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Zbornica naj bo mo~na in enotna

Delo nam polep{a zemljo in nas oskrbi s kruhom
Pod tem sloganom je letos potekal `e 4. vseslovenski shod kmetov, ki sta ga
v organizaciji KGZS `e tradicionalno gostila Ponikva in Slom. Sre~anje, ki se je
za~elo v prepolni cerkvi sv. Martina na Ponikvi, se je popoldne nadaljevalo pred
rojstno hi{o Antona Martina Slom{ka na Slomu. Ve~ kot tiso~ kmetov iz vse Slovenije je najprej prisluhnilo besedam slavnostnih govorcev na akademiji, pozneje pa se je sre~anje ob hrani, pija~i in doma~ih zvokih nadaljevalo do ve~era. (Fotografija: @are Modlic)

Vabimo vas na XXII. tradicionalni posvet Kmetijske
svetovalne slu`be Slovenije

Prihodnost slovenskega kmetijstva
in pode`elja v skupni kmetijski politiki EU
v Festivalno dvorano na Bledu, 26. in 27. novembra 2007.
Informacije in prijave:
Kongresno-turisti~na agencija Albatros Bled
Ribenska cesta 2, 4260 Bled
Telefon: (04) 57 82 351, telefaks: (04) 57 80 355
E-naslov: nina@albatros-bled.com
Ve~ informacij o posvetu na spletni strani: www.kgzs.si.

Zveza slovenske pode`elske mladine v soorganizaciji
s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije pripravlja

konferenco mladih kmetov Evrope,
na kateri bomo razpravljali o prihodnosti mladih kmetov. Na njej bo
tudi Evropska komisarka za kmetijstvo Marianne Fischer Boel.
Glavne teme konference:
– Kak{ne so usmeritve na podro~ju skupne kmetijske politike?
– Kako Evropa gleda na mlade kmete?
– Kaj prina{a nova finan~na perspektiva?
– Ali je kmetijstvo stimulativno za mlade kmete?
– Kaj moti mlade prevzemnike kmetij in kaj si `elijo?
in
– Komu bo pripadal naslov inovativnega mladega kmeta?
Vse to in {e ve~ boste izvedeli na
Dobrni 30. novembra in 1. decembra 2007.
Kontaktni osebi: Mateja Se{el, predsednica skupine za informiranje pri ZSPM,
telefon: 031 386 123, Andreja Krt Stopar, KGZS, telefon: 041 366 650.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo po sedmih letih obstoja
do`ivela `e drugo spremembo svojega
zakona. Zakon je zbornico ustanovil po
vzoru avstrijskih zbornic, ki imajo ve~ kot
70-letno tradicijo. Ob leto{njem spreminjanju zakona se pojavljajo dolo~ene, na
prvi pogled sicer zelo v{e~ne ideje in pozivi raznih organizacij, ki v zaslepljenosti s svojimi ozkimi interesi ne vidijo {ir{ega pomena, ki ga ima KGZS. Tak{ni
pozivi zahtevajo temeljit premislek, kaj bi
tak{ne spremembe dolgoro~no prinesle
slovenskemu kmetijstvu in pode`elju.
KGZS je danes sodobna zbornica, ki
Peter Vrisk,
ima notranjo organiziranost, ki temelji na
predsednik KGZS
na~elu demokracije (volitve po na~elu
splo{ne in enake volilne pravice), transparentno poslovanje (natan~no je opredeljen nadzor) in z zakonom jasno dolo~ena merila za zborni~ni prispevek.
Je javnopravna zbornica, in njena najpomembnej{a vloga je, da sodeluje v
postopkih normativnega urejanja. Obvezno ~lanstvo zagotavlja zastopanje
interesov vseh ~lanov, in to za vso Slovenijo. ^e zbornica ne bi imela obveznega ~lanstva, bi bilo to le {e dru{tvo, ki bi zastopalo ozke interese ~lanov.
Oba predloga zakona o spremembah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ohranjata obvezno ~lanstvo. Prav gotovo ne naklju~no. Predlagatelji vedo, da je zbornica nujna za nadaljnji razvoj slovenskega kmetijstva
in pode`elja. Na zbornici se strinjamo, da je zakon potreben dolo~enih popravkov, zato predlagamo, da se meja za ~lanstvo z obstoje~ih 83,64 dvigne na 130 evrov. S tem bi sicer zbornica izgubila ve~ kot 40.000 ~lanov, a
vsakr{no ve~je pove~anje meje za ~lanstvo bi `e lahko oslabilo reprezentativnost zbornice.
Lastniki kmetijskih zemlji{~ v Sloveniji imajo v posesti v povpre~ju od tri do
20 hektarjev kmetijskih in gozdnih povr{in. Povpre~na slovenska kmetija je
velika 6,3 hektarja, zato je potrebno {iroko ~lanstvo, ki na enem mestu zagotavlja usklajevanje posami~nih in skupnih interesov, v nasprotnem primeru bi za~elo nastajati ve~ manj{ih interesnih zdru`enj, ki pa ne bi imela prave veljave in mo~i. V razredu 1–3 hektarji kmetijskih zemlji{~ ima zbornica
54 odstotkov ~lanstva, zato bi z bistvenim zvi{evanjem meje katastrskega
dohodka za ~lanstvo izgubili prav to ~lanstvo, ki je za ohranjanje pode`elja
bistvenega pomena. Zavedati se je treba, da kmetijstvo ni le gospodarska
panoga, ampak ima vlogo tudi pri ohranjanju poseljenosti, zagotavljanju socialnega ravnote`ja, vzdr`evanju in ohranjanju kulturne krajine, ohranjanju
nacionalne identitete, tradicionalnih zna~ilnosti in etnografskih posebnosti,
zagotavljanju prehranske varnosti, ohranjanju rodovitnosti tal, varovanju okolja pred onesna`enjem, prepre~evanju zara{~anja ipd.
KGZS je danes trd partner vladi in tudi po zaslugi zbornice se je dele`
sredstev za kmetijstvo v prora~unu od leta 2000 potrojil, in sicer od 144 na
480 milijonov evrov v prora~unu za leto 2008.
Trenutna organiziranost zbornice je optimalna, saj lahko ~lani zbornice
prek obmo~nih enot in izpostav ter strokovnih odborov in drugih organov zbornice aktivno usmerjajo delo strokovnjakov, ki jih zdru`uje zbornica. Tak{no
organiziranost nam zavidajo marsikje v Evropi. Tudi zato, da bi vsem svojim
~lanom omogo~ili enakovredno sodelovanje pri vodenju zbornice, smo pri
spremembah zakona predlagali odpravo omejitve mandatov. Vsak ~lan naj
ima enakovredno mo`nost kandidirati v organe zbornice in tam zastopati tiste, ki so mu na volitvah dali svoj glas.
Zaradi vsega povedanega, morajo spremembe zakona delovanje zbornice le {e okrepiti. Pred kmetijstvom je razburljivo obdobje. Do leta 2013 moramo porabiti ~im ve~ sredstev, ki so na voljo, ter se pripraviti na negotovo
obdobje po letu 2013. Nasedati sicer legitimnim pozivom dolo~enih posameznikov in organizacij, ki v ozadju skrivajo ozke interese, pa bi bilo nevarno. Zelo
nevarno. A ne za zbornico, ampak za slovensko kmetijstvo in pode`elje.
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Kako pomembna je, ugotovi{ {ele, ko je nima{
Predlogi sprememb zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(KGZS) so v zadnjih tednih dodobra razburkali slovensko kmetijsko javnost. Predvsem imajo glede sprememb veliko povedati tisti, ki so doslej
imeli mo`nost sooblikovati zakonodajo, vendar tega niso hoteli, znali ali
mogli storiti. Kaj pa o njej menijo tisti, ki se skupaj z zbornico trudijo za razvoj slovenskega kmetijstva in pode`elja?
[tefan Domej,
koro{ka kmetijska zbornica, Avstrija:
Kot kme~ki funkcionar, ki `e ve~ kot dvajset let delujem v koro{ki kmetijski zbornici, sem mnenja, da si
slovensko pode`elje in slovenski kmetje zaslu`ijo
mo~no stanovsko kmetijsko zastopstvo, mo~no kmetijsko zbornico, ki ima obvezno ~lanstvo in ki zajame
vse kmete. Zagotovo ni dobro, da so nekatere kme~ke ustanove v Sloveniji proti temu, da bi imeli obvezno ~lanstvo. Kajti prihodnji razvoj pode`elja in kmetijstva je v veliki meri odvisen od tega, kako se kmetje organizirajo do drugih stanovskih poklicev, do mesta in tudi do strank. In kme~ke strukture se ne smejo pustiti razdeliti na osnovi interesov strank, temve~ morajo posku{ati z mo~nim skupnim programom dose~i to, kar lahko.
Zato vam `elim, da bi na{li dobro re{itev, ki bo koristna za slovensko kmetijstvo. Pozdravljam idejo, da bomo tudi mi kot zamejski kmetje lahko prostovoljni
~lani pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Za nas, zamejske kme~ke organizacije, je bilo zelo pomembno, da smo imeli v Sloveniji tudi mo~nega partnerja, s katerim smo zelo veliko sodelovali, in to sodelovanje ho~emo v prihodnje
tudi {e okrepiti.
Janez Er`en, kmet:
Kmetje smo si dolgo prizadevali za mo~no stanovsko organizacijo in z ustanovitvijo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo jo pred sedmimi leti tudi
do~akali. Da jo nujno potrebujemo, so pokazale izku{nje, saj ima slovensko kmetijstvo zelo te`ke pogoje. ^e `elimo zagotoviti za kmeta bolj{e pogoje delovanja, potrebujemo ~im bolj mno`i~no in enotno organizacijo, ki nas bo zastopala. Zato zagovarjam stali{~e, da bi ~lanstvo v zbornici moralo ostati obvezno
in da bi bil prag za vstop v zbornico ~im ni`ji.
Prostovoljno ~lanstvo ne bi bila re{itev za slovensko kmetijstvo, ker si kmetje
`elimo in potrebujemo nekoga, ki bi nas zastopal in nam nudil pomo~. ^e tega
ne bomo imeli, bo veliko kmetij ostalo brez informacij in mnogo prilo`nosti ter denarja bo ostalo neizkori{~enih.
Rok Sedminek, predsednik Zveze
slovenske pode`elske mladine:
Zbornica odgovorno in dobro zastopa interese celotnega kmetijstva ter zna strokovno svetovati. Brez
nje si enakopravnega in enakomernega razvoja kmetijstva ob isto~asni skrbi in anga`iranosti tudi na {ir{em dru`benem in socialno-ekonomskem podro~ju v
Sloveniji ne znamo predstavljati.
Dru{tvom pode`elske mladine na vseh ravneh delovanja: lokalni, regionalni, dr`avni in mednarodni, pomagajo strokovne slu`be Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Nudijo nam kakovostno svetovanje in aktivno sodelovanje ob prepoznavnosti ene in druge organizacije. ^e imamo mladi ambicije in ideje, nam KGZS nudi strokovno pomo~ z nasveti in zgledi na vseh podro~jih in v
vseh kmetijskih panogah. Zadnje ~ase pa tudi s svetovanjem, izobra`evanjem in
prakti~nim usposabljanjem za vklju~evanje pode`elske mladine v aktivno dru`beno `ivljenje in demokrati~no odlo~anje.
Mladi smo z delom in sodelovanjem s KGZS in njeno strokovno slu`bo za podro~je dela z mladimi zelo zadovoljni. Zavedamo se pomena obstoja tovrstne ustanove, zlasti v dana{njem ~asu hitrega `ivljenja, natrpanega urnika in globalizacije.
Franc Pribo`i~, predsednik Kme~ke liste –
Dru{tva za razvoj kmetijstva in pode`elja:
Ogor~eni smo nad izjavami v medijih, ki blatijo na{e delo in prizadevanja organov Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije ter njenega predsednika Petra Vriska.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je vse
od svojega nastanka zavzemala za razvoj slovenskega kmeta in pode`elja. Povezuje slovenske kmete v
prizadevanjih za njihovo bolj{o prihodnost. Slovenskemu kmetu smo uspeli zagotoviti neposredna pla~ila, ki so primerljiva evropskemu kmetu, intenzivno je steklo posodabljanje kmetij, ohranili smo slovensko `ivilskopredelovalno industrijo v slovenski lasti, v {tevilnih primerih kmetovem lastni{tvu. Izbolj{uje se socialna varnost kmetov. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pomagala zagotoviti ustrezna finan~na

sredstva kmetu in pode`elju v okviru Programa razvoja pode`elja vse do leta
2013, ki jih bodo kmetje lahko koristili. S prizadevanji in vztrajnim delom je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije postala enakopraven sogovornik in glasnik
slovenskega kmetijstva in pode`elja v Sloveniji in Bruslju.
Kme~ka lista se zaveda, da je vodenje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pomembna in zahtevna naloga, saj je usklajevanje razli~nih interesov izjemno zahtevno. Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadru`ne
zveze Slovenije Peter Vrisk v ~asu svojega vodenja opravlja pomembno delo, saj
mu je uspelo povezati in uskladiti delovanje dveh zelo pomembnih sistemov: zadru`nega in zborni~nega, poslovnega in strokovnega. Brez dobrih in prizadevnih sodelavcev in jasnega cilja vloga zbornice v prostoru ne bi bila tako pomembna, kot je danes.
Vilma Topol{ek,
Zdru`enje turisti~nih kmetij Slovenije:
V zdru`enju si niti predstavljati ne znamo svojega
delovanja brez sodelovanja Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Predvsem smo mo~no povezani s svetovalci svetovalne slu`be, ki nam nudijo dragoceno
strokovno pomo~. Naloga zdru`enja je tudi promocija turisti~nih kmetij, kar kmetije zelo potrebujejo. Pri
tem nam KGZS pomaga tako finan~no kot s svojim
delom. Na{e sodelovanje ocenjujem kot zelo uspe{no, saj smo doslej vedno uspeli najti prave re{itve v
dobro kmetom.
Tudi v prihodnje so na{i na~rti tesno povezani z zbornico, saj smo turisti~ne
kmetije premajhne, da bi za to skrbele same. Za svoje delovanje potrebujemo
partnerja in `elimo si, da bi bila to {e naprej zbornica.
Edi Bukavec,
Slovenska kme~ka zveza iz Trsta:
Kako pomembna je zbornica, navadno ugotovi{ {ele takrat, ko je nima{. Slovenski kmetje v zamejstvu
zbornico zelo pogre{amo, saj nam manjka organizacija, ki bi nam bila vedno na voljo in na katero bi se
lahko zanesli.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zelo aktivna in u~inkovita, predvsem pa vidim njeno vlogo v
posredovanju med kmetom in dr`avo. Po mojih izku{njah zbornica deluje dobro, predvsem cenim njeno
vlogo pri posredovanju pomembnih informacij po vsej Sloveniji in tudi nam.
Slovenska kme~ka zveza iz Trsta `e od vsega za~etka sodeluje z zbornico,
predvsem pa cenimo pomo~ in nasvete svetovalcev. S kmetijsko-gozdarskimi zavodi blizu meje nenehno sodelujemo, tako da smo izpeljali `e veliko ~ezmejnih
projektov.
V prihodnje `elimo to sodelovanje {e okrepiti, saj bo meja dokon~no padla.
Zato smo tudi zaprosili za tak{no spremembo zakona o zbornici, ki bi tudi nam,
zamejskim organizacijam, omogo~il ~lanstvo v KGZS.
Irena Ore{nik, Zdru`enje malih sirarjev:
Zdru`enje malih sirarjev je bilo ustanovljeno na pobudo Kmetijske svetovalne slu`be Ptuj.Vseh osem let,
odkar zdru`enje deluje, je tako strokovno kot organizacijsko delo opravljala specialistka za sirarstvo Majda Tumpej s KGZS – Zavoda Ptuj. Zdru`enje je vsa
leta delovalo na podro~ju izobra`evanja, zakonodaje
in promocije. Pri tem je bilo vedno dele`no strokovne
kot tudi materialne pomo~i tako Zavoda Ptuj kot tudi
strokovnjakov zborni~nega urada. Kmetje, ki se ukvarjamo s tako zahtevno panogo, kot je sirarstvo, si le te`ko zami{ljamo, da bi malo{tevilni, kot smo, lahko sami organizirali strokovno pomo~ za svoje ~lane. Mo~na zbornica nam je {e kako potrebna. @eleli bi si, da bi
strokovnjaki zbornice, tako zborni~nega urada kot svetovalci na terenu, imeli ve~
~asa za svoje strokovno izobra`evanje, predvsem pa ve~ ~asa za prenos tega
znanja v prakso na kmetijah. Kmetje smo v zadnjih letih dobili subvencije, `al pa
v veliki meri ostali brez strokovne pomo~i svetovalcem, ki se izgubljajo v birokraciji. Zadnje ~ase je veliko govora o tem, da bi bilo ~lanstvo v zbornici prostovoljno. To se mi zdi za slovenske razmere prezgodaj, tak na~in bi verjetno pripeljal
celo do propada zbornice.

Vlada sprejela uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi

PRP 2007–2013
Prva javna razpisa bosta objavljena predvidoma 26. oktobra, in sicer za
posodabljanje kmetijskih gospodarstev in pomo~ mladim prevzemnikom kmetij. Razpisi za druge ukrepe bodo sledili v prihodnjih mesecih do konca januarja 2008. Razpisi za izbor lokalnih akcijskih skupin in ukrepe v okviru osi
LEADER bodo objavljeni predvidoma v novembru oziroma decembru letos.
Vir: MKGP
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Marijan Roblek, predsednik Obmo~ne enote KGZS Kranj

Vse ve~ji apetiti po kmetijski zemlji
Obmo~na enota KGZS Kranj pokriva gorenjsko statisti~no regijo in
zajema najvi{je dele slovenskih Alp,
sega pa od Cerkelj prek Medvod,
[kofje Loke, Bohinja in Bleda do
Kranjske gore. Vanjo spada tudi del
Triglavskega narodnega parka. Gorenjska predstavlja 10,6 odstotka
vseh slovenskih povr{in, od tega 6,4
odstotka obdelovalnih, 7,6 odstotka
kmetijskih in 12,4 odstotka gozdnih
povr{in. Po podatkih zadnjega popisa kmetijstva je tukaj 5032 kmetij
z 31.196 hektarji kmetijskih zemlji{~.
Povpre~na gorenjska kmetija ima v
obdelavi 5,82 hektarja kmetijske
zemlje in 10,16 hektarja gozda. Obmo~ni enoti KGZS Kranj `e drugi
mandat predseduje Marijan Roblek,
direktor Kmetijske zadruge Sloga,
ki je trenutno najve~ja gorenjska
kmetijska zadruga.
Po podatkih kmetijskega ministrstva je kar 65 odstotkov gorenjskih
kmetijskih povr{in v hribovskih in
gorskih obmo~jih, Gorenjska pa je
v javnosti znana tudi po lepih in velikih poljih. Torej so tudi te`ave v
kmetijstvu zelo raznolike?
Tudi pri nas je tako kot domala po
vsej Sloveniji, da imamo ni`inski kmetijski del z intenzivnim kmetijstvom in
velikim pomanjkanjem kmetijske zemlje, ki ima pri nas zelo visoko ceno. Ta
zna{a tudi do 8 evrov za kvadratni meter, ker kmetijskih zemlji{~ preprosto

ni. Povpra{evanje je zelo veliko, saj
imamo precej kmetov, ki bi radi svoje
kmetije pove~ali. Te`ava je tudi v tem,
da kmetijska zemlji{~a kupujejo nekmetje, da na najlep{i zemlji nastajajo
industrijske cone in rastejo trgovski
centri.
Druga skrajnost pa so hribovske
kmetije, ki le`ijo prete`no v obmo~jih
s te`jimi pogoji pridelave, tam, kjer nimajo naslednikov, se kmetovanje
opu{~a. Interesa za nakup teh kmetij
ni, ker gre ve~inoma za ve~je kmetije,
kjer sta mogo~a le govedoreja ali gozdarstvo, delo pa je fizi~no zelo naporno. Na teh kmetijah se `e pojavljajo te`ave zaradi ostarelih ljudi.

Tudi usmeritve gorenjskih kmetij
so raznolike.
^istih kmetij imamo okoli 13 odstotkov, me{anih 37, z dopolnilno dejavnostjo se ukvarja okoli 32 odstotkov
kmetij, `al pa imamo tudi `e okoli 12
odstotkov kmetij z ostarelimi gospodarji. Ve~ina, ~ez 30 odstotkov kmetij,
je `ivinorejsko-krmnih ali pa imajo dejavnost prireje mleka in mesa, pridelujejo zelenjavo ali pa imajo dohodek
iz gozdov – to so najpogostej{e dejavnosti na na{ih kmetijah. Temeljna usmeritev je prireja mleka in mesa, v ravninskem delu pa pridelava krompirja
in zelenjave ter `it, predvsem p{enice.
Pri zelenjavi smo slabo organizirani
glede prodaje, ki poteka precej stihijsko, odvisno od letine. Zaradi ozkega
kolobarja se pojavlja tudi te`ava s
kakovostjo.
V okolici turisti~nih sredi{~, kot so
Bled, Bohinj in Kranjska Gora, se precej kmetij usmerja v turizem, v porastu
so dopolnilne dejavnosti, v ekolo{ko
kmetovanje je vklju~enih 121 kmetij.
Gorenjski kmetje so bili tisti, ki so
pred leti za~eli s prodajo mleka v Italijo. Se koli~ina prodanega mleka
pove~uje?
Prireja mleka se je v zadnjih 15 letih pove~ala za kar 212 odstotkov, {tevilo rejcev pa se je zmanj{alo za 75 odstotkov, mleko oddaja {e 920 kmetij,
povpre~na kmetija odda 66.000 kilogramov mleka na leto. Prireja mleka se

pove~uje predvsem v ni`inskem obmo~ju, te`ava pa je, kot sem `e omenil, da ni kmetijskih povr{in za tiste mlade kmete, ki vidijo v kmetovanju prihodnost in bi radi kmetije pove~ali. Gorenjske zadruge smo tudi ustanoviteljice podjetja Mlekop, odkupujemo vse
mleko, ki ga prodamo v tri mlekarne, v
dve italijanski in eno slovensko. Pri tem
dosegamo pribli`no enake cene.
Na Gorenjskem deluje devet kmetijskih zadrug, sami ste direktor ene
od njih, kako ocenjujete sodelovanje s kmeti?
Po moji oceni je to sodelovanje dobro, natan~neje lahko govorim le za KZ
Slogo, kjer od kmetov odkupujemo mleko, `ivino, zelenjavo in `ita; odkupimo v
glavnem vse tr`ne prese`ke. V Prekmurju imamo svoje lastne silose, tam
odkupujemo `ito za na{e ~lane. Prav
tako jih oskrbujemo z repromaterialom,
imamo prodajo in servis kmetijske mehanizacije.
Smo sredi razprav o spremembi
zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici, kak{no je va{e mnenje glede
obveznega ~lanstva?
Tudi sam menim, da je treba vstopni prag KD za ~lanstvo zvi{ati, ne strinjam pa se s prostovoljnim ~lanstvom.
Zbornica danes zastopa interese vseh
kmetov, velikih in majhnih, ob prostovoljnem ~lanstvu se bo glas majhnih
kmetov povsem izgubil. Ve~ja te`ava
se mi zdi neaktivnost ve~ine ~lanov, ki
so nezadovoljni, niso pa se pripravljeni anga`irati za spremembe.
Jo`ica Hribar

Odvetnik odgovarja

Ali je pogodba ni~na?
Vpra{anje: Bralec R. F. spra{uje, ali je pogodba o prodaji zemlji{~a (v naravi vrta), ki jo je
sklenil s kupcem v letu 1992, potem pa ni pri{lo tudi do overitve podpisov pogodbenih
strank, ni~na.
Odgovor: V postavljenem vpra{anju manjka {e
en podatek, in sicer, ali je bila ob sklenitvi pogodbe poravnana tedaj veljavna dav~na obveznost,
torej ali je bila pogodba predlo`ena pristojni dav~ni slu`bi zaradi odmere davka in ali je bil na podlagi odmere davek tudi pla~an.
Pogodba o prodaji nepremi~nine mora biti v skladu z veljavnimi pravili predlo`ena pristojnemu dav~nemu organu, ki odmeri davek, kar pomeni, da glede na vrednost prodane nepremi~nine dolo~i vi{ino davka, ki ga je praviloma dol`an pla~ati prodajalec. Ko je pla~an tako odmerjeni davek in je to
poo~iteno na originalu prodajne pogodbe, se tak{en original predlo`i notarju v overitev podpisa prodajalca. Le tako »opremljena« pogodba predstavlja listino, na podlagi katere je mogo~e predlagati
vpis lastninske pravice v zemlji{ko knjigo.
Pravna slu`ba KGZS dodaja bralcu {e nekaj
pojasnil:
V skladu z Obligacijskim zakonikom o neveljavnosti pogodbe govorimo, kadar je pogodba ni~na
ali izpodbojna. V va{em primeru ne moremo go-

Bralci se lahko obrnete tudi neposredno
na odvetni{ko pisarno Verstov{ek, in sicer
na {tevilko 051 610 640, ki je namenjena
samo na{im bralcem.
voriti, da je pogodba iz leta 1992 neveljavna, vendar pa pravni posel prenosa lastninske pravice na
zemlji{~u ni bil v celoti izpeljan. Glede na to, da
lastninska pravica na nepremi~nini preide {ele z
vpisom v zemlji{ko knjigo, je zelo pomembno, da
vsak zainteresirani kupec oziroma prodajalec pozna »vse dele« pravnega posla prenosa lastninske
pravice na nepremi~nini. Poleg sklenjene pogodbe je namre~ za podajo predloga za vpis v zemlji{ko knjigo treba razpolagati {e:
– s potrdilom o namembnosti zemlji{~a, ki je
predmet pogodbe (izda ga ob~ina),
– s potrdilom, da je pristojni dav~ni organ odmeril davek na promet z nepremi~ninami,
– z odlo~bo o odobritvi pravnega posla, ~e je
predmet pogodbe kmetijsko zemlji{~e,
– z overjenim podpisom prodajalca.
Pogodba z vsemi navedenimi potrdili predstavlja podlago za vpis v zemlji{ko knjigo, s tem pa prenos lastninske pravice. Ob vsem tem je pomembno vedeti {e, da zakon o kmetijskih zemlji{~ih ureja poseben postopek prenosa lastninske pravice
na nepremi~nini, kadar je predmet pravnega posla kmetijsko zemlji{~e.

Zelena de`ela na Radiu Ognji{~e
Predstavitvena oddaja Zelena de`ela o dogajanjih v slovenskem kmetijstvu, v kateri sodelujejo strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, je vsak drugi in ~etrti ~etrtek v mesecu
ob 13.20 in traja 30 minut. Poslu{ate jo lahko na frekvencah Radia Ognji{~e, prek satelita in interneta.
^e slu~ajno zamudite oddajo, lahko posnetke oddaj poslu{ate na spletni strani Radia Ognji{~e: http://audio.ognjisce.si/.

Zelena de`ela
je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
Celov{ka 135, 1000 Ljubljana,
tel.: 01/513 66 00, faks: 01/513 66 50,
e-naslov: kgzs@kgzs.si.
Grafi~no oblikovanje, prelom in izvedba:
^ZD Kme~ki glas
Jezikovni pregled: Sonja Jane{
Tisk: Delo, d. d.
Naklada: 141.000
Cena: 0,30 evra
^asopis je za ~lane KGZS brezpla~en.
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Dnevi kmetijstva
slovenske Istre
Leto{nji
Dnevi
kmetijstva slovenske Istre, ki so potekali 6. in 7. oktobra v
Kopru, so bili tretji zapovrstjo. Razstava je
bila v {portni dvorani
Bonifika, kjer so se v soboto po uradnemu odprtju predstavljali dru`inske
kmetije, razna dru{tva, zdru`enja,
konzorciji, zadruge in ustanove, ki se
ukvarjajo s kmetijstvom.
Sodelovalo je pribli`no 50 razstavljavcev, ve~ina jih je pri{la iz krajev
slovenske Istre pa tudi iz Brkinov in s
Krasa. Prireditveni prostor je bil postavljen v obliki zaokro`enih enot razli~nih podro~ij kmetijske pridelave: vinogradni{tvo in vinarstvo, sadjarstvo
in oljkarstvo, zelenjadarstvo, vrtnarstvo, gobarstvo, ~ebelarstvo, `ganje,
`ivila `ivalskega izvora in tudi kmetijska mehanizacija. Sodelujo~i so se
predstavili z razstavami in poku{njami svojih pridelkov in izdelkov.
@ivahen utrip prireditve ni vladal
samo v dvorani, ampak tudi na plo{~adi pred dvorano. Za ta dan so namre~ osrednjo koprsko tr`nico preselili na prireditveni prostor, tako da so
za pravo sejemsko vzdu{je poskrbele tudi branjevke.
S pestrim programom so se na zu-

nanjih
povr{inah
predstavljali istrski
konjeni{ki klubi.V velikem {otoru pa so
doma~i rejci drobnice in goveda razstavljali `ivali razli~nih
pasem. Najve~ pozornosti je bil dele`en teli~ek istrskega goveda, bo{karin Primo, ki je nakazal vrnitev podolskega goveda v slovenski del Istre.
Strokovni program v obliki okrogle
mize je bil tudi izbran na to temo, in
sicer z naslovom Bo{karin - v~eraj,
danes, jutri.
Na prireditvi je sodeloval Kmetijsko
gozdarski zavod Nova Gorica, ki se
je v dvorani predstavil z delom razli~nih oddelkov (Oddelek za kmetijsko
svetovanje, Center za oljkarstvo, Sadjarski center, Drevesnica Bilje, Agrokemi~ni laboratorij).V obliki razstave,
ra~unalni{ke projekcije, plakatov, zlo`enk in drugega pisnega materiala
smo obiskovalcem `eleli prikazati raznovrstnost podro~ij na{ega dela: svetovanje, izobra`evanje, delo na razli~nih projektih in prakti~nih poskusih,
ponudbe uslug, analiz, vzgoje in prodaje sadik itn.V strokovnem delu programa smo letos izvedli delavnico z
naslovom Pomen u`ivanja sadja in
zelenjave.
Elizabeta Bonin

Privar~evala sva nekaj denarja, ki bi
ga rada varno in ugodno nalo`ila za
kraj{i ~as. Zanima naju, ali nama
lahko v va{i banki ponudite kak{no
ugodno re{itev?
V De`elni banki Slovenije smo za jesenske dni pripravili ugodno ponudbo depozitov v evrih, ameri{kih dolarjih in {vicarskih frankih. Za vezavo
sredstev v okviru akcije jesenskih depozitov vam
od 23. septembra do 21. decembra 2007 za razli~na ~asovna obdobja vezave nudimo ugodne
obrestne mere.
Tako vam npr. za vezavo sredstev od 22.000 EUR
naprej za dobo nad 6 mesecev nudimo 4,40odstotno obrestno mero.
Ob sklenitvi jesenskega depozita vas v enotah
De`elne banke Slovenije ~aka prakti~no darilo.
Ve~ informacij vam je na voljo v vseh 88 enotah
De`elne banke Slovenije, na brezpla~ni telefonski
{tevilki DBS FON: 080 17 55, in na spletni strani:
www.dbs.si

Ozna~be kakovosti
za izdelke s kmetij
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, KGZ Ptuj in Zdru`enje malih sirarjev smo
v ponedeljek, 8. oktobra 2007, organizirali
posvet Dolo~itev pogojev za ozna~bo mle~nih izdelkov s kmetij. Visoke zahteve in pomanjkanje posluha za predelavo mleka na kmetijah
ter ohranjanje tradicionalnih izdelkov,
po drugi strani pa mno`i~na izraba besede »kme~ko« je pripeljalo do opu{~anja dejavnosti in zgubljanja tradicionalnih izdelkov. Potro{nik danes na trgu
ne more lo~iti med tradicionalnimi
kme~kimi izdelki in industrijsko izdelanimi.
Da bi zagotovili preglednost trga za
potro{nike, ustrezno ekonomsko mesto kmetom, ki predelujejo lastne surovine po tradicionalnih metodah, da bi
na razumno mero omejili industrijski
na~in predelave na kmetijah ter izbolj{ali oskrbo slovenskega trga s pristnimi, tradicionalno predelanimi `ivili, smo
predlagali dodaten ~len v zakonu o
kmetijstvu, s katerim se bo vzpostavila zakonska podlaga za izdajo uredbe
vlade, ki bo uvedla mo`nost vzpostavitve ozna~be kakovosti za tradicionalne kme~ke izdelke. V uredbi vlade bo
natan~no dolo~en izvor surovine, dovoljen dokup, prepovedani postopki
predelave ter industrijski postopki, ki so

izrecno dolo~eni. Uredba tudi dolo~i postopke registracije, nadzora in ozna~evanja.
V Sloveniji imamo
prireditev ter z njo povezano ocenjevanje,
razstavo in za{~iteno blagovno znamko: Dobrote slovenskih kmetij, ki je organizirana prav z namenom promocije na kmetiji pridelanih `ivil. Cilji te prireditve in nove ozna~be kakovosti so
enaki, zato smo predlagali, da se nova
ozna~ba kakovosti s samim poimenovanjem (Dobrote kmetij), za{~itnim
znakom kot tudi ob~asnim preverjanjem izdelkov nasloni na to prireditev.
Nova ozna~ba bo veljala za vse proizvode, predelane na kmetiji, kmetje pa
se bodo zanjo odlo~ili prostovoljno. Za
pridobitev ozna~be se bo treba registrirati, izpolnjevanje pogojev pa bodo kontrolirale neodvisna kontrolna organizacija ter pristojne in{pekcijske slu`be.
Zelo pomembna je tak{na dolo~itev
kontrol, ki bo sprejemljiva za kmete in
ki bo tudi dovolj dobro zagotovilo za potro{nike. Prav s tem pa je povezana odlo~itev, ali se vklju~iti v nacionalno shemo kakovosti, ki v prvih petih letih pokriva stro{ke kontrol, ~lanarin in omogo~a pridobitev sredstev za promocijo,
ali med prostovoljne blagovne znamke.
Majda Tumpej
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ZADRU@NA ZVEZA SLOVENIJE, z. o. o.
AKTUALNO DOGAJANJE

Volitve v dr`avni svet
Upravni odbor Zadru`ne zveze Slovenije je na seji 19. oktobra 2007 opravil postopek za izvolitev predstavnikov ZZS v volilno telo (elektorje) za volitve dveh ~lanov dr`avnega sveta predstavnikov kmetov in za dolo~itev kandidatov za dva ~lana dr`avnega sveta predstavnika kmetov. Zadru`ni zvezi Slovenije v skladu z zakonom o dr`avnem svetu glede na {tevilo ~lanov pripada 18 elektorskih mest v volilnem telesu. Za kandidata za ~lana dr`avnega sveta predstavnika kmetov sta bila
s strani upravnega odbora predlagana Peter Vrisk in Cvetko Zupan~i~. Volitve ~lanov dr`avnega sveta bodo potekale 22. novembra 2007.

Upravni odbor ZZS
Upravni odbor Zadru`ne zveze Slovenije se je sestal 19. oktobra 2007. Na seji
se je seznanil z delom odborov in komisij, izvedel opravila za izvolitev elektorjev
Zadru`ne zveze Slovenije v volilno telo in dolo~il kandidata Zadru`ne zveze Slovenije za dva ~lana dr`avnega sveta predstavnika kmetov. Upravni odbor se je seznanil s postopki za sprejem predpisov o dolo~itvi obmo~ij pokrajin in pripombami,
ki so jih ~lanice podale k regijski organiziranosti zveze. Sprejel je odlo~itev o sofinanciranju {tipendiranja zadrug za {olsko leto 2007 in se seznanil z vsebino regijskih zadru`nih izobra`evanj, ki se bodo za~ela predvidoma v novembru.

Zadru`na izobra`evanja
V novembru bo Zadru`na zveza Slovenije za~ela z izobra`evanji v regijah, ki jih
pripravlja `e peto leto zapored. Leto{nje vsebine sre~anj bodo namenjene predstavitvi sprememb sprejete novele zakona o zadrugah, seznanitvi z razpisi programa razvoja pode`elja, poslovanju zadrug in volitvam zadru`nih predstavnikov v
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

kovnega odbora za govedorejo
Pripravila
pri Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije. Osrednja tema pogo- mag. Anita Jaku{
vorov sta bila uskladitev predlogov modela za pla~ilo klavnih trupov goveda in aktualni pregled stanja na trgu z `ivino.

Predsedstvo COGECA
V Lizboni je 28. septembra 2007 potekalo predsedstvo COGECA, ki se ga je
udele`il tudi Peter Vrisk s sodelavci Zadru`ne zveze Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Najve~ji poudarek je bil dan razvoju prihodnje skupne
kmetijske politike po letu 2013, o kateri je pred sre~anjem potekala mednarodna
konferenca z naslovom Kak{no politiko za Evropsko unijo po letu 2013?. Skupine
za mleko, `ita in vino so v zvezi s tem predstavile svoje poglede na prihodnji razvoj. Udele`enci so pridobili sve`e informacije o reformi trga vina in bli`njih volitvah
predsedstva COGECA.

Ob 90. obletnici smrti dr. Kreka
Letos mineva 90. obletnica smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, duhovnika, socialnega delavca, politika in zadru`nika. V okviru prireditev, ki so potekale ob 90.
obletnici smrti dr. Janeza Evangelista Kreka, je v nedeljo, 7. oktobra 2007, potekala v [entjan`u na Dolenjskem slovesnost, ki se je za~ela s sveto ma{o. Po sveti ma-

Pripombe na zakon o KGZS
V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije je upravni odbor predlagal ~rtanje dolo~be, po kateri bi se {tevilo predstavnikov ~lanov iz druge volilne skupine (pravnih oseb) v svetu zbornice
zmanj{alo za dvakrat. To pomeni, da bi iz vsake obmo~ne enote ~lani druge volilne
skupine volili samo enega ~lana sveta, in ne dveh kot sedaj. V predlogu zakona naj
se tudi ~rta dolo~ba, ki omejuje, da bi bil ~lan, ki je bil izvoljen v organ zbornice, ponovno izvoljen v organ zbornice za ve~ kot eno mandatno obdobje. Zadru`na zveza Slovenije pri~akuje, da bo zakonodajalec na{o pobudo upo{teval.

V torek, 9. oktobra 2007, je potekala raz{irjena seja strokovnega odbora za govedorejo Zadru`ne zveze Slovenije skupaj s predstavniki GIZ Meso-izdelki in stro-

{i je sledil ljudski shod, na katerem je zbrane nagovoril tudi Peter Vrisk, predsednik
Zadru`ne zveze Slovenije. Na ljubljanskih @alah je dan pozneje potekala akademija ob 90. obletnici smrti dr. Kreka ob njegovem grobu. Predavanje o `ivljenju in delu
dr. Kreka so pripravili v `upnijski dvorani na Kodeljevem v Ljubljani 10. oktobra 2007.
Ob tej prilo`nosti je iz{la tudi knjiga z naslovom Dr. Janez Evangelist Krek: Ob 90.
obletnici smrti, katere pokrovitelj je Zadru`na zveza Slovenije.

Knjigovodstvo na kmetijah

Dan koruze Raki~an 2007

Strokovni odbor za govedorejo

Za uspe{no gospodarjenje na kmetijah je treba
ve~ji poudarek nameniti
spremljanju dohodkovnega polo`aja kmetij.
Spremljanje dohodkovnega polo`aja na reprezentativnem vzorcu
900 poro~evalskih kmetij je tudi zahteva EU. Zato je bilo na kmetijskih gospodarstvih vpeljano knjigovodstvo po metodologiji FADN (Farm Accountancy
Data Network ali mre`a ra~unovodskih
podatkov s kmetij).
Na KGZS - Zavodu Kranj izvajamo
knji`enje, svetovanje in obdelave podatkov ter pripravimo zbirno letno poro~ilo
za kmetije, ki so izbrane v reprezentativni vzorec, in kmetije, ki so to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev
po nalo`benih razpisih Sapard, EPD in
mladi prevzemniki kmetij. Te kmetije so
namre~ dol`ne voditi knjigovodstvo po
navedeni metodologiji, saj so rezultati
potrebni za ugotavljanje kazalnikov uspe{nosti nalo`be po koncu obdobja. Pogoj za izdelavo letnega poro~ila je poslana vsa zahtevana dokumentacija (popisni list na za~etku leta, popisni list ob
koncu leta, 12 denarnih poro~il, 12 poro~il o gibanju in seznam za gibanje).
Obrazci so dostopni na spletni strani:
http://www.arsktr p.gov.si/si/obrazci_in_navodila/obrazci_2007/fadn/.
Rezultati vodenja knjigovodstva po

metodologiji FADN so
lahko v pomo~ pri odlo~itvi o smiselnosti
vklju~itve v sistem DDV
in o smiselnosti ugotavljanja dohodka na
podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.
Druga storitev, ki jo omogo~amo kmetijam, je izdelava izra~una smiselnosti
vklju~itve v sistem DDV ter vodenje poslovnih knjig, ki so zahtevane za zavezance za DDV (knjiga prejetih ra~unov, knjiga izdanih ra~unov, osnovna sredstva), in
izdelava mese~nih ali kvartalnih poro~il.
Vsaka kmetija ima namre~ mo`nost, da
se prostovoljno vklju~i v sistem DDV.
Z leto{njim letom smo v Zavodu Kranj
za~eli z vodenjem enostavnega in dvostavnega knjigovodstva za kmetije za
dav~ne namene (glavna knjiga, dnevnik,
register osnovnih sredstev, saldakonti,
druge evidence po dogovoru).
Na podlagi zakona o dohodnini lahko
kmetije izbirajo na~in obdav~itve osnove kmetijske in gozdarske dejavnosti na
osnovi katastrskega dohodka ali na podlagi dejanskega dohodka ali na podlagi
normiranih odhodkov.
Za podrobnej{e informacije nas pokli~ete na Kmetijsko gozdarski zavod
Kranj, telefon: (04) 280 46 23 (Darja
[enk) ali (04) 280 46 34 (mag. Olga Oblak), lahko pa nam pi{ete na elektronski
naslov: zavod@kr.kgzs.si.

V polni dvorani Srednje kmetijske {ole Raki~an je v organizaciji
KGZS - Zavoda Murska Sobota, Srednje
kmetijske {ole Raki~an, skupine Panvita in
Kmetijskega in{tituta
Slovenije potekal posvet o koruzi.
Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota Franc Re`onja in
predsednik uprave Panvita mag. Dejan
@idan sta se uvodoma strinjala, da je
kmetijstvo vedno izpostavljeno dolo~enim tveganjem, na katera ne moremo
vplivati. O tem je govoril tudi direktor
Kmetijstva pri skupini Panvita Branko
Virag, ki je podrobno prikazal leto{nje
vremenske razmere, ki so bile za rast
koruze na pe{~enih, lahkih tleh izredno neugodne. »Podnebnim razmeram
se ne moremo izogniti, zato moramo
boj proti su{i vzeti kot sanacijski ukrep,«
je opozoril.
Dr. Gregor Urek je spregovoril o fitosanitarnih ukrepih za obvladovanje koruznega hro{~a pri nas in pri na{ih sosedih. »V Pomurju smo se `e navadili
na prisotnost koruznega hro{~a, saj ga
imamo `e od leta 2004. Pravzaprav v
vsem svojem razvojnem `ivljenjskem
krogu koruzni hro{~ dela {kodo, najagresivnej{i pa je stadij li~inke, ki popolnoma uni~i koruzne rastline.V zadnjem
~asu se gosti tudi na lucerni, son~ni-

cah, bu~ah, zaide pa
tudi na `ita. Ponekod je
razvil `e odpornost na
dolo~ene insekticide in
na kolobar soja – koruza. [iri se tudi v druge
dele Slovenije in navaditi se moramo `iveti z
njim. Treba je upo~asniti njegovo {irjenje in prepre~iti gospodarsko {kodo z
obvezno vpeljavo dveletnega kolobarja na vseh povr{inah.«
Dr. Jo`e Verbi~ pa je spregovoril o siliranju sirka in pravih `it v vo{~eni zrelosti. Izhajal je iz dejstva, da prihaja pri
nas velikokrat do stresnih razmer, predvsem do pomanjkanja padavin in vlage
ter kako se kmetijstvo lahko prilagaja na
te razmere. Vse rastline potrebujejo
vodo, koruza pa najve~. Ali lahko katera druga rastlina nadomesti koruzo
predvsem z vidika pridelave za krmo in
sila`o? Na{ cilj je vedno, da dose`emo
30 odstotkov suhe snovi v sila`i, ker ~e
je vlage preve~, se razvijajo klostridiji
(bakterije iz rodu klostridij), in taka sila`a smrdi. S sirki za zrnje se dosegajo
zadovoljivi rezultati, medtem ko se s
krmnimi sirki ne. Predstavil je raziskave, ki so jih delali s sodelavci na Kmetijskem in{titutu Slovenije in s katerimi
so pri{li do sklepov, da so sila`e iz sirkov dobre, so pa nekoliko slab{e od koruznih.
Metka Barbari~
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Napovednik izobra`evanj v okviru Kmetijske svetovalne slu`be KGZS
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Dodatne informacije dobite po telefonu: (03) 734 08 70.
Datum Naslov
14. 11. Organolepti~no ocenjevanje krme
in
s prikazom
15. 11.

Vrsta
SKOP/KOP
- REJ in
REJ, prikaz

Lokacija
Vrh nad La{kim, gasilski dom

Ura
10.00

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Datum
6. 11.

6. 11.

7. 11.

8. 11.

13. 11.

13. 11.
14. 11.
15. 11.

15. 11.

Naslov
- Preverjanje izpolnjevanja zahtev
standardov za varno hrano, prepre~evanje
{irjenja bolezni, prijavo bolezni in za dobro
po~utje `ivali na prakti~nih primerih
- Tr`enje sadja in izdelkov iz travni{kih
sadovnjakov
- Preverjanje zahtev standardov za ohranjanje `ivalskih vrst in habitatov, identifikacijo
in registracijo `ivali ter za zdravstveno varstvo
ljudi in `ivali na prakti~nih primerih
- Tr`enje pridelkov posebne kakovosti
- Preverjanje izpolnjevanja zahtev standardov
za varno hrano, prepre~evanje {irjenja
bolezni, prijavo bolezni in za dobro po~utje
`ivali na prakti~nih primerih
- Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske
politike s poudarkom na ukrepih SKOP
- Zahteve navzkri`ne skladnosti v povezavi
z novostmi na podro~ju zakonodaje s
podro~ja varstva rastlin
- Tr`enje sadja in izdelkov iz travni{kih
sadovnjakov
- Preverjanje zahtev standardov za ohranjajanje `ivalskih vrst in habitatov, identifikacijo
in registracijo `ivali ter za zdravstveno varstvo
ljudi in `ivali na prakti~nih primerih
- Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske
politike s poudarkom na ukrepih SKOP
- Predstavitev novosti tehnolo{kih navodil
za IVR
- tr`enje pridelkov posebne kakovosti
- Preverjanje izpolnjevanja zahtev za varovanje podzemnih voda na prakti~nih primerih,
- Tr`enje pridelkov posebne kakovosti
- Preverjanje zahtev standardov za ohranjanje `ivalskih vrst in habitatov, identifikacijo
in registracijo `ivali ter za zdravstveno varstvo
ljudi in `ivali na prakti~nih primerih
- Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske
politike s poudarkom na ukrepih SKOP
- Preverjanje izpolnjevanja zahtev za varovanje podzemnih voda na prakti~nih primerih,
- Zahteve navzkri`ne skladnosti v povezavi
z novostmi na podro~ju zakonodaje
s podro~ja varstva rastlin

Vrsta
SKOP/KOP
- NS

Lokacija
Nova vas na Blokah, gasilski dom

Ura
9.00

SKOP/KOP
- NS

Izlake, kinodvorana

9.00
in
16.00

SKOP/KOP
- NS

[martno pri Litiji, kulturni dom

9.00

SKOP/KOP
- NS

Dvorana Zadvor pri Sostrem

9.00

SKOP/KOP
- NS

Logatec, Narodni dom

9.00

19. 11. - Zahteve navzkri`ne skladnosti v povezavi SKOP/KOP
z novostmi na podro~ju zakonodaje
- NS
s podro~ja varstva rastlin
- Tr`enje pridelkov posebne kakovosti
20. 11. - Preverjanje zahtev standardov za ohranja- SKOP/KOP
nje `ivalskih vrst in habitatov, identifikacijo - NS
in registracijo `ivali ter za zdravstveno varstvo
ljudi in `ivali na prakti~nih primerih
- Tr`enje pridelkov posebne kakovosti
21. 11. - Preverjanje izpolnjevanja zahtev za varova- SKOP/KOP
nje podzemnih voda na prakti~nih primerih - NS
- Tr`enje sadja in izdelkov iz travni{kih
sadovnjakov
22. 11. - Preverjanje zahtev standardov za ohranja- SKOP/KOP
nje `ivalskih vrst in habitatov, identifikacijo - NS
in registracijo `ivali ter za zdravstveno varstvo
ljudi in `ivali na prakti~nih primerih
- Tehnologija pridelave v Sloveniji manj
raz{irjenih vrtnin
28. 11. - Preverjanje zahtev standardov za ohranja- SKOP/KOP
nje `ivalskih vrst in habitatov, identifikacijo - NS
in registracijo `ivali ter za zdravstveno varstvo
ljudi in `ivali na prakti~nih primerih
- Tr`enje sadja in izdelkov iz travni{kih
sadovnjakov
28. 11. - Preverjanje izpolnjevanja zahtev za varova- SKOP/KOP
nje podzemnih voda na prakti~nih primerih - NS
- Tr`enje pridelkov posebne kakovosti
29. 11. - Zahteve navzkri`ne skladnosti v povezavi SKOP/KOP
z novostmi na podro~ju zakonodaje
- NS
s podro~ja varstva rastlin
- Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske
politike s poudarkom na ukrepih SKOP

Sti~na, gasilski dom

9.00

Bevke, kulturni dom

9.00

Trbovlje, delavski dom

9.00

Dobrepolje, Jakli~ev dom

9.00

Lo{ki potok, ob~inska dvorana

9.00

Ig, dvorana [portnega dru{tva
Mokerc

9.00

Lo{ki potok, ob~inska dvorana

9.00

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Dodatne informacije dobite po telefonu: (02) 539 14 17.

SKOP/KOP
- IVR

Zadvor pri Sostrem, dvorana

9.00

SKOP/KOP
- NS

Morav~e, kulturni dom

9.00

SKOP/KOP
- NS

Kamnik, Dom kulture Kamnik

9.00
in
15.00

SKOP/KOP
- NS

Polhov Gradec, kulturni dom

9.00

Dru{tvo za razvoj pode`elja
pode`elja.
NajodUstanovnega zbora
mevnej{a je `e tradiciodru{tva, ki je bil v ~etrnalna prireditev Podetek, 6. septembra, na
`elje v mestu na Glavturisti~ni kmetiji Vozli~ v
nem trgu v Celju, ki je
[martnem v Ro`ni dobila prvi dve leti samo
lini, se je udele`ilo 33
CELJE
jeseni, zadnji dve leti pa
udele`encev, predstavse odvija tudi kot dvodnikov ob~in, dru{tev in
posamezniki, ki so s tem izrazili voljo, nevna prireditev junija. Ponudniki s tega
da bodo s skupnimi mo~mi skrbeli za obmo~ja sodelujejo na ve~ prireditvah
razvoj pode`elja na obmo~ju ob~in Ce- in sejmih ~ez leto.
Glavni razlog za ustanovitev dru{tva je
lje, La{ko, [tore in Vojnik. Sredstvom
ob~in, ki jih te namenjajo za razvoj po- prilagajanje na izvajanje pristopa Leader,
de`elja, bodo s prijavo za izvajanje pri- ki ga bo v novem programskem obdobju
stopa Leader dodali tudi evropska in na- 2007-2013 izvajala tudi Slovenija, in tako
cionalna sredstva. Za predsednico dru{- spodbujala razvoj pode`elja prek skuptva je bila izvoljena Alja Zalo`nik iz mest- nih projektov na dolo~enem obmo~ju. Kot
dru{tvo bomo imeli mo`nost sofinancirane ob~ine Celje.
@e ve~ let potekajo skupne aktivnosti nja razvoja pode`elja s pomo~jo evropna obmo~ju ob~in Celje, La{ko, [tore in skih in nacionalnih sredstev. Za obdobje
Vojnik, s katerimi animiramo pode`el- 2007-13 je na razpolago ~ez 33 milijonov
sko prebivalstvo za sodelovanje pri pri- evrov. Pogoj za prijavo na javni razpis
pravi in izvajanju razvojnega programa kmetijskega ministrstva za upravljanje

Pomo~ prizadetim v ujmi
Da bi se vsaj malo omilile posledice hudega neurja, ki je prizadelo nekatere predele Slovenije, je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s
kmetijsko-gozdarskimi zavodi predlagala nekaj ukrepov. Prizadetim kmetijam se na podlagi dokazila pristojne institucije odpi{e zborni~ni prispevek za
zadnje leto (ve~ informacij dobite na telefonski {tevilki (01) 513 66 52). Vsi
zaposleni v okviru celotnega zborni~nega sistema pa bodo prispevali prostovoljne prispevke za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva. Prav tako naj
bi zbornica pomagala pri zbiranju krme, ko bodo znane natan~ne posledice
te naravne nesre~e.

Datum Naslov
23. 11. Pridelovanje `it v kolobarju v okviru
integrirane pridelave polj{~in;
Pridelovanje alternativnih polj{~in

Vrsta
SKOP/KOP
- IPL,
predavanje

Lokacija
KGZS - Zavod MS,
Ulica [tefana Kova~a 40,
9000 Murska Sobota

Ura
9.00

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Dodatne informacije dobite po telefonu: (07) 81 41 725.
Datum Naslov
15. 11. Pomen in omejitve pridelave koruze v
kolobarju; Krma z njiv; Teletom primerna
reja; Razlaga ukrepov/podukrepov
16. 11. Prena{alci in vmesni gostitelji zajedavcev
pa{nih `ivali; Tehnologije za ohranjanje
ekstenzivnih travnikov

Vrsta
SKOP/KOP
- REJ,
predavanje
SKOP/KOP
- ETA,
predavanje

LAS in izvajanje projektov je prepoznana (ustanovljena) LAS in izdelana lokalna razvojna strategija (LRS), ki izhaja iz
programa razvoja pode`elja.V LRS je podrobneje opredeljena strategija za izvedbo na~rtovanega razvoja pode`elja in zajema predlagane razvojne projekte tega
obmo~ja. Posebno pomembno je sodelovanje in povezovanje, torej partnerstvo
pri pripravi in izvajanju projektov.

Lokacija
Sevnica, kulturni dom
Sevnica, kulturni dom

Ura
9.00
in
12.00
10.00

Ideje za projekte naj bi prihajale od
samih prebivalcev pode`elja.V LRS sta
`e izdelana analiti~ni del in analiza
SWOT, treba pa je izdelati {e vizijo razvoja. V ta namen bosta organizirani {e
dve delavnici: prva za pregled in dopolnitev analiti~nega dela in analize SWOT,
druga pa za izdelavo vizije razvoja tega
obmo~ja.
Mojca Krivec
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Volitve v dr`avni svet

Peter Vrisk in Cvetko Zupan~i~ kandidata KGZS
Po Ustavi Republike Slovenije je
dr`avni svet zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih
interesov. Pristojnosti dr`avnega sveta
so prav tako dolo~ene z ustavo, in sicer lahko dr`avni svet predlaga dr`avnemu zboru sprejem zakonov, daje mu
tudi mnenje o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, zahteva, da dr`avni zbor
pred razglasitvijo zakona o njem {e enkrat odlo~a, zahteva razpis zakonodaj-

nega referenduma in preiskavo o zadevah javnega pomena (parlamentarno preiskavo). Dr`avni svet ima 40 ~lanov, med njimi sta tudi dva predstavnika kmetov, ki ju v dr`avni svet volijo poklicne organizacije kmetov, organizirane za obmo~je dr`ave.
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v skladu z zakonom o volitvah v
dr`avni svet pripada 173 elektorjev. Te
elektorje je KGZS dolo~ila tako, da jih

je 166 popolnoma samostojno dolo~ilo 13 obmo~nih enot KGZS, 7 elektorjev pa je dolo~il upravni odbor KGZS.
Vse obmo~ne enote so lahko tudi samostojno predlagale kandidata za ~lana dr`avnega sveta. UO KGZS je na
tajnih volitvah izvolil dva predstavnika
KGZS, ki bosta sodelovala na dr`avnih volitvah 22. novembra letos. Med
osmimi predlaganimi kandidati sta prepri~ljivo podporo dobila dosedanja ~la-

na dr`avnega sveta: Peter Vrisk in
Cvetko Zupan~i~. Za kmetijstvo je zelo
pomembno, da sta v dr`avnem svetu
tak{na predstavnika, ki podro~je kmetijstva dobro in {ir{e poznata. Tako
Vrisk kot Zupan~i~ sta se s svojim dosedanjim delom v dr`avnem svetu zelo
izkazala in o~itno tudi zato dobila tako
veliko podporo za vnovi~no kandidaturo. In kako sama ocenjujeta dosedanje delo?

Peter Vrisk:

Cvetko Zupan~i~:

Peter Vrisk: »Z `eno in otroki se
na 20-hektarski kmetiji ukvarjamo s
pitanjem goved in pridelavo `it.
Lastne izku{nje s kmetovanjem,
strokovno znanje, ki sem ga pridobil s {tudijem, poznavanje kmetijskega zadru`ni{tva in delovanja
zborni~nega sistema prispevajo k
temu, da ima moje mnenje v dr`avnem svetu pravo te`o.
V dr`avnem svetu uspe{no zastopam interese slovenskega kmetijstva in pode`elja. Glede na to, da
se bo v prihodnjem obdobju sprejemala zelo pomembna zakonodaja na podro~ju kmetijstva, je dobro,
da interese kmetijstva zastopa nekdo, ki ima izku{nje in je `e sodeloval pri sprejemanju dosedanje zakonodaje. Prav tako je za prihodnost slovenskega kmetijstva pomembno, da
tako zborni~ni kot zadru`ni sistem delujeta enotno tako v tujini kot pri nas.
Zato bom {e naprej zagovarjal skupne interese slovenskih kmetov tako
v dr`avnem svetu kot tudi drugod.«

»V preteklem mandatu sem vodil komisijo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v dr`avnem svetu.
Z zmernim pristopom in izku{enostjo sem si uspel pridobiti zaupanje drugih ~lanov komisije. Prav
to je bilo klju~no za uveljavljanje
predlogov in pobud za izbolj{anje
zakonov in drugih aktov na podro~ju kmetijstva, ki so jih predlagale
zainteresirane kme~ke organizacije. Menim, da je bilo tako moje delo
kot delo komisije v tem ~asu uspe{no.
@e ve~ kot 30 let kmetujem na
hribovski kmetiji, tako da vem, kako
te`ak in trd je kme~ki kruh. Zato se
bom kot dr`avni svetnik zavzemal za dostojno `ivljenje in enakopraven
polo`aj v dru`bi za vse tiste, ki `ivijo in delajo na kmetijah. Zavzemal se
bom za enotnost in slogo vseh slovenskih kmetov, kajti le tako bomo lahko dosegli ve~.«

Kak{no ceno bomo pla~ali za denar

Pregled posojilnih pogojev razli~nih bank
Obrestne mere za posojila so odvisne od dobe odpla~evanja posojila in
od na~ina kori{~enja. Pri kratkoro~nih
posojilih so v uporabi letne nominalne
obrestne mere, uporaba nominalne
obrestne mere pa je mo`na tudi pri dolgoro~nih potro{ni{kih posojilih z odpla~ilno dobo do 7 let. Pri posojilih z nominalno obrestno mero je anuiteta ves ~as

Primerjava obrestnih mer
Banke

odpla~evanja enaka, pri posojilih z uporabo referen~ne obrestne mere pa se
anuiteta spremeni glede na spremembo referen~ne obrestne mere, ki je pri
posojilih v evrih izra`ena v EURIBOR.
Kolikokrat letno se spremeni, je odvisno od tega, ali imamo 1-, 3-, 6- ali 12mese~ni EURIBOR.
V preglednici predstavljene nominal-

(Vir: spletne strani omenjenih bank).

Nominalne obrestne mere
Kratkoro~ni

Obdobje odpla~evanja
De`elna banka Slovenije
Obdobje odpla~evanja
NLB
Obdobje odpla~evanja
Raiffeisen Krekova banka
Obdobje odpla~evanja
Abanka
Obdobje odpla~evanja
Gorenjska banka
Obdobje odpla~evanja
Banka Koper
Obdobje odpla~evanja
Hypo banka
Obdobje odpla~evanja
Volksbank
Obdobje odpla~evanja
Nova KBM
Obdobje odpla~evanja
Banka Celje
Obdobje odpla~evanja
Po{tna banka Slovenije

ne in referen~ne obrestne mere ne vklju~ujejo stro{kov odobritve – ti so razli~ni
od banke do banke. Obi~ajno so odvisni od vi{ine posojila in dobe odpla~evanja. Zavarovanje posojila je mo`no na
hipoteko, pri zavarovalnici ali s poroki.
Pri posojilih se je torej treba pozanimati ne le o vi{ini obrestne mere, pa~ pa o
vseh pogojih kreditiranja in o vseh

drugih stro{kih posojila (stro{ki odobritve, stro{ki vodenja, stro{ki zavarovanja). Primerjavo med bankami ote`ujejo tudi razli~na obdobja odpla~evanja.
Tabela z obrestnimi merami je narejena
pod predpostavko, da je posojilojemalec komitent pri banki. Obrestne mere
so prikazane za potro{ni{ka posojila v
primeru, ko banka nudi namensko posojilo, in je navedeno slednje, v primeru De`elne banke Slovenije pa za posojilo, namenjeno prav kmetijstvu.
Tina An`lovar

6–12 M
6,4
3–12 M
7,7
3–12 M
6,5
6–12 M
6,7
do 12 M
6,5
7–12 M
7,1
6–12 M
6,5
3–12 M
7
3–12 M
6,75
3–12 M
6,75
7–12 M
6,75

Referen~ne obrestne mere (EURIBOR)

Dolgoro~ni
1–3 L
6,7
1–2 L
7,8
1–2 L
6,75
1–2 L
7,2
1–2 L
6,5
1–2 L
7,2
1–2 L
6,75
1–2 L
7
1–5 L
7,3
1–2 L
6,95
1–5 L
7,3

3–5 L
7
2–7 L
8
2–3 L
6,95
2–5 L
7,5
2–5 L
7,25
2–5 L
7,6
2–3 L
7
2–3 L
7
/
/
2–5 L
7,45
5–6 L
8,5

Kratkoro~ni
5–6 L
7,2
/
/
3–5 L
7,5
/
/
5–7 L
7,25
/
/
3–8 L
7,25
/
/
/
/
5–7 L
7,95
6–7 L
8,6

6–12 M
1–3 L
6 M E + 2,2 6 M E + 2,3
/
1–3 L
/
6 M E + 3,0
3–12 M
1–2 L
6 M E + 1,80 6 M E + 2,5
/
1–3 L
/
6 M E + 2,5
/
1–2 L
/
6 M E + 2,1
/
1–2 L
/
3 M E + 2,6
/
1–3 L
/
6 M E + 2,2
3–12 M
1–3 L
12 M E + 2,5 12 M E + 2,5
/
1–3 L
/
6 M E + 2,9
/
1–3 L
/
6 M E + 2,55
/
1–3 L
/
6 M E + 2,9

Dolgoro~ni
3–5 L
5–6 L
6–10 L
10–20 L
6 M E + 2,35 6 M E + 2,4 6 M E + 2,7 6 M E + 2,9
3–5 L
5–10 L
/
/
6 M E + 3,25 6 M E + 3,5
/
/
2–3 L
3–6 L
6–7 L
7–8 L
6 M E + 2,95 6 M E + 2,99 6 M E + 3,1 6 M E + 3,4
3–5 L
5–7 L
7–15 L
/
6 M E + 2,7
6ME+3
6 M E + 3,3
/
2–5 L
5–7 L
/
/
6 M E + 2,1 6 M E + 2,4
/
/
2–5 L
5–7 L
7–10 L
/
3 M E + 2,8 3 M E + 3,1 3 M E + 3,3
/
3–5 L
5–8 L
8–10 L
/
6 M E + 2,3 6 M E + 2,55 6 M E + 2,7
/
3–5 L
5–6 L
6–7 L
7–8 L
12 M E + 2,5 12 M E + 2,5 12 M E + 2,5 12 M E + 2,5
3–5 L
5–7 L
/
/
6 M E + 3,0 6 M E + 3,2
/
/
3–5 L
5–7 L
7–10 L
/
6 M E + 2,75 6 M E + 3,0 6 M E + 3,35
/
3–5 L
5–7 L
7–8 L
/
6 M E + 3,0 6 M E + 3,2 6 M E + 3,5
/

Opombe: Banka Koper uporablja 3-mese~ni, Volksbank 12-mese~ni, druge banke pa 6-mese~ni EURIBOR; pri Hypo banki je pri nominalni obrestni meri dolgoro~no posojilo namensko posojilo; Banka Celje ima vse prikazane obrestne mere za namensko posojilo, pri drugih bankah so posojila potro{ni{ka. Legenda: M – meseci, L – leta.
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Na 4. vseslovenskem shodu kmetov na Ponikvi

Zbranih ~ez tiso~ kmetov iz vse Slovenije
V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je 14.
oktobra pod sloganom Delo nam polep{a zemljo in nas oskrbi s kruhom
potekal 4. tradicionalni shod kmetov
pri zavetniku slovenskih kmetov,
kmetijstva in kmetijskega slovstva
Antonu Martinu Slom{ku na Ponikvi
pri [entjurju. Na shodu, ki je name-

njen sre~anju kmetov in vseh, ki jim
je kmetijstvo blizu, se je letos zbralo ~ez tiso~ ljudi.
Sre~anje se je za~elo v `upnijski cerkvi sv. Martina na Ponikvi, kjer je ma{o
ob soma{evanju drugih duhovnikov daroval celjski {kof, msgr. prof. dr. Anton
Stres. V svojem nagovoru je opozoril
tudi na to, da ljudje s svojimi posegi v

naravo to naravo omade`ujejo, kvarijo
in uni~ujejo. Pred ma{o je pel zbor Kulturno-etnolo{ko-turisti~no-{portnega
dru{tva Alojzij Mihel~i~ iz Harij pri Ilirski
Bistrici, med ma{o pa me{ani pevski
zbor @upnije ^rna na Koro{kem.
V nadaljevanju je na sve~ani akademiji pred Slom{kovo rojstno hi{o na Slomu poleg Petra Vriska, predsednika

KGZS, sodeloval tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Iztok Jarc.
Osrednji govornik je bil akademik dr. Jo`e Kra{ovec, Slom{kovo romarsko pot
pa je predstavil dr. Stanislav Lipov{ek.
Akademijo so z glasbo obogatili ~lani Kulturno-etnolo{ko-turisti~no-{portnega
dru{tva Alojzij Mihel~i~ iz Harij pri Ilirski
Bistrici. Za udele`ence je bilo poskrbljeno s toplim obrokom in pija~o, za kar so
poskrbeli ~lani PGD Ponikva, za razdelitev pa predstavnice dru{tev kme~kih `ena in dijaki [olskega centra [entjur.

Sponzorji prireditve

OB^INA [MARJE PRI JEL[AH
ZADRU@NA ZVEZA
SLOVENIJE

VESELA
DOLINA

Poleg njih pa {e: Hladilnica Slom, PGD Ponikva, Dru{tva kme~kih in pode`elskih
`ena [ale{ka dolina, Rosa (La{ko), [entjur, Meta (Celje), Ajda ([marje), Zarja (Slovenske Konjice), Lipa (Vitanje), Kmetija P{aker, Braslov~e, Damjan Smolak, [entanel, Kmetija Jo`e ^as, Tolsti Vrh, Sadjarsko dru{tvo Mislinjske doline Lesnika

Tudi letos so kmetje iz vse Slovenije prinesli darove k ma{i, ki jo je ob soma{evanju {e petih duhovnikov vodil celjski {kof dr. Anton Stres.

Promocija integrirane in ekolo{ke pridelave hrane

Zdravo in nadzorovano
Integrirana pridelava hrane je naravi prijazen na~in pridelave, kjer se
z uporabo naravnih virov in mehanizmov, ki zmanj{ujejo negativne vplive
kmetovanja na okolje in zdravje ljudi, prideluje kakovostna in zdrava
hrana. Prednost pred fitofarmacevtskimi in biotehnolo{kimi ukrepi imajo naravni ukrepi, pri ~emer se dosega enak gospodarski u~inek. V Sloveniji izvajamo integrirano pridelavo
polj{~in, sadja, grozdja in zelenjave.
Med tistimi, ki so se `e pred ~asom
odlo~ili za tak{no pridelavo zelenjave,

je tudi dru`inska kmetija Jo`eta Jane`a v Zadobrovi pri Ljubljani. Na pribli`no 25 hektarjih se ukvarjajo izklju~no s
kmetijstvom in predelavo zelja, temu
primerna je tudi tehnolo{ka opremljenost kmetije. Letno lahko pridelajo kar
400 ton kislega zelja in kislih zeljnatih
glav, poleg tega pa pridelujejo {e por,
`ita, krompir in zeleno. ^eprav se to sli{i veliko, Jo`e Jane` ni povsem zadovoljen, saj ima, kot sam pravi, zaradi
zado{~anja vsem strogim merilom in
nadzorom veliko stro{kov. »Veliko la`je bi nam bilo, ~e bi bilo v promocijo to-

vrstnih izdelkov vlo`eno ve~ in bi na{i
izdelki imeli na trgu vi{je cene, tako pa
na leto izgubim pribli`no 50 tiso~
evrov.«
Vi{jo ceno za svoje mleko pa je uspel iztr`iti Marko Kocjan~i~, ki kmetuje v vasi Gotenica sredi ko~evskih gozdov. Na kmetiji s 161 hektarji travnih povr{in trenutno redi 110 krav molznic ~rno-bele pasme, 53 plemenskih telic in
nekaj telet, za vse to pa skrbijo {tirje
zaposleni. Ker je pridelava mleka ves
~as nadzorovana in tudi ustrezno certificirana, se lahko pohvali z ekolo{kim
na~inom pridelave mleka. Nadzor nad
tem `e od leta 2000 izvaja KGZS –
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor. Sicer pa pribli`no 500 tiso~ litrov mleka,

kolikor ga namolzejo na leto, v celoti
odkupi mlekarna Krepko iz Logatca za
svojo linijo izdelkov iz ekolo{kega mleka.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za~elo s pospe{eno promocijo kmetijstva, s katero `elijo slovensko javnost informirati o na~inu pridelave in predelave ekolo{ko
in integrirano pridelanih pridelkov.
Septembra so tako pozornost namenili integrirani kmetijski pridelavi in
promocijo mleka ter mle~nih izdelkov, oktobra pa mesu in mesnim izdelkom.

Robert Peklaj

Agrofood 2007 v Skopju

Uspe{nost KGZS vzbuja pozornost
Predsednik KGZS Peter Vrisk se je
v za~etku oktobra sre~al z makedonskim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Acom Spasenovskim in se udele`il odprtja sejma

Agrofood 2007 v Skopju. Prav tako se
je sre~al s predstavniki albanskega in
bolgarskega ministrstva za kmetijstvo.
Sogovornike so zanimale predvsem izku{nje Slovenije in KGZS pri vklju~e-

vanju v Evropsko unijo ter porabljanje
evropskih sredstev, pri katerem je Slovenija na podro~ju kmetijstva zelo uspe{na.
Na~in in mo`nosti porabe sredstev

iz evropskih skladov je bila tudi ena od
tem mednarodnega posveta, na katerem so govorili predvsem o proizvodnji
biolo{ko in integrirano pridelane hrane.
Posvet je bil del dogajanj na mednarodnem sejmu Agrofood 2007, ki ga je
organiziral Skopski sejem, katerega
lastnik je Era group iz Velenja.

Marta Sever, kmetica leta 2007

Predstavniki KGZS so se na sejmu Agrofood v Skopju sre~ali s predstavniki kmetijskih ministrstev iz Makedonije, Albanije in Bolgarije ter z organizatorji sejma.

Zveza kmetic Slovenije je ob 15. oktobru, svetovnem dnevu kmetic, na prireditvi v Bre`icah
razglasila leto{njo kmetico leta. Ta naslov je
med 14 kandidatkami letos pripadel Marti Sever iz [alamencev pri Puconcih. Severjeva prihaja z manj{e kmetije, je mati treh odraslih otrok
in je zelo aktivna v {tevilnih dru{tvih v svojem
okolju, predvsem v Turisti~nem dru{tvu [alamenci. Je ~lanica Dru{tva kmetic Gornja Radgona, pi{e pa tudi pesmi, zgodbe in igre. Na prireditvi v Bre`icah so razglasili tudi zmagovalko
fotografskega nate~aja Kruh na{ vsakdanji. Nagrado za najbolj{o fotografijo je prejela Marija
Movrin iz ^rnomlja.
J. H.

