ORGANIZIRANOST Javne
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Zbornični urad
Tel.: 01 51 36 600

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo
vodja sektorja: Igor Hrovatič
Tel.: 01 51 36 600
KGZ Celje
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: Vesna Čuček
tel.: 03 42 55 500
KGZ Kranj
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: Tomaž Cör
tel.: 04 28 04 600
KGZ Ljubljana
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: Tomaž Močnik
tel.: 01 51 30 700
KGZ Maribor
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: Simona Hauptman
tel.: 02 22 84 900
KGZ Murska Sobota
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: dr. Stanko Kapun
tel.: 02 53 91 410
KGZ Nova Gorica
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: Jože Vončina
tel.: 05 33 51 200
KGZ Novo mesto
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: mag. Andrej Kastelic
tel.: 07 37 30 570
KGZ Ptuj
Oddelek za kmetijsko svetovanje
vodja oddelka: Peter Pribožič
tel.: 02 74 93 610

KAJ KMETU NUDI JAVNA SLUŽBA
KMETIJSKEGA SVETOVANJA:
Izvaja visoko strokovno tehnološko in ekonomsko svetovanje iz
vseh panog s področja kmetijstva;
Pripravlja številna tehnološka navodila, ki so v pomoč pri kmetovanju in pripravlja za njih številna usposabljanja;
Izvaja visoko strokovno in kmetijam prilagojeno davčno svetovanje ter svetovanje za vzpostavitev in vodenje računovodstva
oziroma evidenc za davčne namene in FADN;
Pomaga kmetom pri registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in svetuje vsem že obstoječim kmetijam z dopolnilno dejavnostjo;
Spodbuja povezovanje kmetov na podeželju in uvaja nove oblike
podjetništva kot npr. socialno podjetništvo
Uspešno izvaja kampanjo za uveljavljanje zbirnih vlog in ostalih zahtevkov za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za cca
57.000 vlog letno, kar predstavlja 99% vseh oddanih vlog;
Letno izvajamo osebne preglede in svetovanja iz navzkrižne skladnosti na kmetijah na poziv kmetov;
JKSS izdeluje vloge za vse javne razpise, ki pospešujejo razvoj
kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podjetništva na podeželju;
Na vseh zavodih delujejo info točke za izvajanje ukrepov PRP;
Pripravlja ocene stanja ob naravnih nesrečah ter nudi kmetijskim gospodarstvom tehnološko svetovanje za sanacijo škode;
Ima ključno vlogo pri izvedbi promocijskih aktivnosti in prireditev kot npr. Tradicionalni slovenski zajtrk, Dobrote slovenskih
kmetij, Kviz Mladi in kmetijstvo, Izbor inovativnega mladega
kmeta ...;
Sodeluje pri pripravi ključnih dokumentov za razvoj slovenskega
kmetijstva kot. npr. spremembe dokumenta Program razvoja podeželja 2014-2020, akcijski načrt - Delo z mladimi kmeti;
Sodeluje pri oblikovanju zakonodaje s področja kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi področji;
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Sektor za kmetijstvo
in gozdarstvo
Vodja sektorja:
Igor Hrovatič
e-pošta: igor.hrovatic@kgzs.si
Tel.: (01) 51 36 694
Namestnica vodje sektorja:
mag. Olga Oblak
e-pošta: olga.oblak@kgzs.si
Tel.: (01) 51 36 682

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo
je organiziran v TREH oddelkih:
Ključne naloge sektorja:
načrtovanje, usmerjanje, koordinacija, spremljanje,
nadziranje, analiziranje dela javne službe kmetijskega
svetovanja (JSKS),
priprava, usklajevanje in izvajanje programa dela JSKS
in poročanje pristojnemu ministrstvu o nalogah in
aktivnostih JSKS,
vodenje in koordiniranje oddelkov znotraj sektorja,
usklajevanje strokovnega svetovalnega dela na sektorju
in po kmetijsko gozdarskih zavodih,
sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano in Ministrstvom za okolje pri vsebinah, ki se
nanašajo na delo JKSS,
vodenje strokovnih skupin za posamezna vsebinska
področja znotraj JKSS,
spremljanje osebnih svetovanj kmetijskih svetovalcev na
terenu,
priprava svetovalnih orodij in novih metod svetovanja,
redno spremljanje domače in tuje zakonodaje s področja
kmetijstva,
sodelovanje s strokovnimi institucijami doma in v tujini.

Oddelek za razvoj podeželja
Vodja oddelka:
dr. Jernej Demšar
e-pošta: jernej.demsar@kgzs.si
tel.: (01) 51 36 676
Naloge in delovanje:
izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih
svetovalcev,
svetovanja s področja agrarne ekonomike in obdavčitev,
vodenja knjigovodstva na kmetijah in spremljanja
dohodkovnega položaja kmetij,
načrtovanja in izvajanja evropske in nacionalne politike razvoja
podeželja,
pomoč pri informiranju in izvajanju ukrepov kmetijske
politike,
aktivno sodelovanje pri spremebah dokumenta PRP 2014 –
2020,
vodenje, koordinacija in spremljanje izvajanja ukrepov PRP  
2014 – 2020,
svetovanje in promocija socialnega podjetništva kmetijam,
svetovanje na področju kmečke družine in dopolnilne
dejavnosti na kmetijah,
delo na področju mladih kmetov,
sodelovanje pri delu kmečkih društev in združenj ter aktivno
sodelovanje pri izvajanju prireditev,
spremljanje domače in evropske zakonodaje s področja
kmetijstva in razvoja podeželja.

Oddelek za rastlinsko pridelavo
in živinorejo
Vodja oddelka:
dr. Dušica Majer
e-pošta: dusica.majer@kgzs.si
tel.: (01) 51 36 684
Naloge in delovanje:
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na različnih
področjih rastlinske pridelave: poljedelstvo, vrtnarstvo,
travništvo, hmeljarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vinarstvo
in oljkarstvo,
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju

namakanja, zemljiške politike in prostorskega planiranja,
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju
sonaravnega kmetovanja ter posebnih varovanih
območij,
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na različnih
področjih živinoreje: govedoreja, prašičereja, drobnica,
perutninarstvo, konjereja, ribogojstvo, čebelarstvo,
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje v zvezi s
podnebnimi spremembami in naravnimi nesrečami ter
varovanjem okolja, še posebej vodnih virov,
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju
vzpostavitve kratkih verig ter raznih oblik povezovanj
različnih deležnikov v verigi,
načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju
varne hrane, varne rabe FFS in ustrezne prehrane rastlin
ter aplikacije gnojil,
nudi strokovno podporo žitni, zelenjavni in mlečni verigi,
vodi, usklajuje in nadzoruje delo sadjarskih in trsničarskih
centrov,
spremlja domačo in evropsko zakonodajo ter pripravlja
pripombe in predloge za spremembo zakonodaje s
področja dela oddelka,
aktivno sodeluje pri izvedbi Programa razvoja podeželja za
obdobje 2014 – 2020.

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
vire energije
e-pošta: kgzs@kgzs.si
tel.: (01) 51 36 600
Naloge in delovanje:
svetovanje lastnikom gozdov za povečanje učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi,
priprava predlogov in pobud za spremembo zakonodaje s področja gozdarstva in lovstva,
izvajanje PEFC certifikacije gozdov v Sloveniji,
aktivno sodelovanje pri izvedbi Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020,
svetovanje za izkoriščanje obnovljivih virov energije
(OVE),
svetovanje pri uveljavljanju odškodnin za škodo po divjadi in zavarovanih vrst.

