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iz vsebine

»»Cvetko
Zupančič
predsednik
KGZS

Ob vprašanjih, kako zagotoviti stabilno oskrbo s kakovostno hrano,
kako ohraniti naravne vire in hkrati učinkovito gospodariti, postaja
pomen dobro organiziranih kmetov
še toliko večji. Na zbornici se tega še
kako zavedamo! Le dobro stanovsko
in poslovno organizirani kmetje, z
roko v roki s strokovnimi službami
v kmetijstvu, bomo kos izzivom, ki
jih je v teh nepredvidljivih časih vedno več.
Izzivi tudi nekoč niso bili dosti drugačni. Pridelati hrano zase, za družino in presežke prodati, da je bilo moč
kupiti druge dobrine, so bili izzivi
vsakega umnega gospodarja. Vendar
pa takrat umnost ni bila dovolj. Krute
razmere so spravile marsikatero kmetijo na boben in razmere so narekovale povezovanje kmetov.
Tudi danes je solidarnost še kako aktualna. Smo v času, ko kapital brez človeškega obraza posega v kmetijstvo,
dostikrat v nasprotju s solidarnostjo
in temeljnimi človeškimi vrednotami.
Nismo proti tržni miselnosti in podjetnosti, vendar morata temeljiti na
poštenem poslovanju, ne pa na špekulacijah. Špekulacije niso v prid slovenskega kmeta, kmetijstva in podeželja! So v interesu tistih, ki želijo na
lahek način obogateti, oslabiti kmetijstvo kot panogo in kmeta kot posameznika. Če temu podleže še politika, bo
kmet še na slabšem. Vmešavanje politike v kmetijstvo pa večinoma za kmete ni dobro. Politično-ekonomski eksperimenti izpred nekaj desetletij to
samo potrjujejo!
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Pogovor
Ne uničimo sistema, ki deluje!
Cvetko Zupančič, predsednik KGZS: »Še
naprej bomo skrbno pazili na vsak evro, ki
ga dobimo od naših članov, še posebej, ker
tudi država namenja čedalje manj denarja za javno službo kmetijskega svetovanja.
Lahko zatrdim, da imamo dobro delujoči
zbornični sistem, ki omogoča neposreden
stik s kmetom in podeželjem. Bodimo modri in ne uničimo tega!«
... več na strani 5.
TEMA MESECA
Kmetijstvo je zakon
Pridelava hrane se bo morala na svetovni
ravni do leta 2050 podvojiti. Le tako bo mogoče nahraniti devet milijard ljudi. Je kmetijstvo lahko odlična poslovna priložnost?
To je usmeritev projekta Kmetijstvo je zakon. Njegov cilj je namreč predstaviti kmetijstvo in poklic kmet kot poslovno priložnost in izziv mladim. Tako mladim na podeželju kot v mestu.
... več na strani 6.
aKTUALNO
KGZS ostro proti novim davčnim
obremenitvam
V kolikor bo sprejet predstavljen predlog
Zakona o davku na nepremičnine, bo že v
letu 2014 prišlo do novih obsežnih finančnih obremenitev v kmetijstvu. Na Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) smo
prepričani, da bo nov davek na nepremičnine grobo posegel v ekonomski položaj
slovenskega kmetijstva, posledično pa bo
zaradi nemožnosti plačila davka propadla
marsikatera kmetija, zato povsem novi obdavčitvi kmetov ostro nasprotujemo.
... več na strani 14.

GOZD IN OBNOVLJIVI VIRI
Le redki primerno gospodarijo z
gozdom

Inštitut KON-CERT je v letošnjem letu izvedel prvo ocenjevanje izvajanja postopkov regijske certifikacije gozdov PEFC pri
Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji, ki
je regijski predstavnik za regijsko certifikacijo gozdov PEFC v Sloveniji.
... več na strani 18.
PRAVNI NASVETI
Določitev dejanskega
uporabnika
Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so
običajno tudi dejanski uporabniki teh površin. Namen instituta določitve dejanskega uporabnika zemljišč pa je ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče
dejansko uporablja oseba, ki nima pravice
do uporabe zemljišča na podlagi pravnega
naslova (npr. na podlagi lastninske pravice ali zakupne oziroma najemne pogodbe).
V tem primeru se za davčne namene lahko
ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku
zemljišča.
... več na strani 22.

Zelena dežela je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki izhaja šestkrat letno in je za člane
KGZS brezplačno. • Uredništvo: KGZS – Zelena dežela, Celovška 135, 1000 Ljubljana, tel.: 01/5136640,
e-pošta: zelena.dezela@kgzs.si, splet: www.kgzs.si • Uredniški odbor: Danilo Markočič, Anita Jakuš,
Anemarija Gerold, Vincenc Otoničar, Janko Rihtarič, Rok Sedminek • Odgovorni urednik: Robert
Peklaj • Novinar: Marjan Papež • Fotografija na naslovnici: Tomo Jeseničnik • Tehnično urejanje:
Andrej Lombar • Jezikovni pregled: Marjana Cvirn • Fotografije: arhiv KGZS (če ni drugače navedeno)
• Tisk: DELO, d.d. • Naklada: 92.000 izvodov • Projekt Kmetijstvo je zakon! AGRI 2013-0092.
Sofinancira Evropska unija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja.
Za vsebino tekstov v reviji odgovarja KGZS. Vsebina ne odraža nujno stališča ali
mnenja Evropske komisije.
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Izdelana tehnološka navodila
za pridelovanje jabolk
Strokovna skupina svetovalcev, specialistov za sadjarstvo in
strokovnjaki za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je izdelala tehnološka navodila za pridelavo jabolk.
Tehnološka navodila zajemajo tako priporočila za zasnovo novega nasada kot tudi priporočila za posamezne tehnološke ukrepe
in varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci. Čeprav so se navodila zaradi različnih težav pripravljala nekaj več časa, kot smo
predvidevali, na KGZS upamo, da bodo sadjarjem pri njihovem
delu v pomoč. Veseli bomo tudi vseh pripomb in dobronamernih kritik, katerih upoštevanje bo pripomoglo, da bodo naslednja
tehnološka navodila še boljša.
Pridelovalci jabolk bodo tehnološka navodila v tiskani obliki do-

S skupnimi močmi za
dobrobit kmetijstva
V začetku junija je Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
(KGZS) obiskal predsednik Državnega sveta RS (DS) Mitja
Bervar. Predsednik KGZS Cvetko Zupančič, ki je tudi sam
član državnega sveta in hkrati predsednik komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem svetu, je predstavil delovanje zbornice, njeno vlogo in pomen za slovensko
družbo. Predsednika DS je tudi seznanil s težavami, s katerimi se ubada slovenski kmet, in zaprosil za ustrezno podporo državnega sveta pri reševanju teh težav. Oba predsednika sta se tudi dogovorila za nadaljnje strokovno sodelovanje,
predvsem pri nekaterih dogodkih, ki jih bo kmalu organiziral Državni svet RS.

Dejanski uporabnik kmetijskih
in gozdnih zemljišč
Kot velja že nekaj let, lahko tudi letos do 30. junija določite dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč, tj. osebo,
ki na podlagi ustnega dogovora ali najemne pogodbe uporablja in
koristi zemljišča. Od določitve dejanskega uporabnika je namreč
odvisno, komu se bo katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč všteval v davčno osnovo za tekoče leto. Dejanskega uporabnika se določi na podlagi vloge, ki jo predložite davčnemu organu.
Več informacij preberite na strani 22 oziroma vam pojasnila lahko
posredujejo svetovalci na izpostavah kmetijsko-gozdarskih zavodov – kmetijske svetovalne službe ali na DURS.

2013

bili brezplačno pri specialistih za sadjarstvo na kmetijsko-gozdarskih zavodih
v Mariboru, Murski Soboti,
Novemu mestu, Ljubljani
in Novi Gorici. Za zdaj so
navodila na voljo v tiskani obliki, kmalu pa jih načrtujemo tudi v elektronski obliki na spletni strani
KGZS in njenih kmetijskogozdarskih zavodov.
»»

V. B.

Kam z odpadki pri domačem
zakolu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila opozorjena na problematiko oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri
zakolu živali za lastno domačo porabo. V skladu s Pravilnikom
o pogojih za zakol živali izven klavnic za lastno domačo porabo
(Uradni list RS, št. 117/2004) je zakol določenih živali dovoljen tudi
na kmetijskem gospodarstvu. Pri tem mislimo predvsem na zakol
drobnice in prašičev, saj je zakol govedi dovoljen samo v klavnicah. Pri izvedbi le-tega se srečamo z vprašanjem, kam z živalskimi
stranskimi proizvodi. Le-ti ne sodijo med kuhinjske odpadke in ne
med mešane komunalne odpadke. Odlaganje v naravi ne pride v
poštev, saj je predvsem zaradi nezaželenega in škodljivega vpliva na
okolje (onesnaženje vode, neprijetne vonjave, zajedavci, pojav zveri) ter nevarnosti za zdravje ljudi in živali prepovedano. Živalske
stranske proizvode je potrebno oddati v sistem za to odobrenih/
registriranih obratov, določene živalske stranske proizvode pa je
potrebno obvezno predati koncesionarju (družbi KOTO). Ena od
možnih rešitev je vzpostavitev posebnega zbirnega mesta za oddajo živalskih stranskih proizvodov iz domačega zakola v okviru zbirnega centra za odpadke, kjer bi lahko zagotovili odvažanje
in predelavo živalskih stranskih proizvodov na predpisan in varovanju okolja primeren način. V luči iskanja rešitve je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije organizirala sestanek s predstavniki
Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Uprave RS
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter družbe KOTO,
vendar je za izvedbo možne rešitve potreben določen čas in posluh posameznih akterjev glede problematike, zato bodo naši člani
o nadaljnjih aktivnostih obveščeni v eni izmed naslednjih številk
glasila Zelena dežela.
»»dr. vet. Marko Mahne, UVHVVR
»»Janja Anžič, KOTO
»»Alberta Zorko, KGZS
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pogovor

Delamo. Pridi pogledat!

Pogovor z Rokom Roblekom, predsednikom Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM).
Pogled nazaj?
Predhodnikom
čestitam
in se zahvaljujem za opravljeno delo. Odločitev za ustanovitev zveze je bila pogumno dejanje, saj tovrstno delo mladih,
ki so v veliki meri vključeni v
delo na svojih kmetijah, zahteva veliko odrekanja. Mejnik je
bila ustanovitev zveze, ne smemo pa spregledati dela, ki ga je
od leta 1988 do 1993 opravila
Zveza slovenske kmečke mladine. V dveh desetletjih smo postali prepoznavni in zaupanja
vredni.
Zaupanje vam je že izkazalo
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport …
ZSPM je letos pridobila status organizacije, ki deluje v javnem interesu v mladinskem
sektorju. Status podeljuje Urad
za mladino pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport
(MIZŠ). Status je za ZSPM zelo
pomemben, saj omogoča lažje
kandidiranje na različne razpise in omogoča črpanje sredstev. ZSPM je dobila aktivnejšo
vlogo pri zagovorništvu stališč
mladih kmetov in podeželanov pri razpravah o spremembah mladinskih politik. ZSPM
je s pridobitvijo statusa dobila
potrditev – neke vrste licenco –
za delo z mladimi na podeželju.
Status je potrditev dosedanjega
dela, ki je rezultat dobrega dela
predhodnih generacij.

Kdaj vam bo tak status priznalo Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje (MKO)?
Na tem še delamo …
Zvezo sestavlja 54 društev podeželske mladine (DPM), vendar so ponekod precej velike
bele lise?
Te so v Primorsko-notranjski
regiji, kjer delujeta le dve društvi, pa še tu je bilo do letos le
eno. Regija je raznolika in velika, razdalje prav tako, zato je
bilo premalo skupnega, da bi
se tam mladi organizirali na
ta način. Želimo okrepiti obveščanje na Obalno-kraškem
in Goriškem in motivirati mlade, da bi se tudi tam povezali v
DPM.

KGZS letos izvaja projekt
Kmetijstvo je zakon. Kako nekoga prepričati, da je kmetijstvo res zakon?
Kmet je pridelovalec hrane in upravljavec podeželja.
Kultura naroda pa je najbolj vezana na podeželje. Brez kmetijstva ni podeželja, brez podeželja pa ni ne naroda in ne države.
Mladim, ki slabo poznajo kmetijstvo, vedno želim poudariti,
da pri pridelavi hrane veljajo
naravne zakonitosti. Gnoj ima
včasih moteč vonj, traktorji pri
delu povzročajo hrup, petelini
kikirikajo (pre)zgodaj zjutraj.
Ampak brez tega ni hrane na
krožniku.

»Mladi, pridružite se obstoječim društvom podeželske
mladine ali ustanovite novo, kot so to pred kratkim
storili na območju Postojne, Ilirske Bistrice in Pivke
ter mladi Spodnjega Podravja.«
V kratkem imate državne
kmečke igre?
Šestega julija se zberemo
na Slomu, dan poprej pa pridite na okroglo mizo (OM) o zaposlovanju na podeželju, ki jo
organiziramo v sodelovanju s
Kmetijsko gozdarsko zbornico
Slovenije. Na Agri bomo imeli prav tako okroglo mizo, pripravljamo pa tudi aktivnosti,
kamor želimo pritegniti širšo

»Želimo, da bo v Programu razvoja podeželja 2014–
2020 podprogram za mlade kmete v PRP. To je sicer
dodatno delo za uradnike, vendar sem prepričan, da
je tak podprogram smiseln in nujen.«
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javnost. Zanimivo bo. Pridite
pogledat!

Kaj pa kmetijstvo kot poslovna
priložnost?
ZSPM v sodelovanju s KGZS
organizira izbor inovativnega
mladega kmeta (IMK), s čimer
spodbujamo poslovno in podjetno razmišljanje mladih. Z enim
hektarjem zemlje se da dostojno živeti, če imaš dobro idejo,
če si inovativen. Marsikdo tega
ne ve, dokler tega ne poskuša
odkriti. Da bodo poslovne priložnosti uresničene, pa potrebujemo posluh politike.
»»Marjan Papež

Rok Roblek
polzasebno
Od marca 2011 je predsednik
ZSPM. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir
agronomije nadaljuje podiplomski študij na agronomiji
in ekonomiji. Ker veliko časa
posveča delu v ZSPM, ga na
domači govedorejsko-gozdarski kmetiji občasno pogrešajo. Redijo 85 molznic in
mlado živino, skupaj okrog
130 glav. Trideset hektarjev
gozda je osnova za dopolnilno dejavnost posek in spravilo lesa ter ogrevanje na lesno
biomaso, s katero ogrevajo
osem hiš.
Kot navdušenemu hribolazcu mu je najljubša pesem
Večer na Robleku, ko pa sedi
na enem od domačih John
Deerov, si prepeva pesmi
skupine U2. Po opravljenem
delu se najraje okrepča z domačo posušeno kranjsko klobaso ter na debelo povito potico, h kateri se prileže kozarec muškata ali traminca. Ko
ima čas, ki ga nima, rad gleda nogomet, še rajši ga igra.
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pogovor

Ne uničimo sistema, ki deluje!
Skoraj leto dni je, odkar je na čelu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič.
Na
mesto
predsednika
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije ste bili izvoljeni julija lani. Časi niso bili ravno naklonjeni tako kmetijstvu kot
tudi zbornici sami. Je sedaj, po
skoraj enem letu, položaj kaj
drugačen?
Z veseljem bi rad rekel, da je
bilo takrat veliko težje kot sedaj in da se je v tem letu položaj izboljšal, a so dejstva povsem drugačna. In to kljub trudu, ki smo ga vložili na zbornici. Ne samo, da so nas teple naravne nesreče, ki so zadnja leta
vse pogostejše, svoje so prispevale tudi nekatere odločitve politike. Svojo prazno proračunsko vrečo politika namreč vse
bolj želi napolniti tudi na račun že tako preveč obremenjenega kmetijstva. Vsake toliko
časa vlada pripravi kakšen predlog zakona ali sprejme kakšno
uredbo, s katero želi uvesti dodatno obremenitev za kmete. In
če ne bi bili na zbornici pozorni
na takšne poskuse in ne bi pravočasno vložili svojih pripomb,
predlogov in tudi zahtev, potem
bi zagotovo danes že imeli sprejetih kar nekaj zakonov, ki bi še
dodatno obremenili slovenske
kmete. Vzemimo za primer nedavni novi izračuni katastrskega dohodka. Prav sedaj prihaja
na dnevni red nov zakon o davku na nepremičnine, s katerim
bi želela vlada uvesti nesprejemljivo dodatno davčno obremenitev slovenskih kmetij.
Omenili ste izračune katastrskega dohodka. V čem je bilo
bistvo pripomb zbornice na te
nove izračune?
2013

Zbornica je takoj, ko so bili
znani prvi okvirni novi izračuni katastrskega dohodka, opozorila na številne sistemske nepravilnosti, sporne statistične
podatke, pretirane poenostavitve in druge tehnične napake,
zaradi katerih so bili novi izračuni napačni in nesprejemljivo
visoki. Hkrati smo opozorili na
posledice, ki bi jih tako visok katastrski dohodek imel za kmete
pri obračunu dohodnine in socialnih prejemkov.
Veseli me, da je vlada tudi zaradi posredovanja zbornice sedaj pripravila veliko bolj sprejemljivo in ustreznejšo rešitev.
Na drugi strani imamo očitke
politike, da sedanji zbornični
sistem ne deluje dobro in da ne
dela v korist kmetov. Zakaj politika ob vseh drugih težavah,
ki tarejo kmetijstvo in celotno
družbo, meni, da je prav zbornična organiziranost tako velika težava, ki jo je treba rešiti na
hitro in premalo premišljeno?
Sedanji predlogi o spremembi zbornične ureditve, ki posledično želijo ukiniti obvezno
članstvo, kažejo na nepozna-

vanje načina delovanja zbornice ter njene vloge in pomena,
ki ga ima za slehernega kmeta
in kmetijstvo nasploh. Z ukinitvijo obveznega članstva se želi
tudi v kmetijstvu in na podeželju ukiniti solidarnost in enakomerno porazdelitev bremen.
V zbornici ne sprašujemo naših
članov, kako veliko kmetijo imajo, koliko zaslužijo in koliko plačajo članskega prispevka, če se
obrnejo po pomoč na naše strokovne službe. Za nas so vsi člani enakopravni in vsem nudimo
enake storitve. In to je prednost
obveznega članstva: da se stroški vzdrževanja zborničnega sistema porazdelijo med vse člane.
Zato imamo zbornico z najnižjim članskim prispevkom med
vsemi, saj je povprečni letni
članski prispevek le 19 evrov
ali 1,6 evra na mesec.
Samo lani smo tako za kmete pripravili 110 različnih pritožb na različne ukrepe, odločbe, razpise; članom smo pomagali pri pripravi 52 tožb, opravili
140 pisnih in skoraj 500 ustnih
pravnih svetovanj. Več kot 300
kmetijam smo prek prireditev in
dogodkov omogočili promocijo

in prodajo svojih izdelkov, prek
spletne strani www.kupujmodomace.si vsem kmetijam omogočamo brezplačno predstavitev
njihovih ponudb. Če k temu dodam še to, da smo organizirali približno 2000 izobraževanj
za blizu 60.000 udeležencev, da
smo več kot 600 kmetijam pomagali pri pripravi na registracijo dopolnilnih dejavnosti, potem ne vem, od kod zamisel predlagateljem, da ne delamo za
kmete in v njihovo korist. Pa so
prej omenjene storitve le manjši del dolgega seznama vseh storitev in ugodnosti, ki jih ponuja
zbornica svojim članom.
Kaj pa očitki, da se zbornica obnaša neracionalno in
da, recimo, skrbi le za plače
zaposlenih?
V tem letu, ko sem predsednik zbornice, smo z različnimi
ukrepi uspeli precej zmanjšati
stroške, ne da bi pri tem trpela
tudi kakovost naših storitev. Še
naprej bomo smotrno uporabili
vsak evro, ki ga dobimo od naših
članov, še posebej, ker tudi država namenja čedalje manj denarja za javno službo kmetijskega
svetovanja. Že sedaj imamo na
naši zbornici v povprečju najnižje plače med vsemi zbornicami, je pa res, da bomo brez vlaganj v znanje, ljudi in tudi infrastrukturo težko še naprej ustrezen in usposobljen sogovornik
vladi ter parlamentu. Lahko zatrdim, da imamo dobro delujoči zbornični sistem, ki omogoča neposreden stik s kmetom in
podeželjem. Bodimo modri in
ne uničimo tega!
»»Robert Peklaj
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Kmetijstvo je zakon!
Promocijski projekt KGZS navdušil Evropsko komisijo.
V letu 2013 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v
sodelovanju z Evropsko komisijo izvaja projekt Kmetijstvo
je zakon. Namen projekta je
promocija kmetijstva, kar je
eno izmed osnovnih poslanstev KGZS. Vsebina in odlična priprava projekta, s katerim
se je KGZS prijavila na razpis
Evropske komisije, Generalnega
direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja »Podpora za
ukrepe za informiranje v zvezi s skupno kmetijsko politiko
(SKP)«, je navdušila in botrovala odločitvi za partnerstvo med
KGZS in Evropsko komisijo. Na
razpis je namreč prispelo prek
osemdeset vlog, izbranih pa je
bilo le trinajst projektnih zamisli, ki so upravičene do sofinanciranja. Slovenija je edina država, ki ji je uspelo pridobiti dva
projekta. Poleg projekta KGZS
je bil izbran tudi projekt RTV
Slovenije.
O projektu
Pridelava hrane se bo morala
na svetovni ravni do leta 2050
podvojiti. Le tako bo mogoče nahraniti devet milijard ljudi. Je kmetijstvo lahko odlična poslovna priložnost? To je
usmeritev projekta Kmetijstvo
je zakon. Njegov cilj je namreč
predstaviti kmetijstvo in poklic
kmet kot poslovno priložnost
in izziv mladim tako na podeželju kot v mestu.
Projekt spodbuja mlade, da
se odločijo za kmetovanje, in na
drugi strani zaupanje v mlade
med starejšo generacijo za lažjo predajo upravljanja kmetij
mlajšim naslednikom. Obenem
6

je cilj projekta utrditi zavedanje o pomenu kmetijstva tako
med podeželskim kot mestnim
prebivalstvom in to tudi v sklopu partnerstva med Evropo in
kmeti, ki je opredeljeno v skupni kmetijski politiki.
Pri pripravi in izvedbi projekta bomo sodelovali z mladimi, vključenimi v Zvezo slovenske podeželske mladine, osnovnimi in srednjimi šolami, kmetijskimi svetovalci, kmetijami,
mediji in seveda izjemnimi posamezniki, ki so v kmetijstvu z
inovativnim pristopom že našli
poslovni izziv.
Logotip projekta
Le kaj bi lahko bolje predstavljalo kmetijstvo kot razigran,
mladosten petelin, nad njim pa
srce, sestavljeno iz žitnih lističev, ki vzbuja pozitivna čustva?
Logotip, ki je delo oblikoval-

ke Tine Pregelj Skrt, je že požel
obilo simpatij in verjamemo, da
bo vlogo promotorja kmetijstva
odlično izpeljal.
Projektnim ciljem
naproti
V sklopu projekta smo že
pripravili premično razstavo,
ki prikazuje portrete izjemnih
posameznikov, ki so v kmetijstvu z mladostjo in inovativnimi zamislimi uspeli. Razstava
je bila prvič postavljena maja
na 24. državni razstavi Dobrote
slovenskih kmetij, v juniju jo je
gostil Koper v sklopu prireditve
Podeželje v mestu.
Izdali smo informativno
zgibanko projekta, v naslednjih
mesecih bo izšlo še nekaj izobraževalno-promocijskih brošur, ki jih bomo delili na različnih dogodkih, organiziranih v
okviru projekta.

Državne kmečke igre:
• sobota,
6.
julija
Šentjerneju.

v

Podeželje v mestu:
• sobota, 31. avgusta na
Pogačarjevem
trgu
v
Ljubljani, med 8. in 14. uro,
• sobota, 21. septembra na
Glavnem trgu v Mariboru,
med 8. in 14. uro.
Sejmi:
• 24. do 29. avgusta sejem
AGRA v Gornji Radgoni,
• 17. do 20. oktobra sejem
Narava–zdravje v Ljubljani,
• 11. do 13. oktober jesenski
sejem Komenda.
10. vseslovensko srečanje
kmetov na Ponikvi in Slomu:
• nedelja, 13. oktobra, ob 12.
uri maša v cerkvi svetega
Martina na Ponikvi, ob 12.
uri slavnostna akademija
na Slomu pred rojstno hišo
Antona Martina Slomška.
Kmetijstvo je zakon na
spletu
Na spletni strani www.zarazvojpodezelja.si lahko spremljate potek projekta, najdete ključne informacije o skupni kmetijski politiki, uporabne povezave in zanimive aktualne kmetijske novice.
Vabljeni, da se nam pridružite
na Facebook strani Kmetijstvo je
zakon. Tekom leta bodo izvedene različne dejavnosti, med drugim nagradni natečaji, objavljeni bodo odlični recepti in v otroškem kotičku se bo našlo kaj zanimivega tudi za najmlajše ljubitelje kmetijstva in podeželja.
»»Tatjana Vrbošek
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Tako rada bi imela kmetijo
Podeželje v mestu razveseljuje obiskovalce v dežju ali soncu.
Podeželja v mestu, ki potekajo v
organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, postajajo vedno bolj razpoznavna in
priljubljena tako med ponudniki kot obiskovalci.
Za nami so tri letošnje prireditve Podeželje v mestu, ki so
potekale v Ljubljani. Kljub obilnemu dežju je bil obisk dober.
Posebna zahvala gre vsem sodelujočim kmetijam, ki se niso
ustrašile vremena in so s svojim sodelovanjem pokazale veliko dobre volje in pripadnosti
organizatorjem prireditev.
Pravo nasprotje je bilo junijsko Podeželje v mestu Koper.
Sonce, morje, glasba in podeželska kulinarika, ki se je vila
po Pristaniški ulici in pred
Taverno so soustvarjali nepozabno vzdušje na Podeželju v
mestu Koper, ki je navdušilo sodelujoče kmetije in obiskovalce
prireditve.

Podeželja v mestu so v letu
2013 del projekta Kmetijstvo je
zakon, ki ga izvaja Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije v
sodelovanju z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za
kmetijstvo in razvoj podeželja.
Cilj projekta je prikazati poklic
kmeta kot poslovno priložnost
in izziv mladim, tudi v sklopu partnerstva med Evropo in
kmeti, ki je opredeljeno v skupni kmetijski politiki in vse bolj
povezuje urbani svet na eni in
strateško kmetijstvo na drugi
strani. Več o projektu najdete
na strani www.kmetijstvojezakon.si.
Je poklic kmeta lahko
poslovna priložnost in
izziv za mlade?
»Tako rada bi imela kmetijo,« je ob informacijski stojnici
Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije na Podeželju v mestu,

Podeželje v mestu, ki je maja potekalo v Ljubljani, je kljub
deževnemu vremenu ob vztrajnem igranju lajnarjev GUD
Kranjski komedijanti, dobri volji sodelujočih kmetij in solidnemu obisku izpadlo nadvse prijetno.

2013

Za ljubitelje izdelkov iz volne je Marija Srblin s sodelavkami
pripravila delavnico polstenja.

ki je maja potekalo v Ljubljani,
zasanjano izjavila šestletna
Lina. Zagotovo številni otroci z
občudovanjem gledajo na kmetovanje in si življenje na kmetiji predstavljajo pravljično. Je
življenje na kmetiji res lahko
pravljično?
»Sem diplomiran inženir
gradbeništva. Pred časom sem
se odločil, da si izberem drug
poklic – kmetijstvo,« je povedal 33-letni Rok Sušak, ki je
na stojnici ponujal svoje bučno
olje, bučnice in česen, drugače
pa kmetuje na kmetiji, ki ima
v lasti 8 ha njivskih površin.
Rok je prepričan, da je kmetijstvo poslovna priložnost – tudi
v Sloveniji. »Eno je ljubezen do
kmetije, ki jo imamo od nekdaj. Drugo je poslovna priložnost, ki jo ponuja kmetijstvo.
Zavedati se je treba, da slovenski kmetje pridelujemo zdravo
hrano. Pri pridelavi se držimo

številnih evropskih smernic,
brez tega ne gre,« pravi Rok in
dodaja: »Verjamem, da je hrana slovenskih kmetov za marsikoga draga, vendar ne moremo
delati zastonj, od pridelave hrane moramo živeti. Nihče ne bo
ravno bogataš, a se od kmetijstva da lepo živeti.« Dodal je še,
da so mu pri delu v pomoč tudi
kmetijski svetovalci, ki se vedno
se zelo potrudijo in ga oskrbijo
s potrebnimi informacijami.
»Poklic kmeta je velika priložnost,« meni tudi študent
strojništva Uroš Küčan. Svojo
poslovno priložnost je našel v
obuditvi domače kmetije. Je
mladi prevzemnik, na kmetiji
ima poleg obore, kjer goji damjake in jelene, registriranih
kar nekaj dopolnilnih dejavnosti. Proizvaja testenine, izdeluje marmelade, nabira smrekove vršičke in se ukvarja s čebelarstvom. »Država v kmetij-
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Člani skupine Štajerski frajtonarji so z igranjem navdušili v
Ljubljani in Kopru. Njihov nastop na odru pod Taverno je privabil množico navdušencev.

stvo vlaga premalo. Služb ni,
ogromno kmetij je zapuščenih.
Prepričan sem, da bi morala
država razmišljati tudi v smeri
spodbujanja in vlaganja v mlade, da se odločijo za kmetovanje, in jim ustvariti možnost za
zagon in razvoj kmetijske dejavnosti. Z malo dobre volje se

da veliko narediti,« pravi Uroš,
ki dodaja, da je drugače kot po
dedni poti do kmetije težko
priti.
So pa tudi izjeme in srečna
naključja. Izdelke kmetije Naš
raj iz Gornje Trebuše nad Idrijo
je na Podeželju v mestu navdušeno predstavljal Jan Kuhelnik.

Podeželsko mladost in veselje so na Pogačarjev trg v Ljubljani
vnesli simpatični člani Društva podeželske mladine Škofje Loke
in folklorne skupine Javorje, ki so pod vodstvom Špele Vodnik
obiskovalce navdušili z igranjem, plesom in okusno obaro.
8

Prireditev Podeželje v mestu Koper je obiskala Ghislaine
Vaessen z Evropske komisije, Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja. Za oddajo Ljudje in zemlja je izpostavila dobro sodelovanje Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije pri promociji kmetijstva in predvsem odlično pripravo in izvedbo promocijskih projektov.

»Mladi smo se povezali v sklopu živi zdravo z naravo. Trije
pari živimo in delamo na posestvu, ki zajema 100 ha površin,«

pravi Jan. Kmetije niso podedovali, kmetija jih je našla! Pred
leti kupljeno in obnovljeno posestvo je lastnik predal v upra-

Nakup pridelkov in izdelkov domačega izvora ima poleg kakovosti živil širši družbeni pomen. Omogoča obstoj in ustvarjanje novih delovnih mest ter pomembno vpliva na ohranitev
in razvoj podeželja. Prireditve Podeželje v mestu omogočajo vzpostavitev povezav med kmetijami in potrošniki, podeželjem in mestom ter pozitivno vplivajo na razvoj kmetijstva in
podeželja.
številka 116
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RAZPIS
za prireditvi Podeželje v mestu
Ljubljana in Maribor

LOGOTIP S SIMBOLOM

POZICIJSKE VERZIJE

Datum

Naslov prireditve

Lokacija

Sobota,
31. avgust

Podeželje v mestu Jesenske dobrote

Ljubljana,
Pogačarjev trg

Sobota,
21. september

Podeželje v mestu
Maribor

Maribor, Glavni
trg

Pisne prijave za razpisane prireditve sprejemamo do zasedbe mest na e-naslov: pr@kgzs.si ali po pošti na naslov:
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135,
1000 Ljubljana (za PVM).
Namen prireditev je predstavitev in promocija raznolikosti
ponudbe slovenskih kmetij (prodaje pridelkov ter izdelkov
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah) in kulinarične ter kulturne dediščine podeželja.
V Kopru so se prepletali ritmi flamenca in polke, kulinariko podeželja je dopolnjevala kulinarika morja. Obiskovalci so lahko
poskusili in se podučilo kako pripraviti klapavice. Gre za školjke, ki jih gojimo v Sloveniji. Več o njih najdete na www.okusimorje.si .

vljanje mladim. V televizijskem
šovu Kmetija išče lastnika je
opazil Valerijo, ta pa je v skupnost povabila še dva para in
med njima je tudi Jan s soprogo
in otrokom. »Ko se združi prava skupina ljudi, se sestavi dobra zgodba in rodijo se odlični
izdelki. Vsak od nas je v nečem
dober – nekdo zna s papirji,
drugi z živalmi, spet tretji zna
prodajati. Ideje dobimo prek
spleta, drugače pa pridelujemo
po načelu – kar je všeč meni, to

ponudim. Usmerjeni smo v ekološko pridelavo in naredili smo
večji nasad aronije. Na ljubljanski tržnici smo odprli trgovino
Naš raj, kjer tržimo naše pridelke in izdelke ter izdelke nekaterih drugih kmetij. Dodatno
ponujamo izdelke naših prijateljev s Krete,« še pove nasmejani
Jan. Njihovi izdelki, ponujeni v
res ličnih embalažah, navdušijo
tudi zaradi nenavadnih kombinacij in izjemnega okusa.
»»Tatjana Vrbošek

Sofinancira Evropska unija,
Generalni direktorat za kmetijstvo
in razvoj podeželja.

2013

•
•
•

•
•

V prijavi navedite, na katero prireditev se prijavljate (naslov prireditve).
Napišite kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktni telefon in elektronski naslov, ime kmetije in kaj
ponujate).
Za prodajo pridelkov dodatna dokumentacija ni potrebna. Za prodajo izdelkov nam pošljite kopijo priglasitvenega lista ali veljavne odločbe o registraciji dopolnilne
dejavnosti in kopijo izpisa o registraciji pri pristojnem
nadzornem organu: za živila živalskega izvora izpis o registraciji z VURS-a, za živila rastlinskega izvora izpis iz
registra pri ZIRS-u.
Pogoj za sodelovanje na prireditvi je poravnan članski
prispevek Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in
ostale finančne obveznosti.
Prijavnina je 18 evrov.

Z veseljem vam posredujemo dodatne informacije in odgovorimo na morebitna vprašanja. Pišite nam na-e naslov
pr@kgzs.si.
Veseli bom tudi klicev in sporočil z dodatnimi predlogi in
željami! Pokličite na telefon 01 51 36 609 oz. 041 366 504
– Tatjana Vrbošek.
Sodelujte in postanite opaženi na
Podeželju v mestu!
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Dobrote vsako leto boljše
Uspešno zaključen osrednji pomladanski dogodek slovenskega podeželja.
Na Ptuju se je 19. maja zaključila že 24. državna razstava
Dobrote slovenskih kmetij, katere namen je promocija in večja prepoznavnost kulinaričnih
izdelkov slovenskega podeželja. Kot je dejal predsednik organizacijskega odbora razstave Dobrote slovenskih kmetij
Peter Pribožič, je na razstavi v
tekmovalnem in predstavitvenem delu sodelovalo 750 kmetij iz Slovenije in zamejstva s
1.173 dobrotami v 13 skupinah
izdelkov.
Razstavo so si ogledale številne skupine in posamezniki iz
tujine ter raznih inštitucij iz domovine, obiskal jo je tudi ameriški veleposlanik v Sloveniji
Joseph Adamo Mussomeli in
minister za kmetijstvo in okolje
ter podpredsednik vlade mag.
Dejan Židan.
»Kakovostne vhodne surovine, umne glave in spretne
roke gospodinj in gospodarjev
kmetij ter spoštovanje tradicije
ustvarjajo množico raznolikih
dobrot slovenskega podeželja,«
je na odprtju razstave poudaril
predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko
Zupančič.
»Kmetijske svetovalke in
svetovalci, ki delujejo na kmetijsko-gozdarskih zavodih, že
vsa ta leta skrbijo za dvig kakovosti izdelkov in s svojim strokovnim delom poskrbijo, da se
vsako leto na Ptuju zberejo resnično kakovostni izdelki slovenskega podeželja,« je dodal
Peter Pribožič.
Na tisoče priznanj
Na razstavi je v tekmovalnem in
10

predstavitvenem delu sodelovalo prek 700 kmetij iz Slovenije
in zamejstva. V ocenjevanju je
bilo 1.173 dobrot v 13 skupinah
izdelkov in podeljenih 473 zlatih, 325 srebrnih in 205 bronastih priznanj. Podeljenih je bilo
77 znakov kakovosti, ki potrjujejo vrhunsko kakovost izdelkov. Na podelitvah priznanj
so kmetijam že izdali okrog
50.000 znakov blagovne znamke Dobrote slovenskih kmetij
za označevanje, ki služijo promociji in trženju dobrot.
Osrednje mesto
Gorenjski
Osrednje mesto je imela
Gorenjska. Razstavo so popestrila likovna dela Društva
podeželskih žena iz Blegoša.
Predstavljena so bila likovna
dela oblikovalca celostne podobe Dobrot. Posebej sta se predstavila Biotehniški izobraževalni center Naklo in Biotehniška
šola Ptuj, ki je na Turnišču imela dneve odprtih vrat in srečanje lokalnih akcijskih skupin
LAS-ov iz cele Slovenije. V posebnem delu razstave so se pokrajine predstavile z izborom
izdelkov darilnega programa kmetij iz vseh slovenskih
pokrajin.
Kmetijstvo je zakon
Poslovni izziv v kmetijstvu so
našle kmetije, ki so svojo ponudbo predstavljale na stojnicah minoritskega samostana.
Njihova predstavitev je potekala v okviru projekta Kmetijstvo
je zakon, ki ga izvaja Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije v
sodelovanju z Evropsko komi-

sijo, Generalnim direktoratom
za kmetijstvo in razvoj podeželja. Cilj projekta je predstaviti
poklic kmeta kot poslovno priložnost in izziv mladim, tudi v
sklopu partnerstva med Evropo
in kmeti, ki je opredeljeno v
skupni kmetijski politiki, in vse
bolj povezuje urbani svet na eni
in strateško kmetijstvo na drugi strani.
V sklopu razstave je bila na
ogled predstavitev primerov
dobrih praks – mladih kmetov
in kmetic, ki so v kmetijstvu videli svojo priložnost in ustvarili
uspešne zgodbe.
Živahno na dvorišču
minoritskega
samostana
Prav zaradi razstave Dobrote
slovenskih kmetij vedno več
ljudi ceni pridelke domačega izvora, ki jih odlikuje odličen tradicionalen okus. Njihov nakup
ima poleg kakovosti živil širši družbeni pomen. Omogoča
obstoj in ustvarjanje novih delovnih mest ter pomembno
vpliva na ohranitev in razvoj
podeželja.
»Glavni razlog za nakup iz-

delkov pri kmetu je njihova visoka kakovost. Narejeni so iz
domačih surovin oziroma pridelkov na tradicionalni način
in imajo znano poreklo,« je na
prireditvi poudarila svetovalka
za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti s KGZS – Zavoda
Ptuj Slavica Strelec.
»Rezultati letošnjih ocenjevanj Dobrote slovenskih kmetij
so res izjemni, kmetije se lahko
ponašajo z izjemno kakovostnimi izdelki. Katerokoli doseženo
priznanje pomeni kakovosten
izdelek, s katerim so kupci lahko zelo zadovoljni,« je dodala
specialistka za razvoj podeželja
pri KGZS – Zavod Ptuj Felicita
Domiter.
»Oznaka Dobrote slovenskih kmetij je postala prepoznavna blagovna znamka na izdelkih in tako označeni izdelki so vedno bolj iskani,« je povedal direktor KGZS – Zavoda
Ptuj Andrej Rebernišek in dodal, »da usmeritev kmetijstva,
ki sledi ciljem skupne kmetijske politike, omogoča napredek kmetij in dvig kakovosti
izdelkov.«
»»Marjan Papež
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Kmetijstvo je poslovna priložnost
V okviru projekta Kmetijstvo je zakon predstavljamo ljudi, ki so v kmetijstvu našli priložnost in zadovoljstvo.
Inovativni mladi kmet/kmetica je letni zbor, kjer iščemo mlade z dobrimi idejami, ki so ustvarili delovna mesta na kmetiji in ob pomoči
strokovnih služb Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije uspešno gospodarijo. V članku predstavljeni kmetje in kmetica so zmagovalci
izborov od leta 2007 do leta 2012.

Boštjan Škrabar,
Šempeter v Savinjski dolini
Na nekaj več kot 30-hektarski kmetiji Škrabarjevih sta glavni dejavnosti hmeljarstvo in pitanje goved.
Letno pridelajo okrog 20 ton hmelja in spitajo 30 govedi.
Sodijo med najuspešnejše pridelovalce hmelja v Sloveniji.
Prvi v Sloveniji so vse hmeljeve nasade opremili s kapljičnim sistemom namakanja, ki je učinkovitejši od bobenskega sistema.
Njihovi nasadi služijo kot zgled učinkovitega namakanja hmelja.
Boštjan Škrabar je prvovrsten vzor ostalim hmeljarjem, ki se težje
odločajo za novosti in posodobitve.

nih postopkov, manjša poraba časa in energije, kar so okolju, človeku in denarnici prijazna dejstva.

Andreja Jagodic,
Polica pri Naklem
Na Poličarjevi kmetiji, ki se razteza na dobrih 50 hektarjih, redijo
50-glavo čredo govedi črno-bele pasme, 40 prašičev in 400 kokoši
v talni reji.

Ervin Žökš,
Zgornji Žerjavci pri Lenartu
Kmetija pri Mlinarjevih z živinorejo, izletniškim turizmom in vinogradom je bila premajhna, da bi dajala dovolj zaslužka.
Za povečanje prihodkov kmetije so začeli ponujati storitve s kmetijsko mehanizacijo.
Predelane in izboljšane sejalnica, balirka, kosilnica in drugi stroji
so le nekateri sadovi ustvarjalnosti in praktičnih spretnosti, ki jih
premore Ervin Žökš.
Rezultat oplemenitenega tehničnega znanja je optimizacija delov2013
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Pred leti so se odločili za dopolnilno dejavnost: predelavo mleka
na kmetiji.
Objekte za predelavo mleka ogrevajo z lesno biomaso.
Izdelujejo različne mlečne izdelke in pri tem je Andreja Jagodic
tudi inovativna, saj imajo v ponudbi izdelke, kot so mlečna rulada
z bučnim oljem, laktični sir s pepelom …
Izdelke prodajajo doma v lični trgovini – »štibelcu«, v mestnem jedru Kranja, v Mercatorju, na različnih prireditvah …

Marjan Kolar,
Logarovci, Križevci pri Ljutomeru

Združene moči treh Farkovih bratov so ustvarile še stroj za sajenje
sadik na težjih tleh ter stroj za namestitev protitočnih mrež, ki ju
uporabljajo tako doma kot pri drugih sadjarjih.

Peter Rozman,
Stražišče pri Kranju

Kolarjeva kmetija z letošnjo setvijo skoraj 2000 hektarjev koruze
in sirka presega običajno dojemanje pojma kmetije v slovenskem
prostoru.
Sprva srednje velika prašičerejska kmetija, prva s statusom vzrejnega središča v zasebni reji, se sedaj v veliko večjem obsegu sooča
s posledicami neugodnih vremenskih razmer, zlasti suše, ki je lani
zdesetkala pridelke.
Preskok v podjetniško razmišljanje se je zgodil z gradnjo prve bioplinske elektrarne v Sloveniji.
Marjan Kolar je s partnerjema ustanovil podjetje, ki gradi bioplinske elektrarne doma in v tujini ter daje kruh 55 zaposlenim.

Pri Koroščevih, na kmetiji z dobrimi štirinajstimi hektarji kmetijskih zemljišč in 20 hektarji gozda, živi in dela petčlanska družina.
Govedoreja, poljedelstvo in gozdarstvo – predvsem priprava drv –
so dejavnosti, ki kmetiji dajejo zaslužek.
Za učinkovitejšo pripravo drv služijo izboljšave in inovacije na
strojih, ki so plod umne glave in spretnih rok gospodarja.
Povezovalnik drv, traktorski viličar s podpornimi kolesi in izboljšan cepilnik za drva so pripomočki, s katerimi si Peter Rozman
olajša delo, izboljšuje varnost in povečuje storilnost.

Alojz Mlakar,
Kostanjevec pri Slovenski Bistrici
Kmetija pri Farki, na kateri še vedno redijo govedo, se je v zadnjih
petih letih usmerila v sadjarstvo.
Govedoreja daje kmetiji manjši, a stalen vir dohodka. Dobrih šest
hektarjev sadovnjakov terja veliko dela in znanja, a nudi tudi primeren zaslužek za življenje petčlanske družine.
K uspešnemu razvoju je pripomogla tudi izvirna rešitev varovanja
sadovnjakov pred točo, ki jo je Alojz Mlakar domislil leta 2009.
12
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KGZS ostro proti novim davčnim
obremenitvam
Sprejetje Zakona o davku na nepremičnine bi prineslo nove obsežne finančne obremenitve v kmetijstvu.
V kolikor bo sprejet predstavljen predlog Zakona o davku
na nepremičnine, bo že v letu
2014 prišlo do novih obsežnih
finančnih obremenitev v kmetijstvu. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS)
smo prepričani, da bo nov davek na nepremičnine grobo posegel v ekonomski položaj slovenskega kmetijstva, posledično pa bo zaradi nemožnosti
plačila davka propadla marsikatera kmetija, zato povsem
novi obdavčitvi kmetov ostro
nasprotujemo.
V začetku junija 2013 je bil
na Ministrstvu za finance predstavljen predlog Zakona o davku na nepremičnine, ki naj bi v
letu 2014 prinesel novosti na področju obdavčitve kmetijstva. Z
novim davkom na nepremičnine se v Sloveniji uvaja nov sistem
davka na premoženje, s katerim
se nadomeščajo dajatve, ki imajo danes naravo davka na nepremičnine, in sicer davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih
cest.
Predlog Zakona
o davku na
nepremičnine
Predlog zakona predvideva, da se
obdavčijo vse nepremičnine, in sicer bo davčna osnova posplošena
tržna vrednost nepremičnine; tako
so poleg stanovanjskih (0,15-odstotna davčna stopnja) in poslovnih in industrijskih prostorov
(0,80-odstotna davčna stopnja) ter
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stavbnih zemljišč (0,50-odstotna
davčna stopnja) obdavčena tudi
vsa kmetijska zemljišča (0,50-odstotna davčna stopnja) in kmetijske stavbe (0,50-odstotna davčna
stopnja), ki so namenjene opravljanju kmetijske dejavnosti (hlevi, silosi, kozolci, lope ipd.). Davčne stopnje bodo občine lahko povečale
ali zmanjšale za 50 %.
Konkretni izračuni
Po prvih izračunih, ki smo jih
opravili na KGZS, naj bi za povprečno veliko slovensko kmetijo (stanovanjska hiša, hlev, lopa,
kozolec in 6,4 ha obdelovalnih
površin) davek na nepremičnine znašal najmanj 1.000 evrov.
Če ima kmetija še nezazidana
stavbna zemljišča, bo davek še
višji (za zemljišča z neizkoriščeno rabo za gradnjo stavb je predvidena davčna stopnja 1,5 %).
Izjema za kmetijska in
gozdna zemljišča
KGZS zahteva, da se pripravi ustrezna oprostitev pri plačilu davka za kmetijska in gozdna zemljišča ter za stavbe, ki
so namenjene kmetijski proizvodnji in stanovanju oseb, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Kmetijska in gozdna
zemljišča so že obdavčena na
podlagi katastrskega dohodka; katastrski dohodek ima
naravo davka na kmetijska zemljišča, saj je davčni zavezanec
praviloma imetnik pravice uporabe zemljišča, poleg tega pa se
davek odmerja ne glede na to,
ali se nepremičnina uporablja

za kmetijsko ali gozdarsko pridelavo. Poleg tega kmetijskih in
gozdnih zemljišč ne uporabljajo
samo lastniki, temveč so že po
Ustavi RS namenjena širši družbeni funkciji v obliki prostega
prehoda čez gozdna in neobdelovalna kmetijska zemljišča, nabiranja plodov, ipd. Na KGZS se
sprašujemo, ali mora tudi v takšnih primerih, ko se zagotavlja splošna javna korist, celotno davčno breme nositi le
lastnik kmetijskega oziroma
gozdnega zemljišča.
Izjeme za kmetijske
stavbe
Gospodarska poslopja kmetij in
stanovanjske površine predstavljajo osnovno sredstvo za opravljanje kmetijske dejavnosti, zato
predlagamo, da se kot oprostitev navede vse nepremičnine,
v katerih ali s pomočjo katerih
se opravlja kmetijska proizvodnja. Navedene nepremičnine
ne predstavljajo nikakršnega
“luksuza” lastniku, temveč so
nujno potrebne za opravljanje
osnovnega dela kmeta – pridelavo hrane. Ravno domača pridelava hrane oziroma samooskrba je ena izmed poglavitnih
prioritet kmetijske politike v
Sloveniji. Z obdavčitvijo gospodarskih objektov na kmetijah,
prav tako pa tudi kmetijskih in
gozdnih zemljišč, bo del prebivalstva, ki opravlja poklic kmeta,
neprimerno bolj davčno obremenjen kot posamezniki, ki opravljajo druge poklice.

Stavbna zemljišča
Še posebna težava se bo pojavila
pri t. i. »zemljiščih z neizkoriščeno rabo za gradnjo stavb«, s katerimi pripravljavec zakona definira zemljišča, na katerih v roku
treh let po spremembi v stavbno
zemljišče ni bilo izdano gradbeno dovoljenje. Marsikatera občina je popolnoma po svoji lastni
presoji v občinskih prostorskih
načrtih določala gradbene parcele za stanovanjsko rabo, industrijske cone ipd. mimo volje lastnikov nepremičnin, ki nimajo
namena zidati ali prodajati. Glede
na veljavno zakonodajo lastniki
zemljišč na spremembo občinskih prostorskih načrtov nimajo drugega vpliva kot pripombe
ob razgrnitvi prostorskega plana.
Sprememba namembnosti zemljišča iz stavbne nazaj v kmetijsko rabo je odvisna od volje
občine; z mikavno davčno stopnjo 1,5 % se bo redka občina
odločila za spremembo rabe.
Če ponazorimo s številkami:
če je vrednost m2 stavbnega zemljišča 100 evrov, letni davek na
nepremičnine znaša 1,5 evrov/
m2. Takšnega bremena noben
kmečki proračun ne prenese.
Predlagamo umik te davčne
stopnje z namenom, da ne bo
prišlo do množičnega propada ruralnega prebivalstva in
do neprecenljive razprodaje zemljišč in s tem do nepovratnih
posegov v prostor.
Enako kot za stavbna zemljišča velja za kmetijska in gozdna
zemljišča, predvidevamo pa, da
tudi za marsikatero stanovanjštevilka 116
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sko nepremičnino, ki jo bodo lastniki ob uveljavitvi predlaganega davka prisiljeni prodajati zaradi davčnega dolga do države.
Kupne moči za nakup kmetijskih
in gozdnih zemljišč, prav tako pa
za kmetijske stavbe v Sloveniji ni,
zato pričakujemo, da se bodo nepremičnine sčasoma, a vztrajno
po delih, zlasti v obmejnih območjih, razprodale tujcem.
Javna infrastruktura
Pri davku na nepremičnine se bo
spet odprla problematika javne infrastrukture, zlasti občinskih cest (pa tudi vodovo-

dov, kanalizacije, elektrovodov
ipd.), ki so neodmerjene že več
(deset) let zgrajene na zasebnih
zemljiščih. Vrednost sicer kmetijskega ali gozdnega zemljišča
je zaradi dejstva ceste (stavbnega zemljišča) občutno višja.
Pričakujemo, da se bodo občine
lotile odkupa vseh še nerešenih
delov nepremičnin.
Prilagajanje davčne
stopnje
Nadalje na KGZS opozarjamo, da
so v trenutnem predlogu zakona
odprte vse možnosti, da se bo višina davka prilagajala dnevni po-

litiki v lokalnem okolju. Predlog
zakona ne daje nikakršnih zagotovil, da se v prihodnosti stopnje ne bodo razvijale v smeri
višje davčne obremenitve, prav
tako pa ne obstaja mehanizem,
ki bi zagotavljal, da bodo lokalni davčni cilji skladni z neko nacionalno želeno davčno stopnjo.
Pričakujemo, da bo država še dodatno omejila poviševanje davčnih stopenj.
Predlogi KGZS
Nad predlogom zakona o obdavčitvi nepremičnin je KGZS razočarana, saj bo slovensko kme-

tijstvo deležno še dodatnega finančnega bremena, ki ga nikakor ne bo zmoglo. Prepričani
smo, da je predlagana vsebina
zakona o davku na nepremičnine povsem neprimerna, saj ne
upošteva obstoječega sistema obdavčenja katastrskega dohodka
ter posebnosti, ki veljajo za kmetijska in gozdna zemljišča, prav
tako pa tudi za kmetijske objekte. Na KGZS predlogu zakona
odločno nasprotujemo in od pripravljavca zakona pričakujemo,
da bo upošteval naše pripombe
in pomisleke.
»»Gašper Cerar

Vlada sprejela pripombe KGZS
Vlada je upoštevala pripombe KGZS in pripravila spremembe zakona za pravičnejši izračun katastrskega dohodka.
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) smo pozorno pregledali nove izračune
katastrskega dohodka (KD), ki
jih je na podlagi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka pripravila Geodetska uprava
Republike Slovenije (GURS) in
razgrnila na svoji spletni strani. »Na KGZS smo prepričani,
da vsakršno povečanje KD, ki je
bilo v prvem osnutku izračunov
ogromno in nesprejemljivo, bistveno povečuje davčna bremena kmetij in posega v pravice do
socialnih transferov,« je opozoril predsednik KGZS Cvetko
Zupančič in še dodal, da je pred
objavo novih izračunov treba
odpraviti vse sistemske in tehnične napake v izračunih.
O problematiki nove metodologije določanja katastrskega
dohodka so razpravljali tudi na
združeni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano
in okolje ter Odbora za finance

2013

in monetarno politiko. Na njej
so sprejeli sklepe, kjer so večinoma upoštevali pripombe ter
zahteve KGZS.
Odbora sta, upoštevajoč te
pripombe, predlagala vladi, da
pripravi spremembe Zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka. V njih naj upošteva tudi
varovalko, po kateri novi izračuni katastrskega dohodka ne
smejo biti manj ugodni za kmete oziroma naj se upoštevajo
stari izračuni, povečani za največ 10 odstotkov, če bi bil nov
izračun katastrskega dohodka
posamezne parcele višji za 10
odstotkov.
Prav tako so upoštevali predlog KGZS, da se pravočasno
objavijo lestvice in omogoči
vpogled v podatke o višini KD
posameznih parcel za naslednje
koledarsko leto, tako da bodo
kmetje lahko izbrali najugodnejši način obdavčevanja (KD,
dejanski ali normirani odhod-

ki) in ga do konca oktobra priglasili davčnemu organu.
S sprejetimi sklepi odborov je bila potrjena upravičenost protestov s strani KGZS.
Ta je takoj, ko so bili znani prvi
okvirni novi izračuni katastrskega dohodka, opozorila na
številne sistemske nepravilnosti, sporne statistične podatke,
prevelike poenostavitve in druge tehnične napake, zaradi katerih so bili novi izračuni napačni in nesprejemljivo visoki.
Hkrati smo opozorili na posledice, ki bi jih tako visok katastrski dohodek imel za kmete
pri obračunu dohodnine in socialnih prejemkov. Ker je sistem
izračunov izjemno zapleten,
časa za pripravo pripomb pa je
bilo premalo, smo v dogovoru
z Ministrstvom za kmetijstvo
in okolje (MKO) povabili predstavnike GURS-a, da strokovnjakom KGZS in Kmetijskega
inštituta Slovenije predstavijo

novo metodologijo, vhodne podatke in izračune.
Predstavniki GURS-a so
prisluhnili številnim pripombam in predlogom, ki so jih izpostavili udeleženci, in izrazili
pripravljenost, da strokovne argumente pri popravkih izračunov upoštevajo. Na KGZS smo
pripombe in predloge zbrali in
jih v roku posredovali na MKO
in na GURS. Po zadnjih informacijah s strani ministrstva in
vlade so predlogi KGZS in ostale strokovne javnosti pripomogli k temu, da bodo novi izračuni KD korektni in pravičnejši do zavezancev za dohodnino s kmetijske in gozdarske
dejavnosti.
KGZS bo še naprej aktivno
sodelovala s pripravljavci sprememb zakona, da bodo nove rešitve tudi v resnici v korist kmetov in da novi izračuni ne bodo
pomenili novih bremen.
»»Neva Pajntar

15

aKTUALNO

Proti uničenju zborničnega
sistema
KGZS je ogorčena nad pobudami in željami nekaterih, da se uniči še edini dobro delujoči zbornični sistem, ki
omogoča neposreden stik s kmetom in podeželjem.
Sedanji predlogi o spremembi zbornične ureditve kažejo
na nepoznavanje načina njenega delovanja, njene vloge in pomena, ki ga ima za slehernega
kmeta in kmetijstvo nasploh. Z
ukinitvijo obveznega članstva
se želi na eni strani tudi v kmetijstvu in na podeželju ukiniti
solidarnost in enakomerno porazdelitev bremen ter na drugi
strani vpeljati kapitalsko miselnost, kjer je pomembno le, koliko imaš denarja in se vsaka storitev meri le v količini denarja,
ki jo je uporabnik pripravljen
ali sposoben plačati. Na KGZS
menimo, da se le z obveznim
članstvom lahko opravlja tudi
naloge v javno korist in ne le v
korist članov:
• člani, ki bi plačevali zbornični prispevek prostovoljno, bi zahtevali le komercialne storitve zbornice,
• če zbornica nima obveznega članstva, ne moremo govoriti o zbornici, ampak gre
za prostovoljno združenje,
ki nima javnopravnega statusa in zato ne more zastopati interesov, kot jih zbornica, temveč lahko zastopa
le ozke interese članov,
• zagotovljeno je zastopanje
interesov VSEH članov in to
za področje VSE Slovenije,
• ker zbornica zastopa interese vseh, ki so povezani s
kmetijstvom, gozdarstvom
in ribištvom (bodisi kot izvajalci dejavnosti bodisi
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kot lastniki kmetijskih zemljišč), je pravično in pravilno, da tudi vsi sodelujejo
pri bremenu članstva (članarina) in ne le pri koristih,
ki jih zbornica doseže.
Edini državni
sogovornik
Brez obveznega članstva bi
grozila nevarnost, da bi se krog
članstva zmanjšal, zbornica
pa bi pri spremljanju področja
kmetijstva in razvoja podeželja
izgubila transparentnost, s tem
pa bi tudi država izgubila reprezentativnega partnerja, kar
bi škodovalo tako javnemu interesu kot vsem, ki so povezani
s kmetijstvom in podeželjem.
Z obveznim članstvom si država zagotavlja reprezentativno
telo, ki je sposobno zastopati
različne interese, ki izhajajo iz
različnih naravnih, gospodarskih in socialnih razmer, v katerih se opravljata kmetijska
in gozdarska dejavnost. Prek
zbornice se usklajujejo interesi
članstva: skupni interesi članov
namreč niso identični s seštevkom posameznih interesov članov ali skupin, ampak so plod
medsebojnega usklajevanja, ki
ga zbornica izvaja.
Kmetijstvo ni v celoti primerljivo z gospodarstvom (prostovoljno članstvo), ker:
• Kmetijstvo ni le gospodarska panoga, ima tudi vlogo
pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega

ravnotežja, vzdrževanju in
ohranjanju kulturne krajine,
ohranjanju nacionalne identitete, ohranjanju tradicionalnih značilnosti in etnografskih posebnosti, zagotavljanju prehranske varnosti,
ohranjanju rodovitnosti tal,
varovanju okolja pred onesnaženjem, preprečevanju
zaraščanja ipd. In tudi tu je
pomembna vloga KGZS.
• Starostna in izobrazbena
struktura slovenskega podeželja (zlasti lastnikov kmetij) je takšna, da nujno potrebujejo močnega in reprezentativnega zastopnika.

be zbornice. Vsekakor pa KGZS
meni, da vsakršno povečanje
katastrskega dohodka, ki je v
trenutnem osnutku izračunov
ogromno in nesprejemljivo, bistveno povečuje davčno breme
kmetij in posega v pravice do
socialnih transferjev.
Sicer pa so člani Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter Odbora za
finance in monetarno politiko
Državnega zbora sprejeli sklepe o problematiki nove metodologije določanja katastrskega dohodka, kjer so večinoma
upoštevali pripombe ter zahteve KGZS.

Med prvimi, ki
opozarjamo na
nepravilnosti
KGZS odločno zavrača podtikanja in neresnice, da je bila
pri novih izračunih katastrskega dohodka, ki jih je pripravila Geodetska uprava RS, tiho
zaradi posledičnega povečanja
števila članov in višje članarine. Takšne trditve le potrjujejo
nepoznavanje načina delovanja
zbornice. Zbornica je bila namreč med prvimi, ki je opozorila na nesprejemljive izračune novega katastrskega dohodka, in v sodelovanju z izvajalci
zakona še vedno aktivno išče
ustrezno rešitev za slovenske
kmete. Tudi pripombe, ki so
jih kasneje predstavile nekatere politične stranke, le povzemajo stališča oziroma pripom-

»»Zbornični urad
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Oddaja zbirnih vlog za leto 2013
Kmetijski svetovalci uspešno pomagali vsem vlagateljem.
Za nami je še kampanja za oddajanje zbirnih vlog za leto
2013. Večina vlagateljev je za
oddajo zahtevkov poskrbela
že v rednem roku, kljub vsemu obveščanju in vabljenju
pa se je tudi letos nabralo preko 1.200 vlagateljev, ki so svojo vlogo oddali v zamudnem
roku.
Priprave na letošnjo kampanjo so se lahko pravočasno
pričele, za kar so poskrbeli na
Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje (MKO), kjer so pravočasno pripravili vso relevantno zakonodajo, ob dejstvu,
da sprememb za leto 2013 ni
bilo veliko. V času priprav je
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) posodobila spletno aplikacijo, izvedeno
je bilo izobraževanje za kmetijske svetovalce, vzpostavljena je bila vsa potrebna tehnična opremljenost vnosnih mest,
opravljen je bil test delovanja
oddaje vlog ob večjih obremenitvah spletne aplikacije, pripravljena so bila kratka in dolga
vsebinska navodila ter navodila
za uporabo spletne aplikacije za
vnos zahtevkov in izvedene še
ostale podrobnosti, ki so omogočile, da je kampanja nemoteno stekla.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je z osmimi kmetijsko-gozdarskimi zavodi nudila upravičencem pomoč pri elektronskem izpolnjevanju zbirnih vlog za ukrepe
kmetijske politike na 83 lokacijah po vsej Sloveniji, za pomoč
vlagateljem pri vlaganju zahtevkov pa je bilo ustrezno vse2013

binsko in računalniško usposobljenih 231 kmetijskih svetovalcev. Tudi letos je pomoč vlagateljem potekala po sistemu
naročanja.
Za strokovno usposobljenost vlagateljev so kmetijski
svetovalci na KGZS poskrbeli z
izvedbo izobraževanj, ki so bila
posebej namenjena poznavanju
ukrepov kmetijske politike. Na
osmih kmetijsko-gozdarskih
zavodih je bilo v mesecu februarju za ta namen izvedenih
okoli 200 izobraževanj. Splošno
informiranje je potekalo tako
preko nacionalnih medijev
(Kmečki glas, zbornično glasilo
Zelena dežela, Radio Slovenija,
Radio Ognjišče) kot tudi lokalnih radiev ter časopisov, glasil
in obvestil.
V rednem in zamudnem
roku za oddajo zahtevkov
za leto 2013 je bilo skupno oddanih 59.258 zbirnih vlog. Večina vlagateljev (več kot 99 %) se je po
pomoč pri izpolnjevanju
zbirne vloge in ostalih zahtevkov obrnila na izpostave Javne službe kmetijskega svetovanja. Skupno je
543 vlagateljev vloge oddalo samih. Oddanih je
bilo 54 zbirnih vlog manj
kot v letu 2012, ko je na
ARSKTRP prispelo 59.312
zbirnih vlog.
V letošnjem letu so kmetijski
svetovalci ob oddaji zbirnih
vlog nosilcem kmetijskih gospodarstev pomagali izpolniti
tudi kratko neobvezno anketo,
s katero je MKO želelo pridobiti

Zbirne vloge bodo sedaj podvržene tako administrativnim
kontrolam kot tudi kontrolam na kraju samem. Glede na analizo podatkov iz predhodnih let želimo opozoriti na najpogostejše napake:
1. PRAVOČASNO IDENTIFIKACIJO IN REGISTRACIJO
ŽIVALI TER VODENJE REGISTROV NA KMG.
2. EVIDENCE DELOVNIH OPRAVIL – vlagatelji podukrepov
KOP-a morajo ves čas trajanja posameznega podukrepa voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki jih izvajajo pri
posameznem podukrepu KOP-a.
3. GNOJILNI NAČRT – je potreben za vsak KMG MID, ki
uporablja mineralna gnojila. Gnojilni načrt in analiza tal
se morata obvezno nanašati na posamezen GERK.
4. IZOBRAŽEVANJE ZA VKLJUČENE V KOP – v času od 1.
9. 2012 do 31. 8. 2013 mora nosilec ali katerikoli član kmetije opraviti izobraževalni program v obsegu najmanj 4 ure.

podatke o namerah kmetijskih
gospodarstev, ki jim bodo uporabili pri načrtovanju ukrepov
kmetijske politike in pripravi
strateških dokumentov za obdobje 2014–2020. Anketo je izpolnilo 94 % vseh kmetijskih
gospodarstev, ki so oddala zbirno vlogo.
Elektronsko izpolnjevanje vlog preko spletne aplikacije je v letošnjem letu potekalo tekoče in brez večjih težav. Kmetijskim svetovalcem
pri KGZS je ob dobrem sodelovanju z ARSKTRP in MKO
uspelo v rednem roku za oddajo zahtevkov za leto 2013
pomagati vsem vlagateljem,
ki so prosili za pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge. Na
KGZS ocenjujemo, da je bila
kampanja za oddajo zahtevkov za ukrepe kmetijske politike uspešno izvedena. S tem
delom smo vsi vpleteni skupaj

omogočili, da bo na slovenske
kmetije prišlo več kot 220 milijonov evrov.
Vse upravičence posebej
opozarjamo, da se v primeru višje sile na kmetijskem
gospodarstvu držijo predpisanega 10-dnevnega roka
za sporočanja višje sile na
ARSKTRP.
»»dr. Jernej Demšar
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Le redki primerno gospodarijo z
gozdom
Prvo ocenjevanje KGZS kot regijskega predstavnika za certifikacijo gozdov PEFC.
Inštitut KON-CERT je v letošnjem letu izvedel prvo ocenjevanje izvajanja postopkov regijske certifikacije gozdov PEFC
pri Kmetijsko gozdarski zbornici Sloveniji, ki je regijski predstavnik za regijsko certifikacijo
gozdov PEFC v Sloveniji. Pri prvem ocenjevanju certifikacijski
organ preverja skladnost izvajanja postopkov regijske certifikacije gozdov PEFC s slovensko certifikacijsko shemo, kar
je pogoj za pridobitev certifikata za trajnostno gospodarjenje z
gozdovi.
Potek prvega
ocenjevanja
Ocenjevanje KGZS kot regijskega predstavnika je v mesecu januarju najprej potekalo
na sedežu KGZS, kjer se je ocenjevalo bolj administrativni in
postopkovni del izvajanja regijske certifikacije gozdov PEFC,
v mesecu maju pa je Inštitut
KON-CERT opravil ocenjevanje trajnostnega gospodarjenja tudi na terenu. Za terensko
ocenjevanje je bilo izbranih trinajst gozdnih posesti v treh ob-
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močnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije (Maribor, Celje
in Murska Sobota). Ocenjevalce
je zanimalo, ali gozdni lastniki gospodarijo s svojimi gozdovi skladno z merili, določenimi
v slovenski certifikacijski shemi PEFC, in navodili, ki jih je
določila Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije. Pri dvanajstih gozdnih lastnikih je skladnost trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ocenjeval ocenjevalec Inštituta, pri enem pa je
ocenjevalec Inštituta ocenjeval
delo predstavnika KGZS, ki je
ocenjeval trajnostno gospodarjenje na gozdni posesti v okviru vsakoletnega ocenjevanja, ki
ga mora opraviti KGZS. Pri ocenjevanju se je pregledalo zahtevano dokumentacijo glede gospodarjenja z gozdno posestjo,
ocenilo ustreznost opreme in
strojev za varno delo v gozdu
ter na terenu ocenilo primernost gospodarjenja na izbranih
gozdnih parcelah.
Rezultati ocenjevanj
V Sloveniji imamo trajnostno
gospodarjenje z gozdovi zapo-

Struktura izpisanih neskladij

Vrsta neskladja

Število
kršiteljev
Paša v gozdu
1
Se ne vodi evidenca prodaje lesa
6
Ni ustreznih odločb
2
Odpadki v gozdu
4
Onesnaženje z mineralnimi olji
2
Za opravljene gozdarske storitve ni
2
izstavljenih računov
Seznam parcel, priložen k prijavi, ni
3
pravi
Neizvedeni varstveni ukrepi
4
Neustrezen gozdni red
6
Neustrezno sanirane vlake po sečnji
4
Nima kompleta za primer izlitja olja
1
Dela brez gozdarske čelade
1
SKUPAJ
11

vedano že v zakonu o gozdovih. Določila zakona morajo
gozdni lastniki upoštevati pri
gospodarjenju z gozdovi oziroma morajo sečnjo in spravilo lesa, gojitvena in varstvena
dela ter pridobivanje smole in
okrasnih dreves, razen v posebnih primerih, opraviti na podlagi upravne odločbe Zavoda za
gozdove Slovenije, ki tudi preverja ustreznost izvedenih del v
gozdovih. Kljub temu je bila pri
enajstih gozdnih lastnikih ugotovljena neskladnost gospodarjenja z gozdovi s slovenskimi
merili za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za regijsko certifikacijo gozdov PEFC. To pomeni, da je samo 15 odstotkov
ocenjenih gozdnih lastnikov
primerno gospodarilo s svojo gozdno posestjo. Res pa je
tudi, da gre za manjša nesklad-

Število kršiteljev v %
8
46
15
31
15
15
23
31
46
31
8
8
85

ja, ki jih bodo lahko gozdni lastniki odpravili do določenega
roka brez večjih težav.
Najbolj pereče
neskladnosti
Veliko gozdnih lastnikov še ne
vodi evidence o poseku, prodaji lesa in izvedenih drugih ukrepih za gozdno posest. Zahteva
se sicer samo vodenje evidence prodaje lesa, vodenje ostalih
evidenc pa se priporoča. Noben
gozdni posestnik tudi nima posestnega načrta, zato jih večina
tudi ne ve, koliko lahko letno posekajo na svoji gozdni posesti.
Gozdni lastniki pogosto ne
vedo, katere parcele so gozdne
oziroma velikokrat povzamejo
zgolj katastrske podatke, ki so
neažurni. Prav tako je zmeda
pri lastništvu gozdnih parcel,
saj je skoraj četrtina gozdnih
številka 116
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lastnikov prijavila za certificiranje tudi parcele, ki niso v njihovi lasti, čeprav z njimi upravljajo ali so bile odtujene.
Problematična je ugotovitev,
da je več kot polovica sečišč neurejenih. V gozdu se pušča obviselo drevje in neizdelane vrhače, sečne ostanke se ne zlaga
v kupe in se jih pušča na mladju, gozdnih prometnicah ali v
odvodnih kanalih, po sečnji se
ne uredi odvodnjavanja gozdnih prometnic, zaradi česar
pride do erozije tal.
Gozdovom je posvečena
premajhna pozornost z vidika naravnih ujm in posledične
nevarnosti, ki jo predstavljajo podlubniki, saj je bilo v ocenjevanih gozdovih zaslediti kar
nekaj zaradi snegolomov podrtega drevja ali od podlubnikov
napadenih iglastih dreves, kar
predstavlja potencialno nevarnost za ostalo drevje.
Kljub pogostim čistilnim
akcijam še vedno najdemo odpadke v gozdovih, bodisi odpadno plastično embalažo, kot so
plastenke, plastične vrečke ali
ročke za olje, odpadni gradbeni
material ali celo odvržene kuhinjske aparate.
V dveh primerih smo zasledili tudi onesnaženje tal z mineralnimi olji, kar je bilo posledica izvajanja del s stroji, ki jim
pušča olje.
Splošno znano pravilo, da izvajalci le stežka izdajo račun za
izvedene gozdarske storitve, se
je pokazalo tudi pri tokratnem
ocenjevanju. Večina gozdnih lastnikov, ki dela v svojem gozdu
izvajajo s pomočjo profesionalnih izvajalcev, namreč ni imela
računov za opravljene storitve.
Od posamičnih neskladnosti naj še omenimo pašo v gozdovih, traktorsko spravilo brez
kompleta za primer izlitja olja,
delo z motorno žago brez čela2013

de z zaščitno mrežico in glušniki ter neizvedeno zaščito sadik
pred divjadjo.
Navodila lastnikom
gozdov
Ugotovitev, da le redki gozdni
posestniki primerno gospodarijo s svojo gozdno posestjo, nakazuje, da lastniki gozdov doslej niso dovolj pozornosti posvetili zahtevam za trajnostno
gospodarjenje z gozdovi, ki jih
določa slovenska certifikacijska shema PEFC. Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije
je izdala med drugim posebna
Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za lastnike gozdov, ki so dostopna na spletni strani KGZS,
izdana pa je tudi tiskana verzija v obliki brošure. Vse gozdne
posestnike, ki ste se prijavili v
regijsko certifikacijo gozdov
PEFC, pozivamo, da pozorno
preberete Navodila in usmeritve za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in zahteve upoštevate pri gospodarjenju z
vašo gozdno posestjo.
Še vedno moramo pri vnosu
prijav v bazo podatkov sodelujočih v regijski certifikaciji gozdov PEFC veliko prijav popraviti. Največkrat je napačno navedena površina gozda. Velikokrat
so tudi v prijavi, ki jo je podpisal
samo en lastnik, pridane gozdne
parcele, ki so v lasti njegove žene
ali drugih sorodnikov, ter parcele, ki jih sicer prijavitelj upravlja, so pa v lasti nekoga drugega. Ker slednji niso s podpisom
prostovoljno izrazili svoje volje za vstop, moramo take parcele izločiti iz prijave. Ponovno
opozarjamo gozdne lastnike,
naj v prijavi navedejo le gozdne
parcele, ki so v njihovi lasti. Pri
opredelitvi gozdnih površin naj
se uporabi evidenca dejanske
rabe, ki jo vodi Geodetska upra-

va Republike Slovenije (izpisana
v Informativnem izračunu vrednosti nepremičnin). Vse lastnike gozdov, vključene v regijsko
certifikacijo gozdov PEFC, kot
tudi njihove sorodnike, pozivamo, da Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije sprotno
obveščajo o spremembi statusa gozdnih zemljišč, ki so prijavljena v regijsko certifikacijo
gozdov PEFC. Bodisi, da je sprememba nastala zaradi krčitve
gozda ali spremembe lastništva
(prodaja, smrt lastnika, drugi

prenosi lastništva). Le tako bo
lahko baza podatkov sodelujočih v regijski certifikaciji gozdov
PEFC ažurna in bo odsevala dejansko stanje. Potrdilo o vključenosti v regijsko certifikacijo gozdov PEFC (certifikat) se
namreč glasi na lastnika, zato
v primeru spremembe lastništva gozdne parcele ne velja
več. Da bi za to gozdno parcelo
ponovno dobili certifikat, mora
novi lastnik sam prostovoljno
podati novo prijavo.
»»Egon Rebec

Vandalizem v gozdu
Sredi junija so v gozdu na Polju pri Tržišču na Dolenjskem
opazili zasekano smreko. Lastnica gozda je ob tem, ko je šla
v gozd, ob zasekanem drevesu našla celo sekiro. Dejanje,
ki človeka preseneti, vsakega ljubitelja gozda pa razžalosti.
Povzročati škodo v tujem gozdu je nedopustno, zato je tako
dejanje obsojanja vredno.
»»Ma. P.

Škoda je vsake, še posebej pa take smreke.
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IZ DELA ORGANOV KGZS

60 let truda za napredek
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj je praznoval visok jubilej.
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
ki deluje v okviru Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
(KGZS), je 7. junija obeležil svojo 60-letnico. Na slavnostni prireditvi so prisotne nagovorili številni govorci, med njimi
minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan in predsednik KGZS Cvetko Zupančič.
V svojem govoru je direktor
KGZ Ptuj Andrej Rebernišek
orisal pomen in vlogo zavoda
v preteklih šestdesetih letih,
predvsem na živinorejsko-veterinarskem področju. Poudaril
je, da so bili zaposleni na KGZ
Ptuj delaven in trden kolektiv,

ki si je vedno prizadeval za napredek v slovenskem kmetijstvu, zato je KGZ Ptuj odigral

Za enakopravno obravnavo
mladih
Na seji upravnega odbora KGZS, ki je bila konec maja, so med
drugim ustanovili strokovni odbor za sonaravno kmetijstvo
ter komisijo za vodovarstvena območja (VVO). Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč, vodnih virov in zavarovanih območij pri KGZS pa so preimenovali v Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč pri KGZS.
Upravni odbor je tudi pozval Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje, da pri ukrepih za podporo naložbam v kmetijska gospodarstva enakopravno obravnava vse mlade prevzemnike
kmetij, ki izpolnjujejo pogoje za tako opredelitev (mladi, ki so
v določenem obdobju že prevzeli kmetijo), ne glede na to, ali
so prejeli sredstva iz ukrepa za pomoč mladim prevzemnikom
oziroma ukrepa za zagonsko pomoč za mlade kmete ali pa pozitivne odločbe za ta namen niso prejeli. Taka enakopravna
obravnava naj bi veljala že pri javnem razpisu za ukrep 121
posodabljanje kmetijskih gospodarstev za naložbe, namenjene
mladim prevzemnikom kmetij, ki bo po načrtu predvidoma
objavljen v juliju 2013.
Člani UO so se tudi strinjali s pripombami strokovnih
služb KGZS na Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih
proizvodov 2013–2018 in pozvali MKO, da jih upošteva.
»»R. P.
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osrednjo vlogo na tem področju v preteklih šestdesetih letih.
Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan je izpostavil pomen delovanja Kmetijsko
gozdarskega zavoda Ptuj in
dejal, da bo celoten zbornični
sistem tudi v prihodnje igral
pomembno vlogo v kreiranju kmetijstva. Izpostavil je,
da smo na pragu velikih sprememb, ki se bodo odražale tudi
v naslednjem programskem obdobju od leta 2014 do leta 2020.
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko
Zupančič je poudaril, da kmetijsko-gozdarski zavodi s svojo organiziranostjo omogočajo dobro delovanje celotnega
zborničnega sistema. Izpostavil
je, da imajo zavodi dolgoletno
tradicijo delovanja, saj so bili v
različnih organizacijskih oblikah gonilna sila razvoja podeželja. Poudaril je, da se KGZS
čedalje pogosteje srečuje s pritiski po ukinitvi obveznega članstva v zbornici, kar bi posledično pomenilo, da KGZS ni več
reprezentativni organ kmetov

in ne more tvorno zastopati
kmetov.
KGZ Ptuj je svoje delovanje
gostom predstavil z organizacijo več vzporednih dogodkov.
Tako je potekalo ocenjevanje
goveje živine, na kateri je sodelovalo okrog 80 krav, na razstavi pa so bili tudi konji, prašiči in drobnica. Posebna popestritev prireditve je bila razstava likovnih del osnovnih šol in
vrtcev pod geslom »Žvečim travo, za mleko zdravo«. Pri organizaciji je sodelovalo Društvo
podeželske mladine Ptuj.
Osemenjevalni center, ki deluje
v okviru KGZS – Zavod Ptuj, je
svoje plemenske bike predstavil ob osrednjem prireditvenem
prostoru. V okviru prireditve je
bila na prireditvenem prostoru KGZS – Zavod Ptuj kmečka
tržnica, na kateri so se predstavila društva in kmetije z dopolnilno dejavnostjo. Popoldne
je potekala predstavitev regijske razstave živali in podelitev
priznanj najbolje ocenjenim
živalim.
»»Jernej Vrtačnik
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PRAVNI NASVETI

Določitev dejanskega uporabnika
kmetijskih in gozdnih zemljišč v 2013

Lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so običajno tudi dejanski uporabniki teh površin. Namen instituta določitve dejanskega
uporabnika zemljišč pa je ureditev razmerij, ko kmetijsko ali gozdno zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do
uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova (npr. na podlagi lastninske pravice ali zakupne oziroma najemne pogodbe). V
tem primeru se za davčne namene lahko ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča.
Prvi odstavek 71. člena Zakona o
dohodnini (ZDoh-2) določa, da
se davčna osnova od dohodkov
iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja kot katastrski dohodek, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka na dan
30. junij za tekoče leto. Oseba, ki
je sicer zemljiškoknjižni lastnik
zemljišča, a zemljišča ne uporablja, temveč ga uporablja druga
oseba, ima možnost, da za davčne namene določi dejanskega
uporabnika zemljišča v skladu
z osmim odstavkom 69. člena
ZDoh-2.
Vloga
Dejanskega uporabnika zemljišča je potrebno pisno sporočiti Davčni upravi RS (DURS).
Vsebina in oblika obrazca vloge
za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč
s predpisi nista določena, zato se
lahko uporabi vlogo DURS-a (vloga je dosegljiva na spletni strani
DURS-a) ali pa stranki v vlogi, ki
jo sami napišeta, navedeta:
- ime, priimek, naslov, davčno
številko lastnika zemljišč, kot
je naveden v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi;
- ime, priimek, naslov, davčno
številko dejanskega uporabnika zemljišč;
- katastrsko občino, številke
parcel, ki so v dejanski uporabi, in površino zemljišč;
- trajanje dejanske uporabe;
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- podpisa obeh strank;
- če je sklenjena pisna zakupna
oziroma najemna pogodba, se
jo priloži.
Glede prilaganja zakupne oziroma najemne pogodbe vlogi DURS
pojasnjujemo, da se jo priloži, če je
med lastnikom in dejanskim uporabnikom zakupno oziroma najemno razmerje urejeno s pisno
pogodbo. Če je zakupno oziroma
najemno razmerje zgolj ustno dogovorjeno, na KGZS ocenjujemo,
da zakupne oziroma najemne pogodbe kljub temu, da je v vzorcu
DURS-a to predvideno, ni potrebno prilagati, saj so vse informacije, ki jih davčni organ potrebuje za
določitev dejanskega uporabnika,
razvidne iz vloge.
Rok za vložitev
Rok za vložitev vloge za določitev dejanskega uporabnika
je 30. junij za tekoče leto, torej
30. junij 2013 za letošnje davčno
leto; vlogo se upošteva pri izračunu davčne obveznosti v pomladi
2014. Vlogo se vloži pri davčnem
organu, kjer ima vlagatelj vloge
oziroma zavezanec za plačilo davka svoje stalno prebivališče.
Vloge, vložene po 30. juniju
2013, se prvič upoštevajo pri odmeri akontacije dohodnine od
dohodka iz osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti za
leto 2014 (upošteva se pri odmeri
davka v pomladi 2015).

Posledice
Katastrski dohodek za kmetijska
in gozdna zemljišča, ki so predmet dejanske uporabe, se pripiše dejanskemu uporabniku zemljišč, ki je po ZDoh-2 zavezanec
za plačilo dohodnine od katastrskega dohodka in drugih dohodkov v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Lastniku teh zemljišč, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi katastrskega
dohodka, pa se prizna oprostitev
plačila dohodnine od katastrskega dohodka zemljišč, ki jih daje v
dejansko uporabo in so zapisane
v vlogi. Od določitve dejanskega uporabnika je torej odvisno,
komu se bo katastrski dohodek
všteval v davčno osnovo.
Katastrski dohodek pripisanih zemljišč vpliva na davčno
obveznost posameznika v okviru dohodnine ter posledično na
uveljavljanje različnih socialnih transferjev in prispevkov
(otroški dodatek, socialna pomoč, višina plačila za vrtce itd.),
povračilo trošarine za pogon gozdarske mehanizacije, pavšalno
nadomestilo pri davku na dodano
vrednost.
Ob tem opozarjamo na novo
definicijo kmečkega gospodinjstva po drugem odstavku 69. člena
ZDoh-2. Vse osebe, ki prebijajo na
istem naslovu (stalno ali začasno
in ne glede na vključenost v gospo-

dinjstvo po podatkih upravne enote), so vključene v kmečko gospodinjstvo, če se vsaj za enega ali več
članov kmečkega gospodinjstva
šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost in njihov skupni dohodek
iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 evrov. Če se z osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnostjo ne ukvarjajo vse osebe iz kmečkega gospodinjstva,
je smiselno določiti dejanskega
uporabnika za tista zemljišča,
ki jih njihovi lastniki dejansko
ne uporabljajo, ampak jih uporabljajo druge osebe. Katastrski
dohodek se davčnemu zavezancu,
članu kmečkega gospodinjstva,
namreč pripiše za zemljišča, ki jih
ima pravico uporabljati.
Pojasnimo naj še, da se davčna
osnova od drugih dohodkov iz 70.
člena ZDoh-2 (t. i. obdavčljive subvencije) pripiše posameznemu zavezancu, članu kmečkega gospodinjstva, za katerega se šteje, da opravlja
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (= ima katastrski
dohodek ali je prejemnik obdavčljivih subvencij), v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. To pomeni, da se obdavčljive
subvencije delijo po zavezancih, ki
imajo katastrski dohodek ali so prejemniki obdavčljivih subvencij, ne
glede na to, ali le-ti subvencije tudi
dejansko prejemajo ali ne.
»»Gašper Cerar
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Izguba nekaterih pravic

Sprememba obsega zavarovanja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ – 2A), ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS 6. maja, prinaša za zavarovance, ki so na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti v sistem vstopili prostovoljno, bistvene spremembe. Določa,
da so zavarovanci, ki so oziroma
bodo po 1. januarju 2013 plačevali prispevke v skladu s prvim
in tretjim odstavku 407. člena in
po tretjem odstavku 411. člena
zakona tudi za obdobje od 1. januarja 2013 dalje od osnove, ki
je nižja od zneska, določenega v
149. členu v povezavi s sedmim
in enajstim odstavkom 410. člena in drugim odstavkom 411. čle-

na Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije
(Uradni list RS, št. 96/12), zavarovani za ožji obseg pravic po predpisih, veljavnih do uveljavitve
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Slovenije
(Uradni list RS, št. 96/12).
Navedeno pomeni, da so zavarovanci, ki so zavarovani na
osnovi, ki je nižja od 60 % zadnje
znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunani na
mesec, od 1. januarja 2013 uvrščeni v krog zavarovancev za ožji
obseg pravic, čeprav so se v zavarovanje vključili pod zakonskimi
pogoji, ki so jim zagotavljali širši
obseg pravic. Torej ti zavarovanci nimajo pravice do delne po-

kojnine, letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, do
priznanja pravic na podlagi ugotovljene II. in III. kategorije invalidnosti in se jim pokojnina odmeri brez upoštevanja določb o
najnižji pokojninski osnovi, in sicer najmanj v višini 26 % najnižje
pokojninske osnove.
Zavarovanci, ki so bili vključeni v obvezno zavarovanje na

podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti prostovoljno in je bila
njihova osnova nižja od 60 % zadnje znane povprečne letne plače
zaposlenih v RS, preračunani na
mesec, pridobljene pravice obdržijo le, če izpolnjujejo pretežni del zavarovalne dobe iz naslova širšega obsega ali če spremenijo obseg zavarovanja.
»»Andreja Krt Stopar

Po zagotovilih predstavnikov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo vsi zavarovanci, ki jih ta
sprememba zadeva, pisno obveščeni. Pri tem vam svetujemo,
da bodite pozorni na morebitno nalaganje obveznosti za nazaj, kajti vaša ravnanja so bila skladna z veljavno zakonodajo, in kakršnokoli breme prehoda, samovoljno po organu
upravljanja, vam ne sme biti naloženo.

Darilni Paket

Mi gremo pa na morje ...
V Hotel Delfin v Izolo!
Kozarček za dobrodošlico, morje, plaža, bazeni,
telovadba, glasba za ples ... Za vas smo dodatno
znižali cene, ki veljajo ob predložitvi tega oglasa!
16. 7.-19. 8. 13

3 noči

5 noči

7 noči

Upokojenci

149 EUR 247 EUR 346 EUR

Ostali gostje

163 EUR 271 EUR 380 EUR

Cene vključujejo polpenzion na osebo v dvoposteljni
sobi. Doplačilo na dan: turistična taksa.
Posebni popusti za otroke. Pokličite!

T: 05/ 6607 400
E: rezervacije@hotel-delfin.si
www.hotel-delfin.si
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Pripravite drva
kot profesionalci!

Poletna prodajn

a akcija

13
od 17. 6. do 18. 8. 20

Poletje je čas za pripravo drv. Prav zato vam v tej poletni akciji ponujamo dva modela
STIHL profesionalnih motornih žag MS 261(3,8 KM) in MS 362 (4,6 KM), ki smo jima dodali
darilni paket: praktično kombinirano posodo STIHL z dvema prekatoma, za gorivo in olje za
mazanje verige ter zaščitno čelado STIHL Economy. Kakšne prednosti imajo profesionalne
žage v primerjavi z hobi motornimi žagami boste izvedeli pri vam najbližjem trgovcu STIHL
www.unicommerce.si/trgovci.

www.unicommerce.si

V svetu vodeča znamka motornih žag.
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MEDNARODNO SODELOVANJE

Začetek projekta Agro Start
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v projektu sodeluje kot nacionalni partner.
Projekt Agro Start –
Mednarodna mreža za podporo kmetom, malim in srednjim
podjetjem v sektorjih živinoreje in hortikulture – je projekt v
okviru Transnacionalnega programa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Glavna cilja projekta sta izboljšanje konkurenčnosti in spodbujanje inovativnega podjetništva v živinoreji,
pridelavi zelenjave, sadjarstvu,
vinogradništvu in pridelavi
okrasnih rastlin. Pričakovani
ključni rezultat projekta je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti podpornih storitev za
kmete, mala in srednja podjetja. Oblikovan bo Protokol podpornih storitev za JV Evropo, ki
bo omogočil povezovanje ponudnikov storitev, svetovanja

in tehnologij z izvajalci, ki želijo uvajati inovativne pristope
pri svoji dejavnosti. Razvita bo
mednarodna podatkovna baza
ponudnikov storitev, svetovanja
in tehnologij za živinorejo, zelenjadarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in pridelavo okrasnih
rastlin. Oblikovana bo spletna
stran s ponudbo podjetij in inštitucij, ki ponujajo podporne
storitve, svetovanje in tehnologije za omenjene sektorje kmetijskih dejavnosti. Identificirani
bodo primeri uspešnega uvajanja inovacij, ki bodo omogočili
seznanitev z dobrimi praksami
v obravnavanih sektorjih.
V projektu sodeluje dvanajst partnerskih inštitucij iz
Romunije, Grčije, Bolgarije,
Italije, Albanije, Makedonije

in Slovenije. Rezultati projekta bodo uporabni za vse, ki želijo izboljšati svoje delo in svojo konkurenčnost v živinoreji
in hortikulturi. Pričakujemo,
da bo v Sloveniji mogoče identificirati veliko ponudnikov
poslovnih in svetovalnih storitev, ki bodo svoje znanje in
proizvode posredovali domačim in tujim kmetom, zadrugam ter majhnim in srednjim
kmetijsko-živilskim podjetjem.
Obenem bo omogočeno transnacionalno sodelovanje in iskanje tehnologij, svetovanja in
znanj tudi drugod. Kmetje in
njihova interesna združenja
bodo lahko prišli do informacij,
potrebnih za odločanje pri posodabljanju svojega dela. Z uvajanjem inovativnih pristopov

se bosta izboljšali tudi njihova
konkurenčnost in prepoznavnost na mednarodnem trgu.
Projekt bo tekel do novembra 2014. Vsi dogodki, novosti
ter kasneje tudi primeri dobrih
praks in baza ponudnikov bodo
dosegljivi na internetni strani
projekta, ki je v izdelavi.
»»dr. Janko Rode

Pristop Hrvaške k Evropski uniji
Priložnosti za avstrijsko Koroško in Slovenijo.
Prejšnji teden je v gradu
Hrastovec na Avstrijskem
Koroškem potekal posvet o priložnostih avstrijske Koroške in
Slovenije ob pristopu Hrvaške
v Evropsko unijo. Posvet je
potekal v okviru projekta
Agrar Network, ki ga izvajajo
Kmetijska zbornica avstrijske
koroške, Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije (KGZS) in
Lokalna akcijska skupina (LAS)
Bogastvo podeželja ob Dravi in
v Slovenskih goricah.
V pozdravnem nagovoru
je podpredsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
24

Marjan Golavšek izpostavil dobro dosedanje sodelovanje med slovensko in avstrijsko Koroško zbornico in tudi
sicer sodelovanje na področju
kmetijstva. Slovenija ima že

kar nekaj izkušenj po vstopu
in prav je, da svoje izkušnje delimo s Hrvaško, ki bo s 1. julijem vstopila v Evropsko unijo.
Ocenil je, da je sodelovanje dobro in da je prav, da si pomaga-

mo in nadgradimo sodelovanje.
Konferenco pa vidi kot priložnost za medsebojno srečanje,
navezavo stikov in izmenjavo
izkušenj.
»»Ma. P.
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BORECI 15
9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
TEL: 041 604 703
FAX: 02 585 12 96
E- MAIL: j.roskar@jorstik.si

®

Pri nas dobite kvalitetne mreže za ovijanje ATLAS, TAMA
in CLAAS ter silažne folije po ugodnih cenah. Na vašo
željo posredujemo pri nabavi rabljenih strojev od
preverjenih ponudnikov iz tujine (Nemčija, Avstrija).
Pokličite za več informacij na 041 604 703.

1.0 ECOBOOST

rudolf_oglas.indd 1

12.6.2013 12:06:11

UMETNOST TEHNOLOGIJE
ZMORE VEČ, PORABI MANJ

13.900€

Uradna poraba goriva: 4,7-5,1 l/100 km, uradne specifične emisije CO2: 109-117 g/km.
Slike so simbolične. Cena ne vključuje stroška transporta. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

2013

FOCUS
1.0 EcoBoost
ŽE OD

ŽE OD

C-MAX
1.0 EcoBoost

Predstavljamo vam nagrajeni motor prihodnosti, ki vas lahko navduši
že danes. Zahvaljujoč napredni tehnologiji kompaktnega in lahkega
1.0 EcoBoost motorja vam ne bo nikoli več potrebno sklepati
kompromisov med porabo, zmogljivostjo in ceno. Do 125 vpreženih
konjev zagotavlja zavidljivo moč, primerljivo z običajnimi 1,6-litrskimi
motorji, ki obenem porabijo manj goriva. In ko tehnologija postane
umetnost, je vsaka vožnja brezskrbno doživetje ter popoln užitek.
ford.si

13.310€

Go Further
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Tradicionalno sveže in dobro
Nagrajeni mlečni izdelki na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
Kakovostni uvod v največji sejem kmetijstva in živilstva v
Sloveniji in sosedski regiji štirih držav, sejem AGRA, ki bo
v Gornji Radgoni letos od 24.
do 29. avgusta, so mednarodna
ocenjevanja kakovosti mlečnih
in mesnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, vin, medu in kmetijske mehanizacije.

jo in podloženimi marelicami, 4,9 % m. m., Mlekarna
Celeia, d.o.o.,
- UHT Popy shake vanilija, UHT Ledena kava,
Caprofresh – svježi sir od
kozjeg mlijeka, Ovis feta –
meki masni sir od ovčjeg
mlijeka u salamuri, Vindija
d.d.

zlato medaljo nagrajena za probiotični jogurt naravni.
Kmetija Horjak, Silva Korez,
Grobelno bo prejela veliko zlato
medaljo za surovo maslo ter srebrno medaljo za kajmak – mladi.
Kmetija Na Krnicah, Janez
Lapanje, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, Idrijske
Krnice, Spodnja Idrija prejme
srebrno medaljo za sir Krnčan.
Kmetija Novak, Zajasovnik,

Vransko prejme bronasto medaljo za sveži mehki ovčji sir.
Kmetija pr Kendu, Idrijske
Krnice, Spodnja Idrija bo prejela zlato medaljo za Kendov sir.
Sirarna Gugala, Bojan
Kavčič – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Zatolmin,
Tolmin pa bo nagrajena z zlato
medaljo za Trdi sir Tolminc.
Podrobnejše informacije:
www.pomurski-sejem.si.

Priložnost za srečanje

Prvo ocenjevanje, ki je že
postreglo z odličnimi rezultati, je mednarodno ocenjevanje
mleka in mlečnih izdelkov, ki
je potekalo v Gornji Radgoni
od 4. do 7. junija. Na njem so si
med 26 podjetji s 137 izdelki iz
Slovenije, Hrvaške, Avstrije in
Nemčije izborili šampionske
naslove naslednji izdelki in njihovi proizvajalci:
- sir Montagnolo, Käserei
Champignon Hofmeister
d.o.o.,
- sirutka, Mini mljekara Veronika d.o.o.,
- desert – kavni jogurt, 5.5 %
m. m., desert – jogurt z vanilijo in podloženimi jagodami, 4,9 % m. m., desert
– jogurt z vanilijo in podloženimi višnjami, 4,9 % m.
m., desert – jogurt z vanili-
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Posebno priznanje za doseženo izjemno kakovost je komisija soglasno izrekla izdelku
Paški sir, MIH Sirana Kolan.
Razveseljivo je, da po najvišjih priznanjih s svojimi izdelki
posega tudi vse več slovenskih
kmetij.
Ekološka kmetija in sirarstvo Konda, Dol, Stari trg ob
Kolpi bo nagrajena z veliko zlato medaljo za izdelka ovčja skuta s čemažem ter dimljeni poltrdi ovčji sir – izdelan na tradicionalni belokranjski način ter
s srebrno medaljo za ovčji jogurt – nehomogeniziran.
Ekološka
kmetija
Pri
Ticelnu, Mala vas, Bovec prejme bronasto medaljo za ekološki bovški ovčji sir.
Kmetija Božeglav, Milivoj
Božeglav, Štorje, Sežana bo z

Razstavni prostor KGZS na sejmu AGRA bo ponovno dobro obiskan.
Med 24. in 29. avgustom ste ponovno vabljeni na razstavni
prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v hali
B na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v
Gornji Radgoni.
Na njem se bodo poleg osmih območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS predstavila številna združenja,
zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega podeželja. Razstavni
prostor bo opremljen v duhu projekta Kmetijstvo je zakon, ki
ga letos vodi KGZS. Na ogled bo tudi razstava, ki prikazuje dobre prakse izkoriščenih poslovnih priložnosti oziroma inovativne mlade kmete in kmetice.
Obisk sejma in razstavnega prostora KGZS bo tudi prava
priložnost za srečanje in pogovor, zato ste že sedaj vljudno vabljeni v Gornjo Radgono.
Vsi tisti, ki bi radi združili prijetno s koristnim, ste vabljeni
na strokovna predavanja, ki jih bo v okviru strokovnega programa sejma organizirala KGZS. Tako boste lahko izvedeli novosti o vodenju računovodstva na kmetiji, o vlogi in pomenu
kratkih verig od njive do mize, predstavljena bodo tehnološka
navodila za sadjarje, iz prve roke boste dobili tudi informacije, kako se vključiti v program certificiranja PEFC. Udeležili se
boste lahko nekaj okroglih miz v organizaciji KGZS, zagotovo
bo zanimiv tudi ogled razstave živali, tako govedi kot prašičev in drobnice.
Podrobnejši progam dogodkov, ki jih bo organizirala
KGZS, bo objavljen v prihodnji številki Zelene dežele, ki izide
malo pred sejmom.
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Izbor inovativne mlade kmetice
ali inovativnega mladega kmeta
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) spodbujata inovativnost med
mladimi na podeželju, zato vabita mlade kmetice in kmete k oddaji vlog za izbor inovativne mlade kmetice/kmeta za leto 2013.
Naziv se podeljuje lastniku ali članu kmetijskega gospodarstva, mlajšemu od 40 let, ki je z inovativno idejo pomembno prispevek k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva
in se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:
- da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj na
svojem področju,
- da prinašajo nove metode,
- da prinašajo ekonomske učinke na kmetijskem
gospodarstvu.

Kako ceneje sodelovati na
sejmu Narava–zdravje
Letošnji 44. sejem Narava–zdravje bo potekal od 17. do 20.
oktobra 2013 pod sloganom Živimo vitalno! Posebej pomemben sklop sejma predstavlja Prehrana, kjer poudarjajo pomen samooskrbe oziroma hrane, ki jo zaznamujejo atributi
»sveže, lokalno, trajnostno«. V sodelovanju z Gospodarskim
razstaviščem, organizatorjem sejma, smo za člane Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije pripravili posebno ponudbo za
predstavitev na sejmu. Več informacij o posebni ponudbi za
naše člane, načinu in roku prijave lahko preberete na naši
spletni strani www.kgzs.si, dodatne informacije pa lahko
dobite tudi na telefonski številki 01 513 66 40 ali po elektronski pošti pr@kgzs.si.

Naslov za leto 2013 bo podeljen 15. novembra v Kranju.
Komisija za izbor inovativne/ga mlade/ga kmetice/a odloči o izboru ob upoštevanju neodvisnega mnenja strokovnjaka s področja, na katerega se nanaša kandidatovo delo.
Merila za oceno prispelih vlog:
• inovativnost ideje
• trajnost projekta
• vpliv na lokalno skupnost in podeželsko območje (npr. povezovanje v lokalnem območju,
ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti)
• upoštevanje zaščite okolja
• napoved ekonomskega učinka
• tržna usmerjenost kmetije

Poudarki iz vsebine:
• Zdravo, sveže, lokalno

Vabljeni na degustacije
40• točk
Nasveti za obdelavo vrta
15•• točk
Graditi in bivati naravno
• Obnovljivi viri energije
Ukrepi za ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti
15•• točk
Posvetujte se s priznanimi strokovnjaki s področja zdravja
• Opravite preventivne preglede
Izberite zdravilišče zase
10• točk
• Preizkusite naravno kozmetiko
10• točk
Rekreativna vadba po vaši meri
10 točk

Prijave kandidatur oddajte priporočeno po pošti do
30. junija 2013 na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana, s pripisom
»IMK – ne odpiraj« ali osebno do istega roka do 12. ure
v tajništvu KGZS.
Prijavni obrazec je na voljo na enotah javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS; na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) ali Zveze slovenske podeželske mladine (www.zspm.si).
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pri Andreji Krt Stopar, enaslov: andreja.krt@kgzs.si, tel.: (01) 51 36 646 in na Zvezi slovenske podeželske mladine pri Janušu Juhartu, e-naslov: janus.
juhart@gmail.com, tel.: 031 515 863, in Mojci Kramberger, enaslov: mojca.05@gmail.com , tel.: 041 962 788.

Se kdaj vprašate, kaj pomenijo vse oznake na izdel
Sledite znaku

in se informirajte o certifik

»» Andreja Krt Stopar
Sofinancira Evropska unija,
Generalni direktorat za kmetijstvo
in razvoj podeželja.
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Vabimo na

27. državne in 6. mednarodne kmečke igre
v organizaciji Zveze slovenske podeželske mladine in v sodelovanju
s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, ki bodo letos potekale
5. in 6. julija na Slomu pri Ponikvi.
V petek, 5. julija, bodo mladi in drugi gostje okrogle mize spregovorili o zaposlovanju in podjetništvu na
podeželju ter pogledali skozi prizmo ovir sodobnega kmetovalca. Naslednji dan, 6. julija, se bodo domače
in tuje ekipe pomerile v raznih spretnostih pri kmečkih opravilih, kot so ročna košnja in grabljenje, pobiranje krompirja in prenašanje jajc, čaka pa jih tudi igra presenečenja, ki bo nadvse zabavna. V sklopu prireditve bo izvedena tudi predstavitev regij, kjer mladi s podeželja pokažejo tudi svoje igralske sposobnosti na
temo, ki je za njihov kraj najbolj značilna.
K ogledu celotne prireditve vljudno vabljeni vsi, ki si ta dan lahko vzamete čas za razvedrilo in zabavo.
Sofinancira Evropska unija,
Generalni direktorat za kmetijstvo
in razvoj podeželja.

DODAJMO
MLEKU VREDNOST
• PASTERIZATORJI
• SIRARSKI KOTLI
• OSTALA SIRARSKA OPREMA
HLADILNI BAZENI in
CISTERNE za mleko
- stabilni
- prevozni

Podsmreka 56,
1356 Dobrova,
Slovenija

Razumemo vas, zato
upoštevamo vaše želje!
Razvili smo napravo,
ki združuje in opravlja
funkcije treh različnih
strojev:
- hladilnika
- pasterizatorja
- sirarskega kotla
Greje do 100 °C
in hladi do 4 °C

Tel.: +386 (0)1/ 200 60 80,
faks: +386 (0)1/ 257 44 22
e- mail: info@plevnik.si

www.plevnik.si
TRADICIJA
KVALITETA
ZANESLJIV PARTNER
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Naprava je energetsko učinkovita
in varčna. Izkorišča princip
delovanja toplotne črpalke, s
čimer prispevamo k trajnostnemu
razvoju okolja.
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Rastlinjaki
2x4m

3x4m

0 eur

3 x 4 m le 24

Za naročilo in informacije pokličite ali pišite na e-naslov: profilplast@profilplast.si

031/675 639

Dostava po pošti 30 EUR.

• rastlinjaki po meri
• menja se le folija (na 5 do 8 let)
• primerni za zimsko zelenjavo, poleti za paradižnik

Profilplast, d. o. o.
Zavrh nad Dobrno 10
3204 Dobrna
www.profilplast.si
e-naslov: profilplast@profilplast.si

www.kupujmodomace.si
Vabimo vas, da se nam pridružite na spletni
strani Kupujmo domače in predstavite ponudbo
vaše kmetije ter tako s pomočjo neposredne

Več
informacij na:
VI-JA d.o.o.
Gotovlje 111 C
3310 Žalec
vija@siol.net

prodaje povečate svoj dohodek na kmetiji. Vse,
kar potrebujete, je dostop do spleta in nekaj
malega računalniškega znanja, lepa fotografija
vaših pridelkov in izdelkov ter deset minut časa.

www.vija.si

Vija_og_jun_13.indd 1
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Vaše sodelovanje je namreč brezplačno!

Foto: Tomo Jeseničnik

Opremljate mesnico? Predelavo mesa?
Kmečki turizem? Malo sirarno?

29

na koncu

Kmečka mesno-zelenjavna solata
Tole odlično hladno solato, ki je prava lahka osvežitev za vroče poletne dni, so pripravili na Turistični kmetiji Dušana Zelka,
Pečarovci 33, 9202 Mačkovci.
Sestavine za 4 osebe:
• 25–30 dag kuhanega ali pečenega mesa (kuhana govedina, perutnina, pečenka ...),
• 15 dag sveže paprike,
• 15 dag kuhanega ješprenja (lahko fižol),
• 50 dag paradižnika,
• 20 dag svežih kumaric (lahko vložene kisle kumarice),
• 15 dag čebule,
• 4 žlice bučnega olja,
• sol, poper,
• 2 stroka česna,
• po želji sesekljan feferon.
Priprava:
Meso, svežo papriko, kuhan ješprenj, paradižnik, sveže kumarice
in čebulo enakomerno narežemo. Prelijemo s prelivom, ki ga pripravimo iz bučnega olja, soli, popra, strtega česna in po želji dodamo sesekljan feferon. Preden jed postrežemo, naj nekaj časa počaka

na hladnem. Tako bo postala dobra, okusna in sočna. Postrežemo
s svežim kruhom.
Več receptov najdete na spletni strani www.zarazvojpodezelja.si.

Nagradna uganka

Začetnice besed dajo geslo. Geslo pošljite do 8. julija na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, uredništvo Zelene dežele,
Celovška 135, 1000 Ljubljana, s pripisom NAGRADNA UGANKA. Izmed pravilnih odgovorov bomo izžrebali pet nagrajencev, ki bodo
prejeli praktične nagrade. Geslo prejšnje uganke je bilo DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ.
Drugo ime za podnebje
Kralj, ki spi pod Peco
Blagovna znamka mlečnih napitkov
Kraško vino
Slovenski proizvajalec mulčerjev
Slastno pomladansko sadje
Trava prve košnje
Mesto, znano po tovarni čevljev
Gozdarski stroj
Trava druge košnje
Letni čas spravila pridelkov
Slovenski agrarni ekonomist (Emil)
Slovenski razsvetljenec, mecen in mineralog (Žiga)
Drugo ime za Jadran
Denarna enota sosednje države
Oblika prodaje neustekleničenega vina na drobno
Za krmo kakovostna metuljnica
30

Foto: Tomo Jeseničnik
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na koncu
Kraji z zanimivimi imeni

Smlednik – kraj kmečkih
puntov
Ime Smlednik izvira iz stare slovenske besede mled, kar pomeni listnat, slabo poraščen gozd. Prva omemba kraja je iz leta 1118
v zvezi s kapelico sv. Urha, ki je stala na mestu sedanje župnijske cerkve, ki je prav tako posvečena temu svetniku. Urh ali po
nemško Udarlikus je tudi ime prvega znanega smledniškega
graščaka.
Smlednik je bil znan po tem, da je bilo tu največ kmečkih
uporov na Slovenskem. Od velikega slovenskega kmečkega upora
1515 pa do odprave tlačanstva 1848 jih je bilo kar petnajst.
Predela pod Starim gradom na zahodni in vzhodni strani se
imenujeta Na brajdi in Oben gorica, kar pomeni, da so bili tam v
srednjem veku vinogradi in so pridelovali vino. V življenju prebivalcev Smlednika je bila vedno zelo pomembna reka Sava. Če
ne zaradi drugega, so imeli prebivalci v obdobju pred vodovo-

Prepoznavno podobo kraju dajejo ruševine Starega gradu.
(Foto: Janez Medvešek)

di občutek, da nikdar ne bodo trpeli žeje, reka je gnala mline
in žage, v njej so napajali živino, zaradi obilice vode in sončne
lege so imeli tudi skupni vaški »flančniki«, kjer so vzgajali sadike zgodnje zelenjave.

»»Marjan Papež

FOTOGRAFSKI NATEČAJ: Utrip podeželja skozi objektiv
Za vse mlade fotografe odpiramo fotografski natečaj Utrip podeželja skozi objektiv.
V svoj fotografski objektiv ujemite utrinke življenja na podeželju ali podeželja v mestu, delovnih opravil na kmetijah, kaj počnejo
ljudje na podeželju in kako se podeželje povezuje z urbanim okoljem. Za fotografsko raziskovanje imate časa do 30. oktobra 2013.
Pomembno je, da ujamete utrip življenja na podeželju.
Fotografski natečaj Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Utrip podeželja skozi objektiv je namenjen mladini med 13. in
19. letom starosti z namenom povezati urbano in podeželsko mladino. Fotografije lahko pošljejo vsi, ki se s fotografijo ne ukvarjajo poklicno ter so stari med 13 in 19 let. Fotografija so lahko tudi
starejšega datuma, pošljete pa nam lahko največ tri fotografije.
Upoštevali bomo vsa dela, ki bodo prispela na elektronski naslov
fotonatecaj@kgzs.si do 30. oktobra do polnoči in bodo ustrezala
razpisnim pogojem.
Po daljši stranici naj ne bodo manjše od 1800 točk. Vse fotografije morajo biti posnete v sRGB ali Adobe RGB barvnem okolju ali
vanj pretvorjene.
Fotografije ne smejo biti digitalno predelane. Dovoljeni so minimalni popravki (barvna in tonska korekcija, svetlenje ali temnenje
delov fotografije ...), ki ne smejo spreminjati vsebine. Sestavljene
fotografije in fotografije nastale z večkratno ekspozicijo niso dovoljene. Končno odločitev o ustreznosti prijavljenega posnetka sprejme žirija.
Natečaj je anonimen, zato je treba upoštevati naslednja določila: v elektoronski pošti (naslov: fotonatecaj@kgzs.si) nam pošljite

2013

fotografije in ustrezne podpise k njim (kje in kdaj je bila fotografija
posneta in kaj prikazuje) ter svoje kontaktne podatke (elektronski
naslov, ime in priimek, datum rojstva, naslov in telefonsko številko
ter ime in kraj šole, ki jo obiskujete). V izbor žiriji bomo posredovali samo fotografije in podpise, brez podatkov o avtorju.
Tričlanska žirija, ki jo bo strokovno vodil Tomo Jeseničnik, bo
pregledala vsa prispela dela in pri ocenjevanju upoštevala izpovednost fotografij, estetska merila ter tehnično dovršenost.
Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. S prijavo jamčite, da ste avtor poslanih fotografij in da so vsi podatki točni.
Rezultate natečaja bomo objavili v Zeleni deželi in na spletni strani
www.zarazvojpodezelja.si po koncu razpisa.
Med vsemi, ki boste poslali fotografije, bomo izbrali dvanajst
najboljših in jih nagradili s priznanji in praktičnimi nagradami.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije si pridržuje pravico do
uporabe in objave izbranih fotografij v namene promocije kmetijstva in podeželja v tiskovinah, na spletu in v elektronskih medijih.
Avtorji poslanih in izbranih fotografij obdržijo na svojih delih moralne avtorske pravice, na KGZS pa prenesejo materialne avtorske
pravice za uporabo v namene promocije kmetijstva in podeželja.

Sofinancira Evropska unija,
Generalni direktorat za kmetijstvo
in razvoj podeželja.
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Poudarki iz vsebine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdravo, sveže, lokalno
Vabljeni na degustacije
Nasveti za obdelavo vrta
Graditi in bivati naravno
Obnovljivi viri energije
Ukrepi za ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti
Posvetujte se s priznanimi strokovnjaki s področja zdravja
Opravite preventivne preglede
Izberite zdravilišče zase
Preizkusite naravno kozmetiko
Rekreativna vadba po vaši meri

Se kdaj vprašate, kaj pomenijo vse oznake na izdelkih?
03_Triglav_polje 178x118 Zelena dezela copy.pdf
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Sledite znaku

in se informirajte o certifikatih.
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