poenostavitve.

ekonoMski in socialni 
daMPing
V državah Evropske unije veliko 
težavo predstavlja uvoz hrane in 
kmetijskih izdelkov iz tretjih dr-
žav. Ta uvoz predstavlja socialni 
in ekonomski damping. Zato je 
treba okrepiti kontrolne nadzo-
re in za te proizvode imeti ena-
ko zahtevne pogoje kot za do-
mače. Komisar je odgovoril, da 
so za kontrole proizvodov iz tre-
tjih držav zadolžene carinske in 
ostale službe držav članic in ne 
Evropska komisija. Intenzivne 
razprave o SKP po letu 2013 
bodo v EESO potekale tudi v 
letu 2011.

Igor Hrovatič »

Od 19. do 21. oktobra je v Bruslju potekala ustanovna seja 
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) za obdo-
bje 2010 do 2015. Kot novoimenovani član odbora je na seji 
prvič sodeloval tudi direktor Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije (KGZS) Igor Hrovatič.
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na deseti redni seji sveta 
kmetijsko gozdarske zborni-
ce slovenije (kgZs), ki je po-
tekala 13. decembra v prosto-
rih čebelarske zveze slovenije 
na brdu pri lukovici, so čla-
ni sveta med drugim obrav-
navali tudi predlog spremem-
be sklepa o stopnjah, načinih 
in rokih zbiranja zbornič-
nega prispevka za leto 2010. 
Z obravnavanim predlogom 

naj bi se višina obveznosti za 
člane, ki plačujejo zbornič-
ni prispevek, v primerjavi z 
letom 2009 znižala za osem 
odstotkov.

To je že drugo znižanje zbor-
ničnega prispevka v mandatu 
sedanje sestave sveta KGZS, saj 
so člani sveta že leta 2009 zni-
žali zbornični prispevek za 15 
odstotkov. Hkrati z znižanjem 
katastrskega dohodka za 36 

odstotkov, ki ga je na pobudo 
KGZS sprejela vlada, to pomeni 
še dodaten finančni prihranek 
za kmete. S sprejetjem tega pre-
dloga sprememb bi člani KGZS 
v prihodnjem letu plačali sko-
raj za 200.000 evrov manj zbor-
ničnega prispevka v primerjavi 
z letom 2009. Prav tako se bo 
za zavezance, ki so invalidsko 
in pokojninsko zavarovani kot 
kmetje, in prostovoljne člane 

znižal tako imenovani pavšal-
ni znesek z 8,35 na 5,34 evra na 
leto.

Zaradi nesklepčnosti, do ka-
tere je prišlo v drugem delu seje, 
bodo člani Sveta KGZS o tem 
predlogu odločali na nadaljeva-
nju seje. O tem bomo člane ob-
vestili v prihodnji številki.

Jerica Potočnik »

Člani KGZS bodo plačevali manj 
Znižanje zborničnega prispevka – že drugo zapored

Sporna ozelenitev 
prvega stebra SKP
evropski poslanci so se kritično odzvali na sporočilo 
komisije o skupni kmetijski politiki proti letu 2020, ki je 
bilo predstavljeno 18. novembra. Poslanci imajo pomisleke, 
ker je komisija zavrnila predstaviti tudi proračun.

Poslanci v razpravi niso bili enotnega mnenja glede nove 
ekološke komponente v prvem stebru skupne kmetijske poli-
tike. Desnosredinski poslanci opozarjajo, da predlog v praksi 
kot tak ne more delovati in da predstavlja le dodatno birokra-
cijo za kmete. Zaradi neizogibno manjšega proračuna skupne 
kmetijske politike in pravičnejše razdelitve neposrednih pla-
čil med države članice in kmete naj bi bilo malo prostora za 
zelene ukrepe. Levosredinski blok pa si prizadeva za poveča-
nje okoljske komponente v kmetijstvu in meni, da je predlog 
komisarja Ciolosa premalo ambiciozen.

Predsednik parlamentarnega odbora za kmetijstvo Paolo 
De Castro meni, da je skrb za varnost preskrbe s hrano večja 
kot klimatske spremembe in kot razčlenitev financiranja med 
države članice. Poudaril je, da morajo biti kriteriji za izračun 
plačil kar se da široki, upoštevajoč okoljske, delovne in stro-
škovne faktorje posamezne države članice, in ne smejo biti 
določeni izključno na osnovi kmetijske površine.

Parlament bo pripravil poročilo o dokumentu do konca apri-
la oziroma maja 2010. Poročilo bo pripravljeno po predstavitvi 
proračuna po 2013 in pred načrtovanim zakonodajnim predlo-
gom Komisije v juliju 2011.

Saša Hočevar »

Mednarodna dejavnosT
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RASTLINJAKI 
KONSTRUKCIJE

ZUPAN ALBERT S.P.

  e-mail:zupan@zupan-sp.si         www.zupan-sp.si
  041-615 450                                    T-017210093/F-017210086
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Člani Odbora izpostave KGZS 
Trebnje so na seji 25. novembra 
obravnavali aktualno proble-
matiko v kmetijstvu. V prvi vr-
sti o sprejemanju zakona o do-
hodnini in zakona o obdavčitvi 
nepremičnin ter vrednotenju 
katastrskega dohodka. Tema, ki 
so jo tudi precej obširno obrav-
navali, je bila škoda, ki jo pov-
zroča divjad.

sprejeli so naslednje sklepe:
•	 Kmetijska	 gospodarstva	

morajo v čim večjem šte-
vilu podati pripombe zo-
per modele vrednotenja 
nepremičnin.

•	 Odbor	 izpostave	 KGZS	
Trebnje je odločno proti 
obdavčitvi objektov za po-
trebe kmetijstva.

•	 Odbor	 izpostave	 KGZS	
Trebnje je proti obdavčitvi 
kmetijskih subvencij, saj 
česa takšnega nobena dru-
ga evropska države nima.

•	 KGZS	mora	 vedno	 sodelo-
vati pri pripravi vseh za-
konov, ki se navezujejo 

na kmetijstvo, predvsem 
pri zakonu o katastrskem 
dohodku in bonitetnih 
točkah.

sprejeli so tudi sklep, da 
se odbor izpostave kgZs 
Trebnje dejavno vključi pri 
oblikovanju občinskih prora-
čunov za sofinanciranje kme-
tijstva ter sodeluje pri spre-
jemanju občinskega prostor-
skega plana, z namenom, da 
brani pred pozidavo najboljša 
kmetijska zemljišča. 

Glede na veliko populacijo 
rjavega medveda na območju 
Odbora izpostave KGZS Trebnje 
so člani odbora izpostave spre-
jeli naslednje stališče, ki so ga 
posredovali tudi na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Ministrstvo za 
okolje in prostor: ponovno naj 
se vzpostavijo urejena mrho-
višča na za to primernih me-
stih, da bo imel medved do-
volj hrane v gozdovih ter je le 
tako ne bo iskal v neposredni 
bližini naselij, kar se sedaj že 

tudi dogaja in s tem ogroža 
varno življenje na podeželju.

Poleg članov odbora so bili na 
seji prisotni tudi Igor Hrovatič, 
direktor KGZS in predsednik 
Območne enote KGZS Novo 
mesto, Jože Simončič, direktor 
Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Novo mesto in vodja OE KGZS 
Novo mesto ter Damijan Vrtin, 
specialist za ekonomiko na 
KGZS–Zavodu Novo mesto.

vse, ki ste utrpeli ško-
do, povzročeno od divjadi, 
pa odbor izpostave kgZs 
Trebnje poziva, da le-to prija-

vijo, in sicer ne glede na viši-
no povzročene škode. obrazci 
za prijavo so na voljo na izpo-
stavah kmetijske svetovalne 
službe. 

Anton Kukenberger, »
predsednik OI KGZS Trebnje

Seja Odbora izpostave Trebnje
Konec novembra je potekala redna seja Odbora izpostave KGZS Trebnje, na kateri je bilo največ 
govora o Zakonu o dohodnini, zakonu o obdavčitvi nepremičnin ter škodi po divjadi.

- rastlinjaki po meri, 
- primerni za zimsko zelenjavo, poleti za paradižnik,
- menja se le folija na 5- 8 let

RASTLINJAKI

AKCIJA ob nakupu 

rastlinjaka do  20.1. 2011: 
GRATIS namakalni sistem

3 x 4 m 
le 216 €  

Pokličite 031 675 639

Profilplast, d.o.o., 3204 Dobrna, 
tel.: +386 (0) 3 781 80 33, 

www.profilplast.si
e-pošta:  profilplast@profilplast.si

Verige za gozdarstvo

Snežne verige za traktorje in delovne stroje

VERIGA K.F., d.o.o.
PE Alpska 43, SI - 4248 Lesce

T: +386 4 537 09 00
F: +386 4 537 09 30

E: prodaja@veriga-lesce.com

Dereze za čevlje

www.veriga-lesce.com

Srečno 2011!
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VABIMO NA TEČAJ 

Dobre higienske prakse v predelavi mleka na kmetiji
v četrtek in petek, 6. in 7. januarja 2011, od 10.00 do 16.00

v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Celovška 135 v Ljubljani.
izobraževanje je usmerjeno na uporabo pravil higiene in pravilne tehnologije pri 
predelavi mleka za zagotavljanje varnih živil Tečaj je namenjen predelovalcem 
mleka na kmetijah ter drugim, ki so povezani s predelavo mleka.

organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod 
Ptuj in  Združenje kmečkih sirarjev Slovenije.

Predavatelji: Majda Tumpej, univ. dipl. inž. kmet., Irena Orešnik, univ. dipl. inž. 
kmet. in Igor Tumpej,  univ. dipl. inž. kmet..

obvezne prijave in podrobne informacije: 041 363 544 ali 031 688 845.

Vabljeni!

Kmetijsko gozdarski zavod 
Novo mesto 

želi vsem bralcem 
in članom KGZS 

vesele božične praznike, 
v novem letu pa veliko 

zdravja, sreče in poslovnih 
uspehov!

Direktor
Jože Simončič

naPovednik izobraževanj

Datum Naslov Vrsta Lokacija Ura ur izobra-
ževanja Predavatelj(i)*

12. 1. 2011
in 
19. 1. 2011

Kritične točke pri kontrolnih pregledih 
zahtev navzkrižne skladnosti, Odpadne vode 
na podeželju, Reja krav dojilj (Odkrivanje 
pojatev in pomoč pri porodu )

KOP – predavanje Gasilni dom Cerknica , 
Notranjska 42 b, Cerknica

9.00 4,5 Jasmina Slatnar, 
in mag. Janez Koprivnikar 

18. 1. 2011 Obnavljalni tečaj varstva rastlin za izvajalce 
ukrepov

Ne velja za KOP 
– tečaj

Gasliski dom Verd, Verd 100, 
Vrhnika

15.00 3 Damjana Iljaš, Mojca Lovšin in 
Irena Šilc

21. 1. 2011 Vodenje obveznih evidenc na kmetiji in Nova 
davčna zakonodaja v kmetijstvu

Ne velja za KOP 
– predavanje 

Prostori KS Dob pri Domžalah 9.00 4 Anton Zavodnik in Vesna Velikonja 

1. 2. 2011 Obnavljalni tečaj varstva rastlin za izvajalce 
ukrepov

Ne velja za KOP 
– tečaj

Gasilni dom Cerknica , 
Notranjska 42 b, Cerknica

9.00 3 Damjana Iljaš, Mojca Lovšin in 
Irena Šilc

kmetijsko gozdarski zavod ljubljana
Dodatne informacije dobite na telefonu: 01 513 07 18.
* Vsi izvajalci so notranji.

Svet OE KGZS Brežice in 
Svet OE KGZS Novo mesto 
želita vsem svojim članom 
vesele božične praznike, v 
prihajajočem letu pa veliko 

zdravja, sreče in optimizma!

Predsednik OE KGZS 
Brežice Boris Orešek

Predsednik OE KGZS Novo 
mesto Igor Hrovatič



32 številka 93


