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Natanko mesec dni po volitvah v organe KGZS bomo dvaindvajsetič 
praznovali dan državnosti. Leta 1991 smo 25. junija postali tudi 
formalno neodvisni. Enajst mesecev kasneje je slovenska zastava prvič 
zaplapolala pred sedežem Organizacije združenih narodov kot zastava 
enakopravne članice. Temelj slovenske neodvisnosti in samostojne 
slovenske države pa je bil postavljen prej, decembra 1990 s plebiscitom 
o samostojnosti Slovenije. Tedaj smo znali Slovenci stopiti skupaj in 
pozabiti na politične, gospodarske in stanovske razlike in spore. Vedeli 
smo, da si bomo samo skupaj in enotni uspeli izboriti lastno državo. 
Petindevetdeset odstotkov glasov ZA pri skoraj devetdesetodstotni 
udeležbi je bilo zapisanih v zgodovino – ne le slovenskega naroda. 
Takšno enotnost je težko doseči. 
Dvaindvajset let po osamosvojitvi pa je videti, kot da smo pozabili, 
da lastna država pomeni tudi obveznosti in dolžnosti. In da je 
sleherni med nami odgovoren za njeno delovanje. Ker država so njeni 
državljani. Država ni nek oddaljen pojem niti niso to njeni ministri in 
visoki uradniki. Ne – vse to je naše in vsak državljan je dolžan skrbeti 
za državo in jo negovati. Dolžan je stati za svojimi prepričanji in dolžan 
je skrbeti, da volilna pravica, ta največji družbeni zgodovinski dosežek, 
ohranja svoj smisel. Pred dvaindvajsetimi leti smo bili zadnjič tako 
enotni in tako dejavni. Vsake nove volitve so pokazale, da se vedno bolj 
potapljamo v otopel spanec. 
Ta mesec imamo kmetje in lastniki zemljišč in gozdov priložnost 
dokazati, da sodimo med bolj budni del državljanov. Skozi zgodovino 
so se kmetje borili za svoje pravice in za izenačenje z drugimi stanovi. 
Potem, ko so to dobili, so se borili za svoje stanovske organizacije, 
ki bi jih zastopale in ščitile. Že dvanajst let imamo doslej največjo in 
najbolje organizirano stanovsko organizacijo v zgodovini slovenskega 
kmetstva. Konec maja pa bodo že četrtič potekale volitve v organe 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
vabim vas, spoštovane članice in cenjeni člani, da izkoristite 
pravico voliti svoje zastopnike, ki bodo prihodnja štiri leta vaš glas 
v javnosti, v vladi, v Državnem zboru. Tiste, ki bodo ščitili vaše 
pravice in zagotavljali boljše ekonomske in s tem tudi socialne 
pogoje za življenje in delo na podeželju.
Zato se prebudimo – ne le zaradi volitev samih, pač pa zato, ker živimo 
v času, ko je vsaka zamisel, vsak konstruktiven predlog za izboljšanje 
položaja slovenskega kmetijstva nadvse dobrodošel! Prevzemimo svoj 
del odgovornosti za skupno prihodnost – ne kot breme, pač pa kot 
dragoceno in neodtujljivo pravico! Premislite, preverite in oddajte glas 
tistemu, ki mu najbolj zaupate! 

Odgovornost – breme 
ali pravica?

Ciril Smrkolj »

Predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije
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50.  mednarodni kmetijsko-živilski sejem
Gornja Radgona | 25. - 30. 8. 2012

Tradicionalno svež!

Dejanski uporabnik 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 (osmi odstavek 69. člena 
Zakona o dohodnini). 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 se jo 
predloži davčnemu organu. Več informacij vam lahko nudimo 
na KGZS oziroma se obrnite na svetovalce na izpostavah 
kmetijsko-gozdarskih zavodov – kmetijske svetovalne službe 
ali na DURS.

Kako voliti?
vsi volilni upravičenci ste na dom prejeli volilno gradivo, 
na podlagi katerega se lahko odločite, ali boste glasova-
li po pošti ali na volišču. Zelo pomembno je, da preberete 
navodila, ki so priložena volilnemu gradivu, in glasujete 
skladno z navodili.

Glasovanje po pošti
Če se odločite za glasovanje po pošti, glasujte na glasovnicah 
(ena glasovnica je za volitve v svet zbornice, ena pa za volitve 
v svet območne enote), izpolnjeni glasovnici prepognite in ju 
vložite v kuverto, kjer piše »kuverta za glasovnici«. Zaprto ku-
verto z glasovnicama vložite v veliko kuverto, na kateri je na-
slov KGZS. Potem podpišite volilno karto in jo prav tako vlo-
žite v veliko kuverto z naslovom KGZS. To kuverto zaprite in 
jo oddajte na pošti (znamka ni potrebna, ker je poštnina že 
plačana) najkasneje v četrtek, 24. maja 2012. Pomembno je, da 
bo najpoznejši datum poštnega žiga na kuverti 24. maj 2012. 
To pomeni, da morate biti pozorni na delovni čas pošte, kjer 
boste oddali glasovnici. V kolikor boste kuverto vrgli v po-
štni nabiralnik, bodite pozorni na uro praznjenja nabiralnika. 
Gradivo, ki bo na pošto oddano kasneje oziroma bo nosilo žig 
s kasnejšim datumom kot je 24. maj 2012, se pri ugotavljanju 
rezultatov ne bo upoštevalo. Glasujete lahko takoj, ko prejme-
te volilno gradivo.

Glasovanje na volišču
Če se odločite za glasovanje na volišču, lahko to opravite osebno 
25. maja 2012 od 8.00 do 17.00 na volišču, ki je zapisano na volil-
ni karti. Pri tem je nujno, da s seboj na volišče prinesete volilno 
karto in osebni dokument. Glasovnici prejmete na volišču. 

ob tem se mora vsak volivec zavedati, da se lahko glasu-
je samo osebno in samo enkrat, saj  v skladu s 152. členom 
Kazenskega zakonika rs stori kaznivo dejanje, »Kdor pri vo-
litvah ali glasovanju glasuje namesto drugega pod njegovim 
imenom ali več kot enkrat glasuje pri istem glasovanju.«

spoštovane članice, cenjeni člani 
Kmetijsko gozdarske zbornice slovenije!

Ob 25. juniju, dnevu državnosti 
vam iskreno voščim!

več kot dvajset let je, kar so se uresničile dolgoletne sanje 
slovenskega naroda. slovenija je na ta dan leta 1991 postala 
tudi formalno neodvisna. a devetdeseta leta so močno 
zaznamovala tudi slovensko kmetijstvo. leto in pol po 
razglasitvi neodvisnosti smo kmetje prvič v samostojni 
državi združeno pokazali nezadovoljstvo nad stanjem 
v kmetijstvu, nato pa junija leta 1993 z zaprtjem meja 
pokazali, da mislimo resno. javnost je končno začela na 
kmeta in kmetijstvo gledati z drugačnimi očmi. Konec 
devetdesetih pa smo dobili tudi tako dolgo zahtevano 
in želeno stanovsko zastopnico – sprejet je bil Zakon o 
Kmetijsko gozdarski zbornici slovenije in kmetijstvo je 
dobilo novo veljavo. naj je nikoli ne izgubi!

ciril smrkolj, predsednik

jUNij 2012 3



Pogovor s PodPredsednikom kgzs marjanom golavškom

Smo res za cent prodane duše?
Štiriletni mandat podpredsednika KGZS, voljenega v prvi volilni skupini (fizične osebe), zaključuje tudi 
Marjan Golavšek, kmet iz Matk pri Preboldu. 

marjan golavšek kmetu-
je na dvanajsthektarski dru-
žinski kmetiji. Ukvarjajo se 
s z živinorejo oziroma pi-
tanjem govedi ter z rejo pi-
ščancev v sodelovanju s pod-
jetjem Pivka Perutnina. na 
kmetiji delajo tri generaci-
je skupaj. marjanova star-
ša, marjan z ženo cvetko, ki 
kljub službi veliko prispeva 
k temu, da je delo na kmeti-
ji postorjeno, in dvaindvajse-
tletnim sinom ter dvajsetle-
tno hčerko. golavškovim ob-
časno in po potrebi pomaga 
tudi marjanov brat. Kmetija 
bo tudi v prihodnje obsta-
la, saj se je sin že odločil, da 
bo čez čas prevzel kmetijo. 
Tokrat smo se z marjanom 
golavškom pogovarjali o od-
kupnih cenah v kmetijstvu.

V kmetijstvu ste dejavni že 
dalj časa in hote ali neho-
te spremljate gibanje cen po-
sameznih kmetijskih izdel-
kov. Kako bi ocenili trenutni 
položaj?

Že kar nekaj časa je stanje 
cen kmetijskih  pridelkov in iz-
delkov nespodbudno. Še pose-
bej je slabo v nekaterih posa-
meznih panogah, kot sta  pra-
šičereja in hmeljarstvo. Kaže se 
velik razkorak med odkupnimi 
cenami in vhodnimi stroški, ki 
izhajajo iz same proizvodnje. 
Zaradi takšnega cenovnega ne-
sorazmerja oziroma izredno 
nizkih cen se kmetije izčrpa-
vajo in samo vprašanje časa je, 
kdaj ne bodo več mogli financi-
rati zagona proizvodnje. Tega si 
nihče ne more niti predstavljati. 

Od nekdaj smo kmetje spomla-
di sejali, gnojili, potem kosili in 
spravljali pridelke. 

Denar za seme oziroma sa-
dike in repromaterial bi mo-
ral priti na kmetijo iz njene 
osnovne ali dopolnilne dejav-
nosti, žal pa je bila realnost ta-
kšna, da se je denar, zaslužen 
na drugih gospodarskih po-
dročjih, prelival v kmetijstvo. 
In kaj, ko ne bo več denarja – 
ne zasluženega na kmetiji ne 
v vedno slabše plačanih služ-
bah? Pravijo, da če ni, še voj-
ska ne more vzeti. Natanko to 
se nam lahko zgodi!
Na znižanje cen v kmetijstvu 
pritiskajo predvsem odkupo-

valci, na njih predelovalna 
industrija (kadar ni direktno 
tudi že odkupovalec), na sle-
dnje pa trgovina. Zadnji do-
govori med členi v verigi in 
podpis Kodeksa (predvsem po 
pritiskih KGZS) obetajo spre-
membe v teh odnosih.

Res je ta pritisk na niža-
nje cen povsem nevzdržen in 
zmanjšuje že tako nizke pri-
hodke v kmetijstvu. Podpis 
Kodeksa je korak v pravo smer, 
a ocenjujem, da je njegova vse-
bina pripravljena na preveč de-
klarativni ravni. Če želimo, da 
bo dosežen želen učinek, bo 
potrebno ta Kodeks dodelati 
in priti do dogovora na takšen 

način, ki bo bolj zavezujoč. 
Predvsem mora bolj obvezova-
ti trgovce, da ne bo prihajalo 
do nadaljnjega pritiska na zni-
ževanje cen. Še en segment je 
tu pomemben, nanaša pa se na 
potrošnika. S tem imam v mi-
slih potrebo po večji pripadno-
sti slovenskim izdelkom. Z na-
kupom slovenskih izdelkov bi 
lahko bistveno vplivali na cene 
pri trgovcih.

Ali menite, da bi bil uspeh teh 
prizadevanj večji, če bi bili 
kmetje bolj enotni?

Zagotovo bi enoten ali pa 
vsaj bolj povezan nastop kme-
tov na trgu pomenil, da bi iz-

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ves čas pozivamo kmete k dogovoru glede odkupnih 
cen. Dogovoru, ki ne bi ostal le zapis na papirju, pač pa bi bil zavezujoč. Ker nižanje cen za cen-
te ali celo desetinke centov dolgoročno ne prinaša omembe vrednega profita. Ravno obratno, de-
jansko je zgolj »pljuvanje v lastno skledo«.
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Pogovor s PodPredsednikom kgzs marjanom golavškom

tržili višje cene in boljše pogo-
je plačil. Nepovezan nastop na 
trgu pogosto pripelje do tega, 
da sami sebi zbijamo cene. 
Rek »deli in vladaj« trgovci še 
kako dobro poznajo in ga s pri-
dom uporabljajo. S ponujanjem 
»drobtin« so dosegli, da so nas, 
kmete, sprli, čeprav si tega na 
glas ne želimo priznati. 

Pomembno vlogo pri enotnem 
nastopu na trgu bi morale prevze-
ti kmetijske zadruge. Pravzaprav 
bi se moral celoten zadružni sis-
tem neprestano prilagajati raz-

meram na trgu. V Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije vse-
skozi pozivamo k povezovanju 
proizvajalcev, saj se zavedamo, 
kako pomemben je skupni na-
stop. Prav tako bi bilo nujno več 
storiti na področju nabave mate-
riala, ki ga kmetje potrebujemo 
za proizvodnjo, kajti nižanje vho-
dnih stroškov bi lahko pomemb-
no povečalo dohodek.

Kje še vi vidite priložnosti pri 
trženju kmetijskih pridelkov 
in izdelkov?

Menim, da je bistveno pre-
malo izkoriščena možnost lo-
kalnega trženja kmetijskih pri-
delkov in izdelkov. Prav tako bi 
morali še bolj izkoristiti prilo-
žnost prodaje preko dopolnil-
nih dejavnosti, saj je zakono-
daja na tem področju mnogo 
bolj življenjska, kot je bila pred 
leti. Tudi to je plod dolgoletnih 
prizadevanj Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije. Zato je 
potrebno premišljeno poiska-
ti nove tržne niše in to prilo-
žnost izkoristiti v največji mo-

žni meri. Seveda skupaj z na-
ravnimi danostmi, ki nam jih 
naša dežela nudi.

svoje delo v KgZs že-
lim nadaljevati tudi v novem 
mandatu, zato sem se odlo-
čil, da ponovno kandidiram 
za člana sveta na listi Foruma 
za kmetijstvo in podeželje 
sDs v območni enoti celje. 
Za vašo podporo se vnaprej 
zahvaljujem.

Pogovor zapisala:
mag. Tatjana Čop »

Pogovor s PodPredsednikom kgzs brankom Tomažičem

Prehranska varnost – pomembna in 
zlorabljena 
Pred volitvami smo se pogovorili s podpredsednikom KGZS, ki zastopa drugo volilno skupino – pravne osebe. 

Branko Tomažič prihaja z 
vipavskega in kmetuje na 30 
hektarjev veliki družinski 
kmetiji. Pod vinogradi je 8 
hektarjev, 22 hektarjev pa pod 
travniki in njivami. Kmetija 
je usmerjena v govedorejo in 
vinogradništvo. Tomažičevi 
se ukvarjajo z vinarstvom. 
razvili so tudi razpoznav-
no blagovno znamko Petrov 
pil. na kmetiji živijo in dela-
jo tri generacije – Brankovi 
starši, Branko z ženo nadjo in 
otroci. Kmetijo bo prevzel sin 
nejc, pri tem pa mu bo stala 
ob strani bodoča soproga, ki 
je tudi že dejavna na kmetiji.

Prehranska varnost oziroma 
samooskrba s hrano je zadnje 
čase zelo popularna tema. 
Včasih se zdi, da je skrb jav-
nosti za prehransko varnost 
zlorabljena. Zakaj je do tega 
prišlo? 

V Sloveniji je pač tako, da ko 
nekateri posamezniki začuti-
jo, da je politično modro o ne-
čem govoriti, začnejo vsi trobi-
ti v isti rog. Kmetje smo že dol-
go nazaj začeli opozarjati, da v 
Sloveniji samooskrba pada, da 
je prehranska varnost vedno 
bolj vprašljiva. Vendar takrat 
to ni bilo všečno in ne moder-
no. Bilo pa je skoraj bogokletno, 
saj je bila splošna doktrina, da 
ni važno, kdo pridela hrano, da 
je Evropa oziroma celo ves svet 
en sam globalni trg in potro-
šniki se lahko počutijo povsem 
varne, ker lahko vse, kar potre-
bujejo, kupijo v trgovskih cen-
trih. Skrb za naše podeželje ali 
kakovost doma pridelane hra-
ne je bila nezaželena, opozar-
janje na neustreznost takšne li-
beralne prehranske politike pa 
neustrezno in opredeljeno kot 
skrajno konzervativno. Kljub 
temu da se na vrhu politike 

obračajo bolj ali manj isti obra-
zi, pa so mnenja o prehranski 
varnosti in stopnji samooskrbe 
danes zrcalna. Ker volivci in vo-
livke radi slišijo, da nekdo skrbi 
za njih, si politiki tako nabira-
jo točke do prihodnjih volitev. 
A kljub navidez večjemu poslu-
hu za problematiko prehranske 
varnosti še vedno ne znamo ali 
nočemo poiskati vzrokov in jih 
odpraviti ter na takšen način 
trajno zagotoviti višjo stopnjo 
samooskrbe s hrano.

Zakaj je torej pri nas prišlo do 
tako nizke samooskrbe pred-
vsem z zelenjavo, pa tudi z 
drugimi kmetijskimi pridelki? 

Vzrokov je več. Med zelo po-
membnimi je negativni odnos 
do slovenskega kmeta oziroma 
tistega, ki obdeluje podeželje in 
prideluje hrano. Poklic kmeta 
(ki dolgo niti ni bil obravnavan 
kot poklic, pač pa kot socialni 

status) je bil predolgo zanemar-
jen in dohodkovno nezanimiv 
za mlade. Pogoji kmetovanja 
so že z vidika naravnih dano-
sti slabši kot v mnogih drugih 
evropskih državah, zakonoda-
ja pa pogosto strožja. Razmerja 
v verigi so za pridelovalca hra-
ne slaba, saj je njihov delež naj-
manjši. Javnosti se je dolgo vsi-
ljevalo mnenje, da ni pomemb-
no, od kod prihaja hrana, ki 
jo kupiš. Zato tudi širša jav-
nost dolgo ni razmišljala o po-
menu slovenskega kmetijstva. 
Moramo pa biti samokritični 
in priznati, da med pomemb-
ne vzroke za nezadostno samo-
oskrbo v Sloveniji sodi tudi sla-
ba organiziranost slovenskih 
kmetov.

Kje vidite možnosti za izbolj-
šanje stanja? 

Samooskrbo lahko dvigne-
mo na višjo raven le tako, da se 
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Pogovor s PodPredsednikom kgzs brankom Tomažičem

takoj lotimo deregulacije (omi-
litve oziroma celo ukinitve ne-
življenjskih predpisov) oziroma 
našo zakonodajo uskladimo z 
zakonodajo drugih članic EU, 
ki so konkurentke pri pridelavi 
hrane. Naslednji ukrep je pra-
vilna in pravična razporeditev 
prihodka v verigi od njive do 
mize. Kmet mora vsekakor do-
biti več, potrebno mu je prizna-
ti pomembnost v družbi, mlade 
pa zainteresirati za poklic kme-
ta in jim dodatno finančno po-
magati ob prevzemu kmetije. 
Slovensko javnost je potrebno 
še bolj spodbujati k večji pripa-
dnosti, ljudi je potrebno opo-
zarjati, da vselej preverijo iz-
vor hrane. Ne le, da bodo s tem 
naredili veliko dobrega za svoje 
zdravje in za svoje družine, na 
ta način bodo podprli ohranja-
nje ali celo odpiranje delovnih 
mest na podeželju, kar bo po-
menilo manjši pritisk na social-
ne transferje. 

Kmetje pa bi se morali bolje 
organizirati in imeti večje za-
upanje v obstoječe organizaci-
je, ki zastopajo kmeta. Seveda 
ob tem, da morajo tudi prevze-
ti soodgovornost za njihovo de-
javnost, torej morajo biti bolj 
aktivni. Kar precej služb je po-
vezanih s kmetijstvom in, v ko-
likor bi vsi strokovnjaki, poli-
tiki in birokrati imeli zgolj po-
šten odnos do svojega dela in bi 
se dejansko trudili delati v do-
brobit kmetstva, bi bilo veliko 
lažje uresničevati cilje prehran-
ske varnosti.

Ali lahko izpostavite najve-
čje zablode oziroma (ne)re-
snice glede možnosti zagota-
vljanja prehranske varnosti 
Slovenije?

Največja zabloda slovenske 
ekonomije je bila, da je prišlo 
do tega, da je trgovina posta-
la nedotakljiva in je delala, kar 
je hotela. Celo družba je takšen 

status trgovine in trgovcev pod-
pirala: tisti, ki je trgoval ali uva-
žal v državo, je bil bolj cenjen 
od tistih, ki so doma pridelo-
vali in predelovali. Slednji smo 
bili v družbi celo zapostavlje-
ni. Mislim, da je bila to največja 
napaka države. In seveda posle-
dično usmerjanje gospodarstva 
v trgovino namesto v proizvo-
dnjo. V mislih imam tudi dru-

ge panoge, preprosto se ni raz-
mišljalo o pridobivanju dodane 
vrednosti doma. 

Resnica pa je, da lahko pre-
hransko varnost v veliki meri 
v naši državi zagotovimo, saj 
smo kmetje kljub težavnim 
naravnim danostim sposobni 
pridelati več, a moramo ime-
ti zagotovilo, da bomo za svo-
je delo prejeli dostojno plačilo. 

Neresnica pa je, da lahko da-
nes čisto vsak prideluje hrano 
za vse. Eno je pridelati solato za 
celo poletje za štiričlansko dru-
žino, drugo pa biti ekonomsko 
odvisen od pridelave solate za 
trg. Dobro pa je, da ljudje sami 
pridelujejo, kolikor lahko. Tisti, 
ki bo sam izkusil, koliko truda 
je potrebno vložiti v pridelavo 
hrane in bo sam začutil nemoč 
in jezo zaradi pozebe, toče ali 
škodljivcev, bo znal bolj ceniti 
delo slovenskega kmeta. 

Kakšna je vloga Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije 
pri reševanju teh težav? 

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije ima veliko in 
pomembno vlogo pri zagota-
vljanju prehranske varnosti. 
Vzgajati, izobraževati, spodbu-
jati, usmerjati, strokovno sve-
tovati kmetu je naša glavna na-
loga, kakor tudi zastopati ga 
do vseh inštitucij, s katerimi je 
kmetijstvo povezano. To v or-
ganih KGZS tudi opravljamo 
in mislim, da dobro. Nekateri 
kmetje mislijo, da bo KGZS pre-
vzela sindikalni boj za pravi-
ce kmetov, a žal tega ne sme in 
ne more. Za to je zadolžen sin-
dikat. KGZS je v zadnjem obdo-
bju naredila veliko in mislim, 
da bo tudi v bodoče dobro za-
stopala slovenskega kmeta. 

Pred nami so volitve v or-
gane KgZs, volili bomo lah-
ko tudi po pošti. Zato iskreno 
upam, da se bodo za volitve 
odločili tudi tisti kmetje, ki 
so v preteklosti imeli težave z 
obiskom volišč. le tako bodo 
lahko kmetje v čim večjem 
številu izrazili svojo voljo ozi-
roma podporo listam, ki bodo 
kandidirale.

Pogovor zapisala:
mag. Tatjana Čop »

Kmete pozivam, naj se vprašajo, kdo je v novejši zgodovini na-
redil največ za slovenskega kmeta, podeželje in katera politična 
opcija se največ trudi za naš stan. Sam sem zagovornik in član 
Društva Slovenske kmečke zveze (SKZ) in z vašo podporo bomo 
lahko še veliko dobrega naredili za naš stan in naš plemenit po-
klic kmeta!
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S kmetom in za kmetijstvo!
Dinamičnost, široka delovna področja, člen med državo in članstvom – vse to in še več je Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije.

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica slovenije (KgZs) je bila 
ustanovljena z zakonom leta 
2000. nastala je po dolgotraj-
nih naporih za njeno ustano-
vitev in ves ta čas delala s svo-
jimi člani in za njih. 

V tem obdobju so se veli-
kokrat pojavila vprašanja, kaj 
sploh je KGZS, zakaj obvezno 
članstvo, kaj dobimo za pla-
čano članarino. Ta vprašanja 
so se pojavila tako med člani 
KGZS kakor tudi med politiki. 
Delovanje KGZS sem spremljal 
od njenega začetka, kot obvezni 
član sodeloval in deloval tudi v 
organih zbornice, zadnja štiri 
leta pa sem imel priložnost spo-
znati njeno delovanje tudi kot 
zaposleni in odgovorni.

Dinamičnost, široka delov-
na področja, člen med državo 
in članstvom – vse to in še več 
je KGZS. Stavek nam pove več, 
kot pa si lahko predstavljamo. 
Dinamičnost delovanja pred-
stavlja na eni strani delo s član-
stvom, usklajevanja različnih 
interesov znotraj članstva na 
strokovni in »politični« ravni, 
na različnih področjih (ne smo 
lastniških, kmetijskih) in te in-
terese uveljavljati in uveljaviti na 
različnih ministrstvih, v parla-
mentu, Državnem svetu, z dru-
gimi zbornicami in drugimi in-
štitucijami. Delovna področja je 
težko spraviti v celovit okvir in 
predstavljajo dejavnosti v kme-
tijstvu, podeželju, gozdarstvu, 
financah, socialni politiki, kme-
tijski politiki, promociji kmetij-
stva, ekonomiki, povezovanju, 
tudi v smislu poslovne organizi-
ranosti itd., vse s ciljem reševa-

nja problematike svojih članov.
Se pa KGZS razlikuje od 

ostalih zbornic predvsem po 
tem, da se znotraj KGZS izvaja-
jo naloge, ki jih mora država iz-
vesti za državljane. To so naloge 
javne službe. Na KGZS se izvaja-
jo naloge javne službe v kmetij-
stvu oziroma kmetijskemu sve-
tovanju in živinoreji. Na KGZS 
pa izvajamo tudi naloge, ki bi jih 
lahko opredelili kot naloge javne 
službe tudi v gozdarstvu. Tega 
pa država ne prizna. Naloge jav-
ne službe se izvajajo v okviru 
osmih kmetijsko-gozdarskih za-
vodov. Lahko ugotovim, da stro-
kovne službe KGZS kakovostno 
opravljajo svoje naloge in nudi-
jo svojim članom potreben ser-
vis. Težavo pa predstavljajo neu-
rejene razmere na tem področju. 
Nesprejemljivo je namreč, da se 
nekatere javne inštitucije, ki so 
plačane iz proračuna za povsem 
drugačne dejavnosti, ukvarjajo 
s svetovanjem kmetom. Pravijo, 
da je to konkurenca. Sam kon-
kurenco razumem in spreje-

mam med javnim in zasebnim, 
ko se uporabnik lahko odloči za 
ugodnejšo storitev, med javnim 
in javnim pa je zame to dum-
ping. Javna ustanova, plačana 
iz proračuna za neki drug na-
men, tako nelojalno konkuri-
ra pri izvajanju teh storitev. Tu 
bi država morala narediti več 
reda. Novi časi prinašajo nove 
izzive in temu mora slediti tudi 
javna služba. V tej smeri so bili 
napravljeni tudi določeni kora-
ki. Obstaja pa bojazen, da bo za-
radi varčevalnih ukrepov prišlo 
do motenj v delovanju predvsem 
pri službi za kontrolo in selekci-
jo. Teh nalog se preprosto ne da 
opravljati v pisarni, za terensko 
delo pa je potrebno zagotoviti 
potrebna sredstva. Skoraj je tež-
ko razumljivo, da ne bo dovolj 
sredstev za gorivo.

Za članstvo KGZS lahko pra-
vimo, da je kritično in pričaku-
je dovolj hitre in učinkovite od-
zive na generalni in posamezni 
ravni. V času krize so ta priča-
kovanja še večja. Zato sem vesel, 

da so člani KGZS lani ob vložitvi 
in obravnavanju dveh predlo-
gov sprememb zakona o KGZS 
podprli trenutno organiziranost 
zbornice. To je potrdila tudi po-
litika, saj sta bila oba predloga 
zakonov v Državnem zboru za-
vrnjena. Upravičeno pa naši čla-
ni pričakujejo večjo vlogo KGZS 
pri poslovni organiziranosti v 
kmetijstvu, saj na tem področju 
še vedno »vladata« razdroblje-
nost in nepovezanost. S študijo 
Vizija poslovne organiziranosti 
v kmetijstvu, ki smo jo izdelali 
na KGZS, smo pokazali mode-
le organiziranosti, predvsem pa 
opozorili, da imamo v Sloveniji 
dobro razvit zadružni sistem, 
ki lahko tukaj opravi pomemb-
ne naloge. Še posebej danes, ko 
govorimo o pomenu hrane, pri-
delavi in zagotavljanju primer-
nih količin zdrave hrane, lokalni 
hrani, o verigah od pridelovalca, 
predelovalca, trgovine do potro-
šnika. V določenih primerih se 
ugotovitve in rešitve iz študije že 
prenašajo v prakso. 

vse to so naloge, ki jih 
KgZs opravlja za prihodnost 
slovenskega kmetijstva in po-
deželja. Zato v sloveniji po-
trebujemo kmete in kmetij-
stvo za pridelavo hrane, va-
rovanje okolja, potrebujemo 
Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico slovenije, ki bo v službi 
svojih članov s ciljem zastopa-
nja njihovih interesov in izva-
janja raznih storitev za njih. 
KgZs ne bo samo člen med 
članom zbornice in državo, 
ampak tudi člen med članom 
zbornice in potrošnikom. 

Igor Hrovatič »

Kmetijsko gozdarsko zbornico spremljam »od znotraj« že od 
samega začetka. Ves čas sem bil kot član dejaven v zborničnih 
organih, zadnja štiri leta pa sem se postavil v vlogo tistega, od 
katerih članstvo upravičeno pričakuje pomoč in podporo – sta-
novsko in strokovno.
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Člani Upravnega odbora KGZS o 
minulem mandatu
Ob koncu štiriletnega mandata smo povabili vse člane Upravnega odbora KGZS, da podajo svoje poglede 
na delo minulega mandata. V nadaljevanju objavljamo prispevke tistih članov, ki so se povabilu odzvali.

Ciril smrkolj
predsednik

Kot predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije bom 
podal svoje mnenje glede dela ne le Upravnega odbora KGZS, 
pač pa tudi drugih organov zbornice. V preteklih štirih letih 
je bilo dobro opravljenega dela veliko: dajali smo pripombe na 
številne zakonske akte, ugovarjali smo nepravičnim in za kme-
tijstvo škodljivim ukrepom in sprejem številnih tudi uspešno 
preprečili, na vseh področjih smo se zavzemali za bolj ugodne 
pogoje kmetovanja in veliko tudi dosegli.

Najpomembnejše obdobje tega mandata pa je njegov zače-
tek, ki je dal temelje za konstruktivno delo vseh organov. Ko mi 
je bilo zaupano vodenje KGZS, sem se namreč najprej lotil vzpo-
stavljanja komunikacije z in med predstavniki posamezni list, 
društev, zvez … Te je v prvih osmih letih močno primanjko-
valo. Prepričan sem, da je uspešnost dela v skupini odvisna od 
enakopravnosti posameznikov, ki v njej delujejo, in posledično 
dobrih in iskrenih odnosov. Verjetno je to le ideal, ki se mu je 
potrebno ves čas približevati, a glede na skupne interese večine 
članov ga je potrebno tudi udejaniti. 

Trudil sem se vpeljati načelo demokratičnega sodelova-
nja na vseh ravneh – tako državni kot na ravni območnih enot 
in odborov izpostav. Ravno slednje so opravile izjemno vlogo 
spremljanja specifičnih lokalnih problematik v kmetijstvu in 
gozdarstvu, jih posredovale na Svet KGZS in Upravni odbor in 
marsikatero težavo smo tudi rešili.

Do rešitev smo prihajali po različnih poteh – s sodelovanjem 
z resornimi ministrstvi, preko poslancev v Državnem zboru, 
svetnikov v Državnem svetu in z neposrednimi posredovanji na 
občine oziroma upravne enote. Ravno ta dejavna prepletenost 

pridobivanja pravih informacij na eni strani in možnosti nepo-
srednega komuniciranja s tistimi, ki so dolžni reševati težave 
na drugi, je ključna za uspešno in konstruktivno delo vseh or-
ganov KGZS. V prejšnji številki smo objavili prispevek o dosež-
kih mandata, ki se izteka, zato ne bi ponavljal, kaj je bilo nareje-
no in kakšen je pozitivni ekonomski učinek v praksi. Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije ni papirna inštitucija. Njeno delo 
je merljivo v kilogramih, litrih, evrih … 

Ob koncu naj še poudarim pomen strokovnih služb, ki delu-
jejo v okviru območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov in zbor-
ničnega urada. Ob vsem rednem delu niso nikoli zatajile, ko je 
šlo za hitro in učinkovito reševanje težav bodisi po naravnih ne-
srečah, bodisi pri administrativno zapletenih vlogah, pomemb-
nih za investiranje razvojnih projektov na kmetijah. Tudi njim 
gre zahvala za uspešnost tega mandata.

www.kupujmodomace.si
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marko Dolinar
območna enota Kranj

Mineva štiriletno obdobje 
(2008–2012), v katerem so se v 
kmetijski politiki zamenjali štir-
je kmetijski ministri. Delo or-
ganov znotraj KGZS je poteka-
lo dokaj usklajeno, vendar pa 
delo članov v organih resornega 
(kmetijskega) ministrstva ni bilo 
enostavno, saj je zelo težko zago-
tavljati izvedbo politike v korist članov KGZS.

Zaradi krize v letu 2009 in seveda nadaljevanja v letu 2012 
razmere za kmetovanje in pridelavo hrane niso enostavne. Pa 

vseeno smo si izborili višji delež povrnjene trošarine za gorivo in 
zvišali odstotek pavšalnega nadomestila. Razmere v politiki na-
rekujejo vedno nova dogovarjanja, kar pa ne pomeni, da so novi 
dogovori uspešni in dovolj učinkoviti za nas, člane zbornice. 

Moram omeniti zadnji dogovor o delovanju rejskih organi-
zacij na področju govedoreje. Tudi na tem področju smo uspeli 
priti do uspešne rešitve. 

V prihodnosti bi bilo potrebno preveriti kmetijsko zakono-
dajo in seveda nepotrebne administrativne odločitve umakni-
ti in tako omogočiti hitrejši in učinkovitejši razvoj. Saj v veliko 
primerih že sama zakonodaja ovira proizvodni proces, pa kljub 
odpravi določenih nepotrebnih pogojev lahko dosežemo varno 
proizvodnjo in imamo pridelavo pod nadzorom.

ob zaključku mandata se vsem volivkam in volivcem za-
hvaljujem za zaupanje in vas vabim na volitve konec maja.

marjan Golavšek
podpredsednik (1. volilna 
skupina)

Mandat, ki se izteka, ocenjujem 
kot uspešen, saj je bilo izvede-
nih zelo veliko aktivnosti v ko-
rist članov in slovenskih kme-
tov. Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije (KGZS) ima zelo 
pomembno vlogo v kmetijstvu, 
kajti brez nje bi bili kmetje tako 
rekoč goli in bosi ter prepuščeni dobri volji ministrstva. Tako pa 
imajo kmetje svojega trdega pogajalca z vlado oziroma ministr-
stvom, kjer zastopa interese kmetijstva. Velikokrat sicer ni vi-
deti, koliko aktivnosti je potrebnih za to, da se sprejmejo pred-

pisi, ki niso na škodo kmetov oziroma jih ti ne obremenjujejo 
bolj kot ostale kmete v Evropi.

V prihodnje pa bo potrebno delo zbornice organizirati in 
prilagoditi trenutnim razmeram v kmetijstvu in ekonomskim 
zmožnostim naših članov. Člani si želijo zbornice, ki se bo hi-
treje prilagajala željam in potrebam članstva predvsem na po-
dročju urejanja razmerij znotraj verige od njive do mize, s čimer 
bi bil ekonomski položaj slovenskega kmeta primeren njegove-
mu trudu in potrebi po pridelavi varne in zdrave hrane.

Hrana je nacionalno bogastvo – tega se moramo zaveda-
ti vsi, tako vlada kot potrošniki, kajti le skupaj drug z drugim 
bomo lahko zagotovili hrano prav za vsakega državljana. 

Zato pa si slovenski pridelovalec hrane – kmet zasluži 
mesto v slovenski družbi, ki mu gre, in to mu mora pomaga-
ti zagotoviti tudi Kmetijsko gozdarska zbornica slovenije.

Branko tomažič
podpredsednik (2. volilna 
skupina)

Po vsakem mandatu se vpra-
šaš, ali smo zadosti naredili, 
ali je bilo delo uspešno in kaj 
bi morali še narediti, pa nismo. 
Težko sam sebe oceniš in si po-
stavljaš odgovore, vendar odgo-
vor so naslednje volitve.

Kako bi bilo za slovenske-
ga kmeta, če ne bi bilo zbornice, si sploh ne morem predstavlja-
ti. Koliko predlogov, zahtev, strokovnih argumentov, opozarjanj 

je zbornica posredovala državni upravi, parlamentu, da se pogo-
ji kmetovanja niso poslabšali, ampak izboljšali. Nekateri kmetje 
mislijo, da se bodo težave uredile kar same od sebe, a se zelo mo-
tijo. Državna uprava, birokracija, trgovina še zmeraj kljub pre-
majhni samooskrbi vidijo kmeta kot nekakšnega kulaka, nepo-
trebnega člana družbe. Še naprej bi ga izkoriščali, z davki in niz-
kimi odkupnimi cenami. Preveč slabega se je neupravičeno obe-
silo na naš stan in posledice so vidne. Pogoji kmetovanja so v 
marsičem slabši od pogojev drugih evropskih kmetov. 

in prav tu vidim v novem mandatu največ dela – dvigni-
ti pomen kmetovanja, pridelave kakovostne hrane in obde-
lanosti naše domovine in zagotoviti primeren dogodek na 
kmetijo ter pogoje kmetovanja postaviti na evropsko raven.
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vinko košir
območna enota ljubljana

Kot inženir kmetijstva in kmet 
sem v kmetijstvo vpet že dol-
ga leta. Gospodarim na svoji 
35 hektarjev veliki kmetiji, ob-
delujem pa še dodatnih 8 hek-
tarjev zemlje. Leta 2001 smo se 
usmerili v ekološko kmetova-
nje, glavna usmeritev pa je reja 
krav dojilj in žrebetnih kobil 
oziroma tržna prireja ekološkega mesa. Pridelujemo tudi eko-
loška žita (piro, pšenico), krompir, zelenjavo in sadje, katerega 
tudi predelujemo. Do leta 2010 sem bil zaposlen v kmetijski za-
drugi, sedaj pa le še kmetujem. Preteklo leto smo izpeljali tudi 

investicijo v izgradnjo sončne elektrarne in imamo registrirano 
dopolnilno dejavnost proizvodnje električne energije. 

Tako raznoliko delo v preteklosti je prispevalo k učinkovi-
tejšem delu v upravnem odboru Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije. V minulem mandatu sem se zavzemal za čimbolj pra-
vično kmetijsko politiko in enake pogoje kmetovanja za manjše 
kmetije. Pri tem naš mandat ni bil najbolj uspešen, saj sem na 
lastnem primeru občutil, da na razpisih za investicije pravilo-
ma uspejo le velike kmetije. Če želimo, da bo Slovenija ustrezno 
obdelana, bodo morale obstajati tudi manjše kmetije, poleg tega 
pa se na ta način ohranja tudi ustrezno socialno stanje ljudi na 
podeželju.

V kolikor bom ponovno izvoljen v organe KGZS, se bom za-
vzemal za enakomeren razvoj kmetij in za bolj tržno pridelavo 
domače hrane na kmetijah, da bo Slovenija čim manj odvisna 
od tujih trgovcev.

FranC prelesnik
območna enota Kočevje

V mandatu, ki se izteka, sem 
zastopal članice in člane 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije kot član sveta zborni-
ce in upravnega odbora iz ob-
močne enote Kočevje. V našo 
območno enoto je vključenih 
osem občin: Ribnica, Kočevje, 
Sodražica, Loški potok, Velike 

Lašče, Dobro polje, Kostel in Osilnica. 
Upravni odbor KGZS se je sestajal po potrebi in reševal teža-

ve v kmetijstvu in gozdarstvu. Menim, da je KGZS kot nevladna 
organizacija zelo pomembna zastopnica kmetov nasproti vla-
dnim inštitucijam, ki krojijo usodo slovenskega kmeta. V koli-
kor bom izvoljen še v prihodnjem mandatu, se bom aktivno bo-
ril za boljše življenje slovenskega kmeta. Za vsak glas, ki mi ga 
boste namenili, se vam vnaprej zahvaljujem.

Boris GraBrijan 
območna enota novo mesto

Zbornica mora biti zastopnica 
vseh kmetov

Ni bolj ali manj pomembnih 
kmetov. Vsi opravljamo najple-
menitejši poklic – pridelujemo 
hrano in naša velikost ne more 
biti merilo, kdo bo imel večji 
vpliv na odločitve in Skupno 
kmetijsko politiko. Slovenski 
kmetje predstavljamo majhen kamenček v mozaiku aparata 
oblikovanja ukrepov kmetijske politike v Evropi in tudi v dr-
žavnem okviru smo številčno šibka skupina. Le enotnost in 
učinkovito lobiranje ter strokovno delo bodo povečali vpliv na 
najpomembnejše odločitve politike. 

Bodočnost KGZS vidim le v obveznem članstvu, ki pa mora 
odražati dejansko zanimanje: člani morajo biti vsi tisti, ki zares 

kmetujejo ali so lastniki večjih kmetijskih površin. Le številčno 
močna in stanovsko reprezentativna organizacija bo imela po-
memben vpliv v družbi, v primeru prostovoljnega članstva pa 
bomo dobili le še eno prostovoljno društvo v množici več tisoč 
šibkih društev.

Najpomembnejša področja dela v prihodnjem:mandatu so: soo-
dločanje slovenskih kmetov pri oblikovanju vseh politik, soobliko-
vanje ukrepov Skupne kmetijske politike in zagotavljanje sredstev 
za izvajanje, nadaljnji razvoj strokovnih služb, povečevanje samo-
oskrbe s hrano, ohranjanje avtohtonih pasem živali, mednarodne 
dejavnosti …. Predvsem pa zagotavljanje vpliva vseh kmečkih 
struktur pri vodenju KgZs in kmetijske politike. Pri tem bomo 
kandidati Zveze društev rejcev drobnice Slovenije v primeru izvo-
litve dosledno vztrajali!

Vzemimo gospodarsko in finančno krizo, ki je predvsem kri-
za vrednot, kot izziv in priložnost za razvoj kmetijstva. Vrnimo 
mu nekdanjo veljavo. Da poklic kmet ne bo zmerljivka, pač pa 
simbol poštenja in marljivosti. 
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marijan perša
območna enota murska 
sobota

Sistem Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije (KGZS) je s 
svojimi strokovnimi službami 
in organizacijo v samih vod-
stvenih strukturah, vključno 
z upravnim odborom, svetom 
KGZS in območnimi sveti v naši 
družbi samostojne Slovenije bil 
edini angel varuh slovenskega kmetijstva in podeželja pred glo-

balizacijskimi procesi, ki so največkrat prizadevali kmetijstvo 
in podeželje. V KGZS OE Murska Sobota smo izvedli osemnajst 
sej, na katerih smo sprejeli preko sto utemeljenih sklepov in re-
lativno uspešno vplivali v dobrobit slovenskemu kmetijstvu in 
podeželju. Kljub temu se je število kmetij zmanjšalo. 

Slovenski kmetje smo pripravljeni zagotoviti kakovostno 
prehransko varnost za slovenski narod. Kmetijska svetoval-
na služba in druge strokovne službe na kmetijskih zavodih pri 
KGZS so odlična gonilna sila in servis, brez katerih si slovenske-
ga kmetijstva ne moremo predstavljati. 

Dobro organizirano strokovno in poslovno sodelovanje je 
zagotovilo za uspeh in prehransko varnost!

anDrej presečnik
območna enota slovenj 
gradec

Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije (KGZS) deluje že dva-
najst let, kar pomeni, da organi 
KGZS končujejo tretji mandat. 
Po prvem uvajalnem in dru-
gem, v marsičem težavnem, 
smo v tretjem mandatu našli 
način sodelovanja med različ-
nimi interesnimi skupinami. Vodilno vlogo pri tem je v tretjem 
mandatu odigrala lista Društva SKZ - Slovenska kmečka zveza, 
kateri želim uspešen nastop tudi na tokratnih volitvah. 

Člani so z delom KGZS različno zadovoljni. Pričakujejo, da 
bo zbornica reševala vse njihove težave. Ko imajo občutek, da 
jih ne, bi jo kar ukinili. A vprašati se je treba, kakšno stanje bi v 
kmetijstvu in gozdarstvu šele bilo, če ne bi bilo KGZS?! Kdo bi 
se potegoval za pravice kmetov, kdo pogajal z državo, z njenimi 
podsistemi, s poslovnim svetom? Kdo bi bil tako blizu kmetu, 
kot je strokovna služba v okviru KGZS?

Članice in člani KGZS, še posebej iz območne enote Slovenj 
Gradec, iz petih dolin – Dravske, Mežiške, Mislinjske, Šaleške 
in Zgornjesavinjske, sodelujte na volitvah. Podprite kandidate, 
katerim zaupate, da bodo uspešno zastopali vaše interese, da 
bodo našli način sodelovanja in povezovanja v dobrobit vsem. 
V vsesplošni krizi je to še kako pomembno. In na listi Društva 
SKZ - Slovenska kmečka zveza smo takšni ljudje!

eva tkalčič
območna enota maribor

Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije je za kmete brez dvo-
ma zelo potrebna stanovska or-
ganizacija. Predstavlja več de-
set tisoč pridelovalcev hrane in 
skrbnikov slovenskega podeže-
lja. V prizadevanjih za izbolj-
šanje položaja kmetov ima to-
rej številčno zelo močno podpo-
ro in kot nevladna organizacija šteje. Odlične strokovne službe, 
med katerimi posebej poudarjam kmetijsko svetovalno službo, 
nosijo del odgovornosti in imajo tudi enak del zaslug za uspe-
šno spremenjene predloge pravnih aktov, ki so za kmete po 
sprejetju usodni. Teh v preteklem obdobju ni bilo malo. Vendar 

je svetovalna služba, imenovana Javna služba kmetijskega sve-
tovanja (JSKS), po svojem programu dela usmerjena predvsem 
v aktivnosti, ki so vezane na strokovna vprašanja in strokovne 
dileme in pa na naloge, ki jih usmerja Ministrstvo za kmetij-
stvo in okolje. 

Kdaj pa so svetovalci uspešni? Nedvomno takrat, ko napra-
vijo najboljše za kmeta in delodajalca. Pa je vedno tako?

V preteklem obdobju sem bila v KGZS v vlogi svetnice, čla-
nice upravnega odbora, zaposlena pa sem kot kmetijska sveto-
valka. Prepletenost vlog je dobra le s stališča obveščanja, sicer 
pa tudi nasprotujoča. Ker bodo kmetje morali svoje pravice v 
naslednjih letih še bolj goreče in zavzeto zagovarjati pred zako-
nodajalcem in javnostjo, sem se trudila, da so na kandidatnih 
listah bližajočih se volitev kmetje, ki razumejo pomen obstoja 
svoje stanovske organizacije, in ki nedvomno razumejo vlogo 
strokovnih služb znotraj zbornice.
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jožiCa arBiter*
Mandat, ki se nam, članom 
upravnega odbora, izteka, je 
bil pester na političnem in 
strokovnem področju, pred-
vsem pa v marsičem odloči-
len za slovensko kmetijstvo. 
Ponovno se je potrdilo, da bi 
bili kmetje brez KGZS še manj 
povezani in organizirani. Bili 

bi »nemi člen« s podeželja, ki počasi »izumira«. Spremembe 
zakonov, pravilnikov in predpisov so se vrstile in odziv nanje je 
bil nujen. Pripombe in predloge nanje smo skupaj s strokovni-
mi službami KGZS uspešno posredovali. V tem času je sloven-
sko kmetijstvo začutilo posledice svetovne gospodarske krize 
in naravnih nesreč.

Kljub vsemu se da še marsikaj spremeniti in izboljšati. V 
bodoče mora postati KGZS močan, enakopraven partner pri 
odločanju o kmetijstvu. Kmetijsko gozdarska zbornica kot in-
štitucija se lahko samo toliko približa svojim članom, kolikor ji 
le-ti dovolijo in jo sprejmejo za svojo.

stane kavčič*
Pred štirimi leti sem sprejel iz-
ziv sodelovanja v upravnem od-
boru zbornice. To sem storil z 
namenom, da skušam po svo-
jih močeh prispevati k reševa-
nju nakopičenih težav v sloven-
skem kmetijstvu. S svojo nepo-
srednostjo pa sem nato večkrat 
prispeval k dodatni zadregi in k 
občutku, da večini najbolj prija, 
kadar ne podajam svojih stališč in mnenj.

Pred letom dni sem imel sam še ambicije, da se preizkusim 

na tokratnih zborničnih volitvah. Vendar vsi dogodki in procesi 
v zadnjem letu nakazujejo, da se nosilci funkcij še vedno ne že-
lijo aktivno lotiti iskanja rešitev, ki bi obetale dejansko razvoj-
no perspektivo slovenskega kmetijstva, ampak nam veliko bolj 
godi skrivanje za okopi poznanega in branjenje obstoječega, pa 
četudi se zavedamo, da to pelje v prepad. Želim si, da takšno vi-
denje zatečenega stanja ne bi odslikovalo realnosti, vendar me 
manevriranje dveh največjih struj, ki krojita odločanje tako po-
membnih organizacij, kot sta KGZS in ZZS, ne navdaja z opti-
mizmom. Novemu vodstvu zbornice želim, da njegove poteze v 
veliki meri ovržejo moje slutnje in da se odločno ter proaktivno 
loti svojega dela. To zagotovo pričakujemo tudi kmetje, čeprav 
iskreno tega večina najbrž ne verjame več.

* Jožica Arbiter in dr. Stane Kavčič sta člana Upravnega odbora, imenovana izmed priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano s 
kmetijstvom.

jože orthaBer
območna enota Ptuj

Ob ustanovitvi Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije 
(KZGS) sem se že leta 2000 
vključil v njene organe, naj-
prej v območno enoto Ptuj in 
Slovenska Bistrica. Leta 2004 
sem bil izvoljen v svet KZGS, 
kjer sem vselej aktivno sode-
loval z različnimi pobudami. 

Leta 2008 sem bil ponovno izvoljen v svet KZGS in pozneje v 
upravni odbor. 

Zadnja štiri leta so minila hitro. Predvsem zato, ker smo 
se veliko ukvarjali z zakonodajo in problematiko, ki dodatno 
obremenjuje kmetije. Lahko rečem, da je KZGS skupaj s stro-
kovnimi službami kar precej težav v kmetijstvu spremenila v 
dobro kmeta. Menim, da je KZGS potrebna, da zagovarja in za-
stopa svoje člane. Zato pozivam vse kmete, da se udeležite vo-
litev KZgs.

voliTve v organe kgzs 
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anton lah
pravne osebe

V mandatu, ki se izteka, sem se 
skupaj z ostalimi člani upravne-
ga odbora trudil, da smo aktiv-
no sodelovali v postopkih pri-
prav zakonodajnih predlogov, 
hkrati pa smo opozarjali pristoj-
ne službe na težave v kmetijstvu 
in predlagali rešitve. Menim, da 
smo bili pri svojem delu v veči-
ni primerov uspešni, za kar gre zahvala predvsem vodstvu in 
strokovnim službam zbornice. Sam sem se kot predsednik od-
bora za hribovsko kmetijstvo, območja z omejenimi dejavniki 

(OMD) in zavarovana območja posebej zavzel za takšen način 
točkovanja območij OMD, ki bi zagotavljal pošteno nadomesti-
lo ljudem, ki na teh območjih kmetujejo. Izpostavili smo tudi 
težave zaradi vodovarstvenih območij (VVO), plazov in težave 
kmetov na zavarovanih in hribovskih območjih. Skupaj z odbo-
rom za gozdarstvo si prizadevamo, da bi lahko gorske in hribo-
vske kmetije pridobile koncesije v državnih gozdovih, kar bi jim 
zagotovilo možnost za dostojno življenje. Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije je za slovensko kmetijstvo nujno potrebna, 
saj s svojo strokovnostjo prispeva k njegovemu ohranjanju in 
razvoju, hkrati pa s svojim članstvom predstavlja močan dejav-
nik pri pogajanjih z državo in njenimi inštitucijami ter tako va-
ruje interese kmetov.

voliTve v organe kgzs 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana
kontaktna oseba: Ana Marenk, e-pošta: kupujmodomace@kgzs.si, 

telefon: 01 513 66 88.

Ste pridelovalec ali predelovalec pristne domače hrane?

Želite povečati svoj dohodek na kmetiji?

Ste naveličani plačevanja prevelikih provizij posrednikom?

Pridružite se nam in predstavite svojo ponudbo na spletni strani

http://www.kupujmodomace.si

ter tako povečajte neposredno prodajo na kmetiji.

Objave vaših ponudb so brezplačne!
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Hrana je nacionalno BogasTvo. ZaTo PreDsTavljamo nasleDnje PreDnosTne 
naloge ForUma Za KmeTijsTvo in PoDeželje sDs:

Zagotavljanje ugodnih ekonomskih in zakonodajnih pogojev za pridelavo zdrave in varne hrane.•	
Delovanje KGZS organizirati tako, da bo primerno sedanjim finančnim razmeram v kmetijstvu.•	
Predlagati Vladi RS konkretne predloge za odpravo vseh administrativnih ovir, ki so posledica •	
nekonkurenčnosti našega kmetijstva, gozdarstva in predelovalne dejavnosti.
Družinskim kmetijam s pomočjo posebnega zakona omogočiti odkup zemljišč in gozdov v državni lasti. •	
Sprejem najugodnejše sheme skupne kmetijske politike za obdobje 2014–2020.•	
Izvedba racionalizacije delovanja javne službe kmetijskega svetovanja.•	
Pospeševanje sprememb na področju nabave in trženja v kmetijstvu, gozdarstvu in predelavi hrane.•	
Krepitev aktivnosti na področju promocije in trženja lokalno pridelane in predelane hrane.•	
Zakonsko urediti nabavo tako imenovane »kmečke nafte«.•	
Sprejem evropsko primerljive zakonodaje na področju lovstva in gozdarstva.•	
Ustanovitev vzajemne zavarovalnice za reševanje nastalih škod v kmetijstvu.•	
Zagotoviti odškodnine za vodovarstvena območja in uvesti revizijo določitve območij v NATURI 2000.•	

vaš glas KanDiDaTom ForUma Za KmeTijsTvo in PoDeželje sDs 
je glas Za članU PrijaZno in KorisTno KgZs!

Nosilci list za člane
 Sveta KGZS so :

Predsednik društva in 
nosilec liste v OE CELJE 

je Marjan Golavšek

Pavel Tonkli 
OE NOVA GORICA 

Andrej Ogrin 
OE KRANJ

Miro Bogovič 
OE BREŽICE

Rajko Štefanič 
OE NOVO MESTO

Darko Cucek 
OE POSTOJNA

Franc Prelesnik 
OE KOČEVJE

Jožef Trol 
OE PTUJ

Franc Brunček 
OE MARIBOR

Janez Smrekar 
OE SL. GRADEC

Robert Jelen OE 
MURSKA SOBOTA
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Zdaj gre zares: bo slovenski 
kmet preživel?

Člani Zveze društev rejcev drobnice Slovenije smo prepri-
čani, da kljub zaskrbljujočemu gospodarskemu položaju in fi-
nančni krizi obstajajo dobre možnosti za razvoj kmetijstva v 
Sloveniji. S pravimi ukrepi in uporabo finančnih mehanizmov 
Evropske unije in države Slovenije je mogoče povečati samoo-
skrbo s hrano, preprečiti grozeče zaraščanje kmetijskih površin 
in zagotoviti soliden prihodek vseh, ki delamo v primarni pride-
lavi in predelavi hrane.

spoštovani člani Kmetijsko gozdarske zbornice slovenije: 
Z glasom, Ki ga BosTe na voliTvaH v organe KgZs 
oddali ZveZi DrUšTev rejcev DroBnice slovenije, 
boste zagotovili tudi sodelovanje malih kmetov pri velikih 
odločitvah o usodi slovenskega kmetijstva.

Kandidati ZDRDS nismo le rejci ovac in koz, saj zastopamo 
različne panoge in zmoremo ustrezno širino za zastopanje vseh 
kmetov. S svojimi dejanji smo se že večkrat dokazali, zaupajte 
nam tudi tokrat. Čeprav majhni in skromni, smo zgled složne 
organiziranosti: kot edina rejska organizacija združujemo kar 
devet (9) rejskih programov v eni organizaciji.

Boris Grabrijan, predsednik

Zveza društev rejcev drobnice slovenije nastopa 
s samostojnimi listami na volilnih območjih: 

•	 Nova	Gorica	(lista	št.	1),	
•	 Ljubljana	(lista	št.	5),	
•	 Kočevje	(lista	št.	1),	
•	 Novo	mesto	(lista	št.	5),	
•	 Celje	(lista	št.	5)	
•	 Slovenj	Gradec	(lista	št.	3).

Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza

Ciril Smrkolj: »Slovensko kmetijstvo potrebuje 
močno stanovsko organizacijo, ki jo bodo vodili 
neobremenjeni, pošteni in razgledani člani. Tisti, 
ki živijo od kmetije in za kmetijo. Tisti, ki jim je 
podeželje v krvi in so se zavestno odločili za ta 
plemenit poklic! Takšni so kandidati Društva 
SKZ – Slovenske kmečke zveze in si upravičeno 
zaslužijo vaš glas!«

KMETUJEMO, zato poznamo težave in priložnosti • 
slovenskega kmetijstva!
OSTAJAMO NA KMETIJSKI ZEMLJI in jo s svojim delom • 
bogatimo!
BORIMO SE ZA BOLJŠI STANDARD in višji ugled vseh, • 
ki delajo na slovenskih kmetijah in v slovenskih gozdovih!
VERJAMEMO V MLADE in se borimo, da bodo delali v • 
kmetijstvu prijaznem okolju!
CENIMO POTROŠNIKE in jim zagotavljamo kakovostno • 
in varno hrano!
IMAMO TRADICIJO, saj je bila Slovenska kmečka zveza • 
pobudnica politične pomladi!

Društvo SKZ – Slovenska 
kmečka zveza nastopa s 
samostojnimi listami za Svet 
KGZS na volilnih območjih: 

Nova Gorica • - lista št. 3
Koper • - lista št. 1
Kranj • - lista št. 2
Ljubljana • - lista št. 3
Kočevje • - lista št. 2
Postojna • - lista št. 3
Novo mesto • - lista št. 4
Brežice • - lista št. 3
Celje • - lista št. 4
Ptuj • - lista št. 1
Maribor • - lista št. 5
Slovenj Gradec•  - lista št. 4
Murska Sobota•  - lista št. 1
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ZA SVET KGZS 
OBKROŽITE ŠT.: 
 
ZA SVET OBMOČNE ENOTE 
KGZS MURSKA SOBOTA 
OBKROŽITE ŠT.: 
 
 
 
 

Kmetu mesto, ki mu pripada,  
za več domače hrane 
na policah trgovin. 
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Lista Društvo članov 
sindikata kmetov
Spoštovane kmetice in kmetje!
Na letošnjih volitvah v organe KGZS – svet zbornice in sve-
te območnih enot – člani Sindikata kmetov Slovenije kandi-
diramo s svojo listo Društvo članov sindikata kmetov. Naši 
kandidati so kmetje, ki so že v prejšnjem mandatu uspe-
šno delovali v teh organih, in kmetje, ki se dokazujejo s svo-
jim delom na kmetiji in v lokalnem okolju. Sindikat kmetov 
Slovenije s svojim delovanjem in preko predstavnikov v or-
ganih KGZS deluje v interesu vseh kmetov in bo tako delo-
val tudi v novem mandatu.
To dokazujejo naše aktivnosti pri spremembi Zakona o do-
hodnini: izvzem OMD plačil, znižanje osnove odmere s 70 
na 50 %, znižanje katastrskega dohodka, povečanje plačila 
trošarin za goriva s 50 na 70 %, omogočanje kmetovanja 
na vodovarstvenih območjih in omilitev obveznosti iz zdra-
vstvenega in pokojninskega zavarovanja kmetov in kmetic. 
Smo za aktivno delovanje KGZS pri zastopanju interesov 
članov in za obvezno članstvo v KGZS vseh kmetov, ki pre-
jemajo plačila iz ukrepov SKP.
Če vam ni vseeno, kako se bodo spreminjali pogoji za 
naše kmetovanje, volite zaupanja vredne kandidate na 
listi Društva članov sindikata kmetov v 8 .volilni enoti za 
člane sveta KGZS pod št. 2 in v svet OE pod št. 6.

Lista Anton Može
Spoštovane članice in člani Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije!
Za kandidaturo sem se odločil, ker želim svo-
je znanje s področja organiziranja in zasto-
panja članov v krovnih organizacijah upora-
biti v skupno dobro. V veliko podporo mi je, 
da me pri kandidaturi, med ostalimi, podpirajo Društvo lastnikov 
gozdov Vrhe-Vremščica in agrarne skupnosti (AS). Veliko članov 
KGZS je namreč obenem tudi včlanjenih v AS.
Star sem 59 let, po izobrazbi sem poslovni sekretar – menedžer, 
živim pa v Senožečah. Kmetijo, gozd in članstvo v AS Gabrče sem 
podedoval po očetu in to je moja odgovornost do preteklosti, se-
danjosti in prihodnosti.
V svetu se bom, seveda, če bom prejel zadostno število glasov, 
zavzemal za uravnoteženo zastopanje kmetov, gozdarjev, sad-
jarjev, vinogradnikov, članov Zveze lastnikov gozdov Slovenije, 
Zveze strojnih krožkov, agrarnih skupnosti in ostalih subjektov, 
ki so vključeni v KGZS. Še posebno s poudarkom na gozdne po-
vršine in njihov proizvod LES. 
Veliko dela in energije bo potrebno vložiti v to, da postanejo agrar-
ne skupnosti pravni subjekt, kar bo omogočalo lažje in učinkovitej-
še delo pri gospodarjenju s premoženjem. Pri izvajanju gospodar-
jenja z gozdom bodo lahko dela in zaslužka deležni kmetije z dopol-
nilno dejavnostjo – spravilo lesa.

(anton.moze@amis.net, 041 612 846)

Lista Govedorejsko društvo Domžale 
in Govedorejsko društvo Kamnik 
Govedorejsko društvo Domžale in Govedorejsko društvo Kamnik 
bosta sodelovali na sedanjih volitvah za svet zbornice in svet območne 
enote.
naša prizadevanja so predvsem usmerjena v:
•	 Spodbujanje	mladih	za	kmetovanje,	pridelavo	kakovostne,	zdrave	

in okusne hrane ter ohranjanje kulturne krajine (skrb za okolje).
•	 Izboljšanje	položaja	slovenskih	kmetov	v	družbi	(slovenski	potrošnik	se	

bo moral začeti zavedati pomembne vloge slovenskega kmeta v družbi: 
je pridelovalec varne in kakovostne hrane, skrbi za okolje in kulturno 
krajino, ohranja delovna mesta na podeželju, združuje vrhunska znanja 
s področja delovnih opravil, menedžmenta in podjetništva).

•	 Spodbujanje	shem	šolskega	sadja,	zelenjave,	mleka,	mesa	iz	lokal-
nega okolja. Šolarje bomo spodbujali na shemi domače, dnevno 
sveže zdrave prehrane oziroma obroka.

•	 Boljša	in	močnejša	povezava	z	živilsko	in	pridelovalno	industrijo	
(večji vpliv proizvajalcev).

naše ideje, ki temeljijo na naših pričakovanjih, želimo uresničiti 
in narediti našo slovenijo še boljšo predvsem za nas, kmete, do-
mače proizvajalce.
Dobro premislite, kako boste glasovali!

Helena Černivec, predstavnica Govedorejskega 
društva Domžale in Govedorejskega društva Kamnik 

KOGA BOSTE VOLILI V ZBORNIČNE ORGANE 
GORENJSKI GOVEDOREJCI?

Izberite kandidate, ki so na listi Gorenjskih govedorejskih 
društev Kranj-Tržič, Gornja Gorenjska in Ško� a Loka.

NAŠI CILJI SO: 
• boljši jutri na slovenskih kmetijah – ekonomski in socialni, 
• ohranjanje in povečanje števila delovnih mest na podeželju, 
• poštena porazdelitv dobičkov v celotni prehranski verigi,
• spodbujanje mladih za kmetovanje,
• spodbujanje razvoja za trga za slovenske pridelke na lokalni 

in mednarodni ravni,
• ustanovitev sklada za socialno ogrožene kmetije,
• posebna skrb za gorske kmetije (pridobitev EU sredstev za te kmetije),...

Vse to in še mnogo več lahko dosežemo skupaj, 
ČE BOSTE DALI MANDAT KANDIDATOM NA LISTI 

GORENJSKIH GOVEDOREJSKIH DRUŠTEV KRANJ-TRŽIČ, 
GORNJA GORENJSKA IN ŠKOFJA LOKA.

Volitv
e

KOGA BOSTE VOLILI V ZBORNIČNE ORGANE KOGA BOSTE VOLILI V ZBORNIČNE ORGANE 

Volitv
e

Volitv
e

Izberi najboljši jutri
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voliTve v organe kgzs

DRUŠTVO LASTNIKOV GOZDOV POHORJE KOZJAK 
Vinarska 14, 2000 Maribor 

 

 
 
Spoštovane volivke in volivci! 
 
Društvo lastnikov gozdov Pohorje Kozjak si že od leta 2007 prizadeva aktivno in 
konstruktivno sodelovati pri reševanju problemov kmetovanja na hribovsko-gorskih 
gozdarskih kmetijah. Prav zaradi tega smo se odločili, da nas v organih upravljanja KGZS 
zastopajo člani, ki kmetujejo na takih kmetijah, ki se sami soočajo s tovrstnimi nerešenimi 
težavami in bodo z vso resnostjo in odgovornostjo zastopali tako naše kot tudi vaše 
interese. Aktivno želimo sodelovati pri sprejemanju nove gozdarske zakonodaje in pri 
sprejemanju kmetijske politike v obdobju 2014–2020. 
 
Predlagani kandidati za volitve v organe KGZS so:  
Član sveta zbornice na volitvah v območni enoti Maribor: 
Tomaž Jurše 
Člani sveta območne enote zbornice na volitvah v območni enoti Maribor: 
1. Tomaž Jurše 
2. Dragica Harič Šahtler 
3. Marija Fabrici Zafošnik 
4. Zaga Topovšek 
5. Ivan Dobaj 
6. Evgen Šlaus 
7. Gorazd Rečnik  
8. Erna Skok 
 
Zahvaljujemo se vam za podporo naših kandidatov. 

Dragica Harič-Šahtler, 
predsednica 

 

spoštovane volivke in volivci!

Društvo lastnikov gozdov Pohorje Kozjak si že od leta 2007 pri-
zadeva aktivno in konstruktivno sodelovati pri reševanju proble-
mov kmetovanja na hribovsko-gorskih gozdarskih kmetijah. Prav 
zaradi tega smo se odločili, da nas v organih upravljanja KGZS 
zastopajo člani, ki kmetujejo na takih kmetijah, ki se sami soo-
čajo s tovrstnimi nerešenimi težavami in bodo z vso resnostjo in 
odgovornostjo zastopali tako naše kot tudi vaše interese. Aktivno 
želimo sodelovati pri sprejemanju nove gozdarske zakonodaje in 
pri sprejemanju kmetijske politike v obdobju 2014–2020.

Predlagani kandidati za volitve v organe KGZS so: 
Član sveta zbornice na volitvah v območni enoti Maribor:
Tomaž jurše

Člani sveta območne enote na volitvah v območni enoti Maribor:
1. Tomaž jurše  2. Dragica Harič šahtler
3. marija Fabrici Zafošnik 4. Zaga Topovšek
5. ivan Dobaj  6. evgen šlaus
7. gorazd rečnik   8. erna skok

Zahvaljujemo se vam za podporo naših kandidatov.
Dragica Harič-Šahtler, predsednica

Lista Društvo kmetijskih inženirjev 
in tehnikov Koroške
Društvo kmetijskih inženirjev in tehnikov Koroške povezuje posa-
meznike, ki se poklicno, strokovno ali ljubiteljsko ukvarjamo s kme-
tijstvom in podeželjem. Ni nam vseeno, kakšne so razmere v kme-
tijstvu danes in kako bo v prihodnje. S svojim znanjem in izkušnja-
mi pri delu na kmetijah in v strokovnih službah želimo prispevati k 
spoštovanju kmečkega dela, ohranjanju pridelave hrane in obstoju 
slovenskega kmeta.

Potrebe članov smo v naslednjem mandatu v svetu Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije pripravljeni zastopati:

Jožica Arbiter, kmetica iz Slovenj Gradca,• 
Konrad Dihpol, kmetijski svetovalec iz Prevalj in • 
Milena Marolt, kmetica iz Luč.• 

Zavemali se bomo za:
učinkovitejše sodelovanje zbornice pri oblikovanju predpisov • 
na področju kmetijstva, sociale in zavarovanja,
izvajanje ukrepov kmetijske politike, ki bo temeljila na proi-• 
zvodnji hrane na naših kmetijah,
doseganje ciljev za povečanje samooskrbe,• 
ureditev statusa kmeta kot proizvajalca hrane in kot varstve-• 
nika narave, urejen davčni, finančni in socialni status kmeč-
kega prebivalstva,
ohranitev svetovalne službe v obliki, ki bo dostopna vsem • 
kmetom, ne glede na velikost kmetije in njeno usmeritev. 

Lista Prašičerejska društva in 
strojna krožka Pomurja 
Skupno nastopamo v želji zastopati kmeta kot posameznika ali organi-
ziranega v neko celoto ali skupino.
V kolikor nam boste zaupali svoj glas in nam bo skupno uspelo priti v 
organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, se bomo zavzemali za 
ohranitev kmetijstva in podeželja, katerega nosilke naj bodo družinske 
kmetije. Glede na stanje v kmetijstvu se še bomo posebej zavzemali za:

ohranitev in razvoj slovenskih družinskih kmetij in zaščito malega • 
kmeta,
povečanje konkurenčnosti in vitalnosti slovenskega kmetijstva,• 
nasprotujemo izenačitvi plačil za travnike in njive,• 
slovenski kmet mora biti ključni člen oskrbe Slovenije s hrano,• 
država naj zagotovi prijazno okolje za proizvodnjo hrane in ukine • 
vso birokracijo, katere ne predpisujejo evropske direktive,
vzpostavi naj se sledljivost od kmeta do končnega potrošnika (ma-• 
stne bilance),
vzpostavitev kodeksa udeležencev v prehranski verigi,• 
ukinitev odbitne franšize pri zavarovanju kmetijskih pridelkov,• 
finančno podporo vzdrževanja in sanacije melioracijskih sistemov,• 
izplačilo subvencij (PP, KOP, IPL) v tekočem letu,• 
tudi kmet ima pravico zahtevati dostojno življenje in spoštovanje v • 
svojem okolju.

Kot član/ica se odzovite vaši pravici do volitev v organe Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije in podprite listo Prašičerejska društva in 
strojna krožka Pomurja ter obkrožite:

številko 3 za svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,• 
številko 6 za svet območne enote Murska Sobota.• 

Hvala za vaš glas!

Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije
Prašičereja je po pomembnosti naša druga živinorejska panoga. V za-
dnjih letih prevzema v Podravju in Pomurju vodilno vlogo. Ta se kaže v 
številu kmetij in številu živali na kmetijah. Za napredek prašičereje kot 
panoge si prizadevajo rejci, strokovne službe in interesna združenja. 
Tako za napredek slovenske prašičereje skrbi tudi ZZRP Slovenije.
Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije je bila registrirana avgusta 
1996. V Zvezo je včlanjenih dvanajst lokalnih društev. 
Zveza uresničuje svoje cilje in programe z naslednjimi aktivnostmi:

stanovsko povezovanje svojih članov,•	
s strokovnim izobraževanjem svojih članov,•	
s spodbujanjem svojih članov, da aktivno sodelujejo s strokovni-•	
mi službami in organizacijami, ki koristijo pri gospodarnejši reji 
prašičev …

Na volitvah v svet KGZS in območne svete KGZ za Zvezo v območni 
enoti Ptuj kandidirajo:

Franc Kacijan, Stražgonjca 17,•	
Anton Marčec, Obrež 22,•	
Slavko Prec, Vodranci 27,•	
Marjan Hameršak, Bukovci 68,•	
Stanko Plohl, Bukovci 84b.•	

Z izvolitvijo v organe KgZs se bomo zavzemali za ohranitev in 
napredek slovenske prašičereje, dvig samooskrbe na vsaj 50 % in 
tvorno sodelovali pri sprejemanju zakonov in predpisov, ki se ti-
čejo kmetijske politike. 
(Sedež Zveze: Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj)

18 številka 109
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Lista Vinko But in skupina 
članov 
ter lista Peter Hostnik in 
skupina članov
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je za slovensko 
kmetijstvo pomembna inštitucija. Mogoče je njena vlo-
ga včasih nevidna in imamo občutek, da nam ne prinaša 
koristi, vendar gre za stanje, ko ne znamo dovolj ceniti ti-
stega, kar se nam zdi samoumevno, da nam pripada. Res 
pa je, da je v delu in funkcioniranju zbornice še dovolj re-
zerv, da bi lahko bila koristnejša za kmeta. 

Naredimo si jo boljšo!

Naš namen je po najboljših močeh in transpa-
rentno zastopati interese kmetov ter vpliva-
ti na delo in organizacijo zbornice tako, da jo 
bomo imeli bolj za svojo, koristno in našo, kot 
jo zaznavamo danes.

Društvo Grmčani je most med šolo in okoljem, dijaki, štu-
denti ter zaposlenimi. Skozi večletno delovanje smo Grmčani na 
različnih sejmih, razstavah in prireditvah predstavili raznolike 
dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, in veliko pestrost ponudbe, 
ki je odraz teh dejavnosti. Koraki, ki smo jih naredili v preteklih 
letih, so bili namenjeni promoviranju domače hrane in približe-
vanja pridelovalcev in potrošnikov. 

Naši cilji so:
povezati pridelovalce in potrošnike ter le-tem ponuditi •	
odlične in zdrave domače proizvode;
vzpodbuditi podjetniško miselnost na podeželju;•	
organizirati posameznike v verige različnih dejavnosti;•	
oblikovati gospodarski grozd na podeželju;•	
izvajati nenehna izobraževanja in usposabljanja članov, •	
pridelovalcev in potrošnikov;
biti aktivni v gospodarskem, družbenem in političnem •	
življenju. 

Za uresničevanje teh ciljev s svojo listo kandidiramo na vo-
litvah v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter v sve-
te območnih enot Novo mesto, Brežice in Ljubljana. vaBimo 
vas, Da voliTe lisTo DrUšTva grmčani.

RMČANI –
                                      DRUŠTVO GRMČANI -  
                                      DRUŠTVO ZA GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ PODEŽELJA  

TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE IN  KULTURNE DEDIŠČINE 
 

Sevno 13 
8000 Novo mesto 

 

Društvo Grmčani je most med šolo in okoljem, dijaki, študenti ter zaposlenimi. Skozi večletno 
delovanje smo Grmčani na različnih sejmih, razstavah in prireditvah predstavili raznolike 
dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, in veliko pestrost ponudbe, ki je odraz teh dejavnosti. 
Koraki, ki smo jih naredili v preteklih letih, so bili namenjeni promoviranju domače hrane in 
približevanja pridelovalcev in potrošnikov.  
Naši cilji so: 
- povezati pridelovalce in potrošnike ter le-tem ponuditi odlične in zdrave domače proizvode; 
- vzpodbuditi podjetniško miselnost na podeželju; 
- organizirati posameznike v verige različnih dejavnosti; 
- oblikovati gospodarski grozd na podeželju; 
- izvajati nenehna izobraževanja in usposabljanja članov, pridelovalcev in potrošnikov; 
- biti aktivni v gospodarskem, družbenem in političnem življenju.  
Za uresničevanje teh ciljev s svojo listo kandidiramo na volitvah v svet Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije ter v svete območnih enot Novo mesto, Brežice in Ljubljana. VABIMO 
VAS, DA VOLITE LISTO DRUŠTVA GRMČANI. 
 
Vabimo vas tudi na izobraževanja v okviru Ukrepa 111, ki omogoča brezplačna 
usposabljanja za lastnike kmetij in njihove družinske člane ter podjetja in njihove zaposlene. 
Izobraževali vas bomo na naslednjih področjih: sadjarstvo, vinogradništvo, kletarstvo, 
živinoreja, vrtnarstvo, poljedelstvo, cvetličarstvo, gozdarstvo, predelava sadja, predelava 
mleka, predelava mesa,  promocija, trženje, alternativni viri energije. Podroben program je 
predstavljen na spletni strani: www.ksgrm.net. 
Prijave zbiramo na tel. Številkah: 07 39 34 719, 031 729 842 ter na e-naslovu: 
tecaji.grm@guest.arnes.si. 
 

Popravek iz 108. številke Zelene 
dežele
Pri razglasu za volitve v svet KGZS v 7. volilni enoti Novo mesto je 
prišlo do napake pri navedbi letnice rojstva pri prvem kandidatu 
liste Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja ter ohra-
njanje naravne in kulturne dediščine – društvo Grmčani, zato kan-
didate te liste objavljamo ponovno:

ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj po-
deželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - 
Društvo grmčani

Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani
Predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 4

Kandidati so:
Zalokar Franci, roj. 1956, Vinica pri Šmarjeti 3, Šmarješke 1. 
Toplice
Mehak Anton, roj. 1971, Gorenje Dole 22, Škocjan2. 
Bratkovič Janez, roj. 1952, Dolenja Brezovica 3 A, Šentjernej3. 
Kralj Marjan, roj. 1965, Dobruška vas 4, Škocjan4. 

Lista Janez Slak za volitve v KGZS
Smo mladi, aktivni in neobremenjeni iz Dolenjske in Bele krajine 
Pobuda in potreba po bistveni reorganizaciji zbornice je prišla s 
strani več deset mladih, ki smo zadnje leto analizirali položaj slo-
venskega kmetijstva in podeželja. Ambiciozno smo zastavili na-
daljnji koncept delovanja in vloge zbornice pri razvoju slovenske-
ga kmetijstva in podeželja.
Želimo:
•	 razbiti	blokado	trga,	ki	so	jo	povzročili	birokrati,	agroživil-

ske	elite	in	veletrgovci,
•	 zmanjšati	 brezposelnost	 na	 podeželju	 z	 odpiranjem	 (zele-

nih)	delovnih	mest,	tudi	s	pomočjo	inovativnosti	svetovalcev	
specialistov,

•	 z	razpršenimi	ukrepi	zagotoviti	vizijo	malim	in	družinskim	
kmetijam,

•	 ohraniti	kmetijska	zemljišča,
•	 da	članstvo	v	zbornici	temelji	na	prostovoljni	osnovi,
•	 reorganizirati	kmetijsko	svetovalno	službo,
•	 da	je	domača	živilskopredelovalna	panoga	steber	izhoda	iz	

krize,
•	 zagotoviti	prehransko	varnost	s	stabilno	lokalno	pridelavo	hrane,
•	 povezati	zadruge,	vzpostaviti	skupno	blagovno	znamko,
•	 zagotoviti	 ekonomsko	 vzdržnost	 dopolnilnih	 dejavnosti,	

ekološke	pridelave	in	turističnih	kmetij,
•	 povezati	 tradicionalno	 znanje	 z	 znanjem	 diplomantov	

fakultet,
•	 izkoristiti	naravne	in	obnovljive	vire.
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Člani KGZS o SKP po letu 2013 in 
vladnih varčevalnih ukrepih 
Prisotni na okrogli mizi v Grosupljem so bili enotni, da so varčevalni ukrepi za javne službe v kmetijstvu in gozdar-
stvu neustrezni. 

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica slovenije (KgZs) je 4. 
maja v dvorani Družbenega 
doma v grosupljem organi-
zirala okroglo mizo z naslo-
vom skupna kmetijska poli-
tika od leta 2014 do leta 2020. 
okrogla miza, ki se jo je ude-
ležilo okrog sto kmetov, kme-
tic in predstavnikov organi-
zacij v kmetijstvu, je bila or-
ganizirana z namenom širši 
javnosti predstaviti izhodi-
šča evropske komisije gle-
de novega programskega ob-
dobja skupne kmetijske po-
litike (sKP). novosti in sta-
lišča slovenije do izhodišč 
evropske komisije je predsta-
vil minister za kmetijstvo in 
okolje Franc Bogovič.

»Na prehodu iz enega fi-
nančnega obdobja 2007–2013 v 
drugo obdobje 2014–2020 je na 
osnovi nekaterih dokumentov, 
ki so bili sprejeti v lanskem letu, 
in na osnovi izhodišč, podanih s 
strani Evropske komisije, nujno, 
da se o evropski kmetijski politi-
ki, ki še vedno ostaja ena ključ-
nih evropskih politik, dodobra 
dogovorimo znotraj države,« 
je uvodoma povedal minister 
Franc Bogovič. Ob tem je do-
dal, da varčevalni ukrepi Vlade 
RS ne bodo posegali na tisto po-
dročje, ki je vezano na črpanje 
evropskega denarja. V nadalje-
vanju je minister Bogovič opo-
zoril na pomen dobre organi-
ziranosti proizvodnje, saj, tako 
minister Bogovič, do največjih 
odstopanj znotraj verige od pri-
delovalca do potrošnika priha-

ja ravno tam, kjer je organizi-
ranost proizvodnje najslabša. 
Franc Bogovič vidi priložnost 
za izboljšanje organiziranosti 
proizvodnje tudi znotraj pro-
grama razvoja podeželja.

Predsednik KGZS ciril 
smrkolj se je uvodoma do-
taknil aktualnih varčeval-
nih ukrepov. »Na Ekonomsko-
socialnem svetu smo jasno po-
vedali, da določene stvari ne 
gredo skupaj. Vlada želi v okvi-
ru načrta razvoja za obdobje 
2012–2013 povečati učinkovi-
to rabo naravnih virov, samoo-
skrbo z obnovljivimi viri ener-
gije in prehransko varnost, to 
se pravi samooskrbo na podro-
čju hrane. Po drugi strani pa 
nam znižuje sredstva za delo-
vanje javnih služb v kmetijstvu 
in javnih služb znotraj gozdar-
stva,« je povedal Ciril Smrkolj. 
V zvezi s trgovskimi sistemi je 
povedal, da je Slovenija z vsto-
pom v EU izgubila instrumen-
te zaščite lastne proizvodnje in 
lastne predelave. »V tem trenut-

ku smo velik ujetnik trgovskih 
sistemov, ki na slovenskem trgu 
po naši ocenah in ocenah neka-
terih drugih nevladnih organi-
zacij nastopajo s predatorskim 
namenom. To pa pomeni dolgo-
ročno ukinitev pridelave in pre-
delave hrane v Sloveniji,« je bil 
kritičen Smrkolj.

irena Ule, predsednica 
Zveze kmetic Slovenije, je izpo-
stavila, da se znotraj zveze tru-
dijo poskrbeti za ženske na po-
deželju, kajti dobra kmetija po-
trebuje tudi žensko. K uspešno-
sti kmetovanja lahko po nje-
nem pripomorejo tudi strokov-
ne službe v kmetijstvu. »Želimo 
si, da Slovenija ostane lepa, ob 
tem pa moramo poskrbeti za to, 
da bo kmet lahko živel dostojno 
in bo pravično plačan za svoje 
delo,« je zaključila Uletova.

Predsednik sveta Območne 
enote KGZS Ljubljana viktor 
matjan se je v zvezi z bodo-
čo SKP vprašal, kako ta sred-
stva pridobiti in jih nato pošte-
no razdeliti med kmete. Ob tem 

je dodal, da morajo sredstva 
dobiti tisti kmetje, ki pridelajo 
hrano. »Mi, kmetje, vzdržuje-
mo kulturno krajino in obdelu-
jemo območja, k nam pa vozijo 
poceni hrano. Ko naše hrane ne 
bo, bo tudi uvožena draga,« je še 
povedal Matjan.

preDnostne naloGe 
proGrama razvoja 
poDeželja
Po uvodnih nagovorih je mini-
ster Franc Bogovič predstavil 
novosti SKP po letu 2013. Med 
njimi je izpostavil poenoteno 
plačilo za njive in travinje, do-
datno plačilo za mlade kmete, 
proizvodno vezana plačila kot 
prostovoljni element neposre-
dnih plačil, status aktivnega 
kmeta, shemo za mlade kmete 
in zeleno komponento. V zvezi 
s politiko razvoja podeželja je 
povedal, da usmeritve temelji-
jo na doseganju ciljev Strategije 
Evropa 2020. Ciljev politike ra-
zvoja podeželja pa se ne bo več 
zasledovalo prek štirih osi, am-

Kmetje, kmetice in predstavniki organizacij v kmetijstvu in gozdarstvu so se dejavno vključili v razpravo.
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pak prek šestih prednostnih na-
log. Te so: pospeševanje preno-
sa znanja in inovacij v kmetij-
stvu, gozdarstvu in na podežel-
skih območjih, krepitev konku-
renčnosti vseh vrst kmetijstva 
in vitalnosti kmetij, spodbuja-
nje organizacije prehranske ve-
rige in obvladovanje tveganja v 
kmetijstvu, obnova, ohranjanje 
in izboljševanje ekosistemov, 
odvisnih od kmetijstva in goz-
darstva, spodbujanje učinkovi-
te rabe virov in prehod v niz-
koogljično gospodarstvo, od-
porno na podnebne spremem-

be v kmetijskem, živilskem in 
gozdarskem sektorju, ter spod-
bujanje socialne vključenosti, 
zmanjšanja revščine in gospo-
darskega razvoja podeželskih 
območij.

aDministrativna 
Bremena otežujejo 
kmetovanje
V razpravi, ki je sledila po pred-
stavitvi, so bili kmetje in kme-
tice najbolj kritični do ukrepa 
izenačitve plačil za njive in tra-
vinje. Opozorili so na vedno ve-
čja administrativna bremena, 

ki jim otežujejo kmetovanje. 
Glede statusa aktivni kmet so 
se strinjali, da je to lahko samo 
nekdo, ki obdeluje zemljo in 
prideluje hrano. Opozorili so 
še na razpise, ki bi morali biti 
prilagojeni tudi manjšim kme-
tijam. Večji pomen pa bi po 
besedah razpravljavcev mora-
li dati predvsem družinskim 
kmetijam.

V zvezi z aktualno proble-
matiko v kmetijstvu so kmetje 
in kmetice opozorili na nizko 
samooskrbo s hrano, za kate-
ro so kriva predvsem nepravič-

na razmerja znotraj prehran-
ske verige, kjer kmetje ne dobi-
jo pravičnega plačila. V razpra-
vo so se vključili tudi lastniki 
gozdov, ki so se strinjali, da bi 
možnost izvajanja lova kot go-
spodarske dejavnosti prispe-
vala k bogatejši dodatni (turi-
stični) ponudbi na podeželju. 
Razpravljavci so se zavzeli tudi 
za partnerski odnos med kme-
tijstvom in živilsko-predeloval-
no industrijo ter vzpostavitev 
lesno-predelovalne verige.

Jerica Potočnik »

Nesprejemljivo zniževanje sredstev 
za kmetijstvo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zaskrbljena nad varčevalnimi ukrepi Vlade RS na področju kmetijstva 
in gozdarstva.

Kmetijsko gozdarska zborni-
ca slovenije nasprotuje line-
arnemu zniževanju financira-
nja javnih služb v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter predlaga di-
ferenciacijo med strogo admi-
nistrativnimi ter razvojnimi 
nalogami. 

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije (KGZS) je zaskr-
bljena nad sistemskim pristo-
pom Vlade RS k varčevalnim 
ukrepom. KGZS sicer podpi-
ra temeljne usmeritve Vlade 
Republike Slovenije v smeri 
zniževanja primanjkljaja dr-
žavnega proračuna in ukrepe 
za stabilizacijo javnih financ, 
ob tem pa nasprotuje linear-
nemu zniževanju financira-
nja javnih služb v kmetijstvu 
in gozdarstvu ter predlaga di-
ferenciacijo med strogo admi-
nistrativnimi in razvojnimi 
nalogami. 

KGZS se ne strinja, da ji 
Vlada RS zmanjšuje sredstva 
za delovanje javne službe prav 
v času, ko se bosta morala slo-
vensko kmetijstvo in gozdar-
stvo soočiti s svojim potencia-
lom v zagotavljanju prehranske 
varnosti, razvoju proizvodnega 
in trajnostnega biogospodar-
stva ter odpiranju novih de-
lovnih mest, kot je zapisano v 
Nacionalnem reformnem pro-
gramu 2012–2013.

KGZS tudi opozarja, da bo 
zniževanje že tako okrnjenih 
sredstev za izvajanje javne služ-
be strokovnih nalog v živinore-
ji ogrozilo nadaljnje strokovno, 
razvojno in znanstveno delo na 
področju selekcije in kontro-
le proizvodnje. Vse to pa lahko 
vodi do ukinitve oziroma raz-
pada sistema nacionalnih se-
lekcijskih shem v živinoreji. 
Nacionalna selekcija je v prvi 

vrsti potrebna zaradi odbiranja 
živali, prilagojenih okolju, v ka-
terem živijo. Z ukinjanjem sis-
tema nacionalne selekcije pa bi 
bila tudi RS na milost in nemi-
lost prepuščena velikim selek-
cijskim korporacijam, ki bi na 
račun slovenskih rejcev pove-
čale svoj dobiček.

KGZS ocenjuje, da je treba 
nujno povečati pretok infor-
macij in znanja med raziskava-
mi in končnimi uporabniki. Pri 
tem KGZS meni, da je potreb-
nih še več demonstracijskih de-
lavnic in podjetniških svetoval-
nih storitev, kar pa zaradi vse 
večjega zniževanja sredstev ni 
možno izvesti. Več poudarka 
bi morali nameniti tudi kme-
tijskemu pravu in ekonomiki. 
Kmetijstvo in gozdarstvo sta v 
celoti samosvoji panogi in kot 
taki terjata tudi »sui generis« 
normativno urejenost (kaj je 

kmetija, status kmetije in sta-
tus kmeta kot nosilca pravic in 
obveznosti).

KGZS tudi predlaga, da se za 
hitrejšo in učinkovitejšo izved-
bo načrta reform in ukrepov 
najprej odpravi administrativ-
ne ovire in poenostavi predpi-
se, ki so veliko in nepotrebno 
finančno breme za razvoj novih 
dejavnosti. 

Da bi se Slovenija lahko so-
očila z rastjo delovnih mest na 
podeželju, v kmetijstvu in goz-
darstvu, KGZS predlaga, da dr-
žava spremeni pristop k učin-
kovitejši organiziranosti, po-
trošnji ter promociji kmetij-
skega in gozdarskega sektorja. 
Vzpostavitev panožnih in med-
panožnih organizacij proizva-
jalcev je lahko ključnega pome-
na za povečanje konkurenčno-
sti in sinergijskega delovanja 
sektorja. 
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Zatiranje zajedavskih bolezni drobnice  
Zajedavske bolezni pri drobnici so v naših rejah ovac in koz močno razširjene. 

V primeru predvidenega 
zmanjšanja financiranja in ra-
cionalizacije dejavnosti na po-
dročju javne službe kmetijske-
ga svetovanja in njenih koor-
dinativnih služb po mnenju 
KGZS ne moremo pričakovati 

nadaljevanja začetega pozitiv-
nega trenda, temveč ponovno 
stagnacijo. 

Izvajalci javne službe so na 
nek način razvojni oddelki, saj 
je stalno izvajanje javne služ-
be pripeljalo do velikega se-

lekcijskega in s tem povezane-
ga gospodarskega napredka. 
Zmanjšanje zaposlenih, ki delu-
jejo v javni služni, na dolgi rok 
pomeni zmanjševanje oziroma 
ukinjanje razvojnih oddelkov, 
kar bo pripeljalo do zmanjšanja 

strokovnosti in posledično do 
zmanjšanja obsega pridelave, 
prireje in predelave kakor tudi 
njene gospodarnosti.

Andreja Krt Stopar »

Povzročitelji teh bolezni so 
različne vrste manjših glist 
ali nematod, ki predvsem na-
seljujejo prebavila in plju-
ča. Določeni zajedavci se lah-
ko naselijo v jetra in žolče-
vod (t. i. mali jetrni metljaj). 
nekatere zajedavske žuželke 
in povzročitelji garjavosti se 
naselijo po koži, to so t. i. traj-
ni zunanji zajedavci, pozna-
mo pa tudi zajedavce iz sku-
pine praživali ali protozojev, 
ki naseljujejo bodisi sluznico 
prebavil, mišičnino, najmanj-
še krvne žilice in druga tkiva. 

Največja možna okužba z 
zajedavci je pri temperaturi 
nad 13 stopinj Celzija in pada-
vinami med 50 in 250 milime-
trov. Ovca lahko na dan zauži-
je 400.000 invazijskih ličink. 
Predvsem so ogrožene mlade 
neodporne živali. 

V naših rejah drobnice so 
najbolj razširjeni t. i. želodč-
no-črevesni zajedavci. Le-teh je 
okoli petdeset različnih vrst. V 
Sloveniji so najpogostejši oster-
tagija, haemonchus, tricho-
strongylus, nematodirus in red-
keje trakulja. Le-ti se lahko po-
javljajo v ploski in okrogli obli-
ki. Poznamo pa tudi kožne za-
jedavce (garje in miaze) ter 
sarkocistoze. 

Nekatere vrste so v Sloveniji 
zelo pogoste in zajedajo v veli-
kem številu. Razlike so tudi gle-

de vrste in števila povzročiteljev 
pri ovcah in kozah zaradi raz-
ličnih rejskih rešitev in značil-
nosti obnašanja obeh živalskih 
vrst. Ostertagije zajedajo ovce, 
pri jagnjetih pa narašča inva-
zija, ki jo povzročajo nemato-
dirusi. V nadaljevanju sledi še 
kratek opis najpogostejših zaje-
davskih bolezni pri drobnici.

ostertaGije 
Ostertagije so skupina krvo-
sesnih glist, ki povzročajo dve 
obliki bolezenskega stanja: go-
vorimu o tipu 1 in tipu 2. Za 
prvo obliko zbolijo predvsem 
prvopašne živali (ovce in ja-
gnjeta). Odločilno vlogo pri 
prenosu imajo jagnjice, ki oku-
žijo okolje s svojimi iztrebki, iz 
katerih se osamijo številne li-
činke. Neodporna jagnjeta pož-
rejo ličinke skupaj s travo, zato 
se lahko pri tej skupini živali že 
v aprilu in maju pojavijo dri-
ske, slabokrvnost, vodenica ter 
spremembe v krvnem serumu 
in sestavi krvničk. Starejše ovce 
so na spomladanske pojave za-
jedavskih bolezni odpornej-
še zaradi prisotnosti protiteles 
ter imunološke reakcije, ki so jo 
pridobile v prejšnjem pašnem 
obdobju. V drugem bolezen-
skem tipu, ki se zavleče v po-
zno jesensko pašo lahko, zbo-
li ves trop zaradi kontinuirane 
okužbe skozi celo pašno obdo-

bje. Seveda so okužbi bolj izpo-
stavljene živali s pomanjkljivo 
sestavljenim obrokom. 

hemonhoza
Hemonhoza je zajedavska bole-
zen, ki se najbolj razširi v pole-
tnem času, tudi v sušnem obdo-
bju. Bolezen je predvsem razšir-
jena na kraškem območju in na 
pašnih površinah z večjo obre-
menitvijo živali. 

nematoDirusi
Nematodirusi živijo v tankem 
črevesju drobnice. Bolezen je 
prisotna predvsem pri jagnje-
tih, lahko pa se širi tudi pri 
uhlevljenih živalih. 

Najpogostejši zajeda-
vski bolezni, ki ju povzroča-
jo praživali, sta kokcidioza in 
sarkospordioza. 

preventiva
Ključno pri preventivi pred za-
jedavci je poznavanje njihove-
ga življenjskega ciklusa in od-
bira odpornejših živali. Osnova 
uspešne preventive je prekini-
tev razmnoževalnega ciklusa 
zajedavcev. Pri želodčno-čre-
vesnih zajedavcih se živali oku-
žijo z invazijskimi ličinkami, 
ki se razvijejo v iztrebkih oku-
ženih živali. Prav zato so zelo 
pomembni pravilno rokovanje 
z gnojem, rotacija paše in raz-
kuževanje pašnikov. Na to je še 

prav posebej potrebno biti po-
zoren pri tretiranju živali z an-
tiparazitiki, saj po tretiranju 
okužene živali izločajo parazi-
te v okolje v veliko večjem šte-
vilu. Pri uporabi antiparaziti-
kov je potrebno dosledno upo-
števati navodila proizvajalca in 
zdravljenje ponoviti po zahte-
vanem času, saj se s tem učin-
kuje tudi na zajedavce, ki so v 
času prvega tretiranja potovali 
po telesnih organih in niso bili 
v črevesju. Obenem s tem tudi 
preprečujemo nastanek odpor-
nosti živali na antiparazitike.

zaključek
Osveščenost rejcev, da antipa-
razitiki niso vedno rešitev in 
da je potrebno razviti celostno 
strategijo upravljanja s čredo, 
bo pripomogla k čim manj-
šemu deležu okuženih živali. 
Potrebno je upoštevati znanje, 
genetske napredke, selektivno 
zdravljenje, izbirati bolj odpor-
ne pasme, izvajati premikanje 
paše, imeti dovolj pašnih po-
vršin ter pravilno gnojiti. Poleg 
navedenih metod je potrebno 
tudi dobro sodelovanje z lokal-
nimi veterinarji in kmetijskimi 
svetovalci. 
(Viri so na voljo v uredništvu.)

mag. Janez Kunc, dr. vet. med.  »
KGZS – Zavod Ljubljana

Alberta Zorko »

22 številka 109



akTUalno

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica slovenije in partnersko 
podjetje Deloitte svetovanje 
d.o.o. sta na področju kmetij-
stva opravila meritve in ana-
lizo administrativnih bremen 
ter stroškov v skladu s spre-
jetim akcijskim programom 
za znižanje administrativnih 
bremen za 25 % do leta 2012 
(v nadaljevanju: program). 

Meritve administrativnih 
bremen so bile opravljene v 
skladu z enotno metodologijo 
za sedem zakonov in njim pri-
padajočih podzakonskih aktov, 
in sicer za:
•	 Zakon	o	kmetijstvu	 (in	277	

podzakonskih aktov),   
•	 Zakon	 o	 veterinarstvu	 (in	

116 podzakonskih aktov),
•	 Zakon	o	veterinarskih	meri-

lih skladnosti (in 71 podza-
konskih aktov),

•	 Zakon	 o	 živinoreji	 (in	 82	
podzakonskih aktov),

•	 Zakon	o	zaščiti	živali	(in	19	
podzakonskih aktov),

•	 Zakon	o	semenskem	materi-
alu kmetijskih rastlin (in 38 
podzakonskih aktov).

ocenjena administrativna 
bremena s področja kmetij-
stva znašajo 66.543.191 evrov 
in potencialni prihranki 
16.635.797 evrov. 

Podali smo številne kon-
kretne predloge in pobude 
za znižanje administrativnih 
bremen. 

Cilj tega projekta je bil po-
leg zmanjšanja administrativ-
nih bremen izboljšanje pregle-

dnosti in urejenosti zakonodaje 
z namenom hitrejšega časovne-
ga iskanja veljavnih zakonov in 
pravilnikov za zavezance.

KgZs je predlagala, da se 
veljavna zakonodaja na po-
dročju kmetijstva uredi v zve-
zi s preglednostjo in se s tem 
zavezancem časovno olaj-
ša iskanje veljavnih zakonov 
in pravilnikov. Predlagala je 
tudi, da se veljavna zakono-
daja pregleda in uredi na na-
čin preglednih tabel oziroma 
uvedbe nekega sistema, ki bi 
omogočal »ptičjo perspekti-
vo« nad zakonodajo. 

Potrebno je vzpostaviti pre-
gleden in enostaven informa-
cijski sistem, ki bi bil bolj upo-
raben za uporabnike (iskanje 
ustreznih zakonskih določil, 
obrazcev itd).

Skozi meritve bremen se 
je izkazala prevelika strogost 
slovenske zakonodaje, ki se je 
ob prevzemu zahtev Evropske 
unije in njenemu prilagajanju 
evropski zakonodaji, še pove-
čala. Zavezanci so izrazili skrb 
nad – po njihovem mnenju – 
nepotrebno togostjo prevzete 
evropske zakonodaje, predvsem 
z vidika neupoštevanja potreb 
in zahtev malih zavezancev, ki 
so v Republiki Sloveniji prevla-
dujoči. Prenos zakonodaje je po 
njihovem mnenju potekal pre-
več tehnično, Slovenija pa ni 
izkoristila možnosti oziroma 
prožnosti, ki jo evropske regu-
lative dopuščajo, kar posledič-
no predstavlja višje zahteve in 
obremenitve predvsem na po-

dročju izvajanja inšpekcijskega 
nadzora nad zavezanci, daljše-
ga hranjenja evidenc in zapisov, 
neprimernih postopkov oziro-
ma zahtev, ki se s strani zave-
zancev pričakujejo, stroškovne-
ga vidika kontrol, nesorazmer-
nih z obsegom proizvodnje, itd. 

Prav stroški, s katerimi se 
mali zavezanci srečujejo, gle-
de na obseg prihodkov in zah-
teve niso usklajeni oziroma so-
razmernimi z večjimi zavezan-
ci. Tako se pogosto npr. poja-
vlja, da se določene registraci-
je, odobritve pri obratovanju 
itd. zaračunavajo z visokimi 
začetnimi zneski na postopek, 
za velike proizvajalce npr. ži-
vil živalskega izvora pa se nad 
določeno mejo dodaja stro-
šek na enoto, ki je neprimer-
no manjši, kot ga izkusi mali 
proizvajalec.

Poskrbeti je potrebno za ja-
sna navodila, smernice tako 
vlagateljem vlog kot tudi uprav-
nim organom, ki izdajajo dovo-
ljenja oziroma soglasja. Zaradi 
kompleksnosti in nejasnosti 
postopkov so vloge nepopol-
ne in postopki se zato podalj-
šujejo v nedogled. Potrebno je 
vzpostaviti sistem evidentira-
nja javno pravnih režimov, ele-
ktronski sistem izmenjave po-
datkov med upravnimi organi 
v postopkih priprave projektne 
dokumentacije (npr.za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja, re-
gistracijo dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah). Uvesti je 
treba centralno zbirko podat-
kov upravnih aktov in izboljša-

ti preglednost že sprejetih pro-
storskih aktov.

V naslednji fazi programa 
(realizacija posameznih ukre-
pov odprave administrativnih 
ovir) je potrebno izvesti ustre-
zne spremembe predpisov, na-
vodil, oziroma izvesti ustre-
zne dejavnosti za realizacijo ci-
lja v skladu sprejetimi predlogi 
ukrepov (Ministrstvo za kme-
tijstvo in okolje – rok december 
2012). Postavlja se nova medre-
sorska skupina in strokovni od-
bori za posamična področja. 
Zaenkrat še ni prišlo do za-
četka realizacije ukrepov s 
področja kmetijstva.

v zadnji fazi se bo progra-
mu ponovno dejavno pridru-
žila KgZs in izmerila učin-
ke razbremenitve zakonodaje 
s področja kmetijstva (jesen 
2012 do maja 2013).

Sedaj je Ministrstvo za jav-
no upravo vzpostavilo spletni 
portal http://www.minus25.
gov.si/, preko katerega uporab-
niki podajajo predloge za od-
pravo bremen in poenostavitev 
postopkov, pri čemer je omogo-
čena dvosmerna komunikacija. 
Zbrani predlogi se vsak mesec 
odstopijo v reševanje pristoj-
nim ministrstvom, ki imajo 
možnost podati mnenja na pre-
dloge in komentarje.

Robert Jelen »

Slovenska zakonodaja 
nalaga preveč bremen  
Skladno s programom za znižanje administrativnih bremen so bile izvedene tudi meritve administrativnih stroškov 
in bremen na področju kmetijstva.
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»Posvojimo« kmeta že danes!
Akcija »Kupujmo domače!« Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Kmetijsko gozdarska zborni-
ca slovenije, največja stano-
vska organizacija slovenskih 
kmetic in kmetov, je organizi-
rala akcijo »Kupujmo doma-
če!«, katere namen je pomaga-
ti slovenskim pridelovalcem 
in predelovalcem hrane, da z 
oglaševanjem prek spleta po-
večajo neposredno prodajo na 
kmetiji, s tem pa seveda omo-
gočiti slovenskemu potrošni-
ku nakup lokalno pridelane, 
sveže, pristne domače hrane, 
katere pomen in prednosti se 
v zadnjem času vse bolj posta-
vljajo v ospredje.

Danes je vedno več govora 
o tem, da je lokalno pridelana 
hrana najprimernejša za uživa-
nje, saj je sveža, naravno dozo-
rela in zato tudi boljšega oku-
sa. Svetovni prehranski trendi 
zatrjujejo, da je za posamezno 
okolje lokalna hrana najpri-
mernejša. Sveže sadje in zele-
njava sta okusnejša in vsebujeta 
več hranil. Kratka pot od vil do 

vilic ter način pridelave in pri-
prave  sta zagotovilo za odličen 
okus in prehransko bogato živi-
lo. Lokalno pridelana hrana je 
varna in sveža, naš organizem 
pa prilagojen našemu okolju 
in zato najbolje izkoristi hran-
ljive snovi iz lokalno pridelane 
hrane. Sledljivost »od njive do 
mize« je v Sloveniji, ki predsta-
vlja manjši sistem, zagotovlje-
na. To pa pomeni, da je sloven-
ski potrošnik lahko prepričan, 
da s slovenskih kmetij prihaja 
kakovostna in varna hrana. Ob 
tem je pomembno tudi dejstvo, 
da je lokalna samooskrba s hra-
no okolju bolj prijazna, saj s 
prevozi hrane na velike razdalje 
močno onesnažujemo okolje, v 
katerem živimo. 

Neposredna prodaja na 
kmetijah ima prednosti tako za 
samega pridelovalca oziroma 
predelovalca kot tudi za kupca. 
Sodobni čas zahteva od kmetij, 
da se prilagodijo spremenjenim 
razmeram na globalnem trgu, 

ki je zasičen s poceni pridela-
no hrano, in se začnejo ukvar-
jati z dejavnostmi, s katerimi se 
večini tržno usmerjenih kmetij 
v zadnjih desetletjih ni bilo po-
trebno ukvarjati. Tržno gospo-
darstvo je neizprosno, odkupne 
cene so nizke, plačilni pogoji pa 
vsej prej kot ugodni in vse kme-
tije se srečujejo s problemom 
trženja svojih proizvodov. Zato 
je neposredna prodaja način, s 
katerim lahko slovenske kmeti-
ce in kmetje uspešno kljubuje-
jo neurejenim razmeram zno-
traj verige preskrbe s hrano. Je 
način, ki slovenskim kmetijam 
nudi možnost, da svoje pridel-
ke in izdelke ponudijo neposre-
dno, brez posrednikov in s tem 
povezanih stroškov provizij. Po 
drugi strani pa nakup neposre-
dno na kmetiji kupcu omogo-
ča, da spozna kmetijo, okolje 
in okoliščine, v katerih je hrana 
pridelana in predelana, nenaza-
dnje pa lahko hrano pred naku-
pom tudi poskusi. Skozi oseb-

ni stik kmet tako neposredno 
spoznava želje, pričakovanja in 
zahteve kupca, obenem pa kup-
cu svetuje glede shranjevanja, 
priprave in možnosti upora-
be pridelkov. Kupec pa spozna 
kmeta, njegova stališča, prepri-
čanja, načela, vrednote in način 
pridelave ter priprave. 

Na spletni strani Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije 
Kupujmo domače www.ku-
pujmodomace.si lahko izbi-
rate med preko 450 pridelki in 
izdelki skoraj tristotih sloven-
skih kmetij. Svoje nakupe lah-
ko združite z izleti ali pa se na-
mesto v trgovino odpravite po 
nakupih na bližnjo kmetijo. 

Ne dovolimo, da nas bodo 
šele zdravstvene težave spod-
budile k razmišljanju o tem, ka-
kšno hrano jemo, temveč »po-
svojimo« kmeta, dva ali tri že 
danes!

Ana Marenk »

www.kupujmodomace.si

Želite pristno domačo hrano iz slovenskih kmetij? 
Kupujte na

Spletna ponudba pridelkov 
in izdelkov slovenskih kmetij

Fo
to

: T
o

m
o 

Je
se

n
ič

n
ik

24 številka 109



Praznično Podeželje v mestu Koper 
Letošnja prireditev Podeželje v mestu Koper je potekala v znamenju petdesete obletnice skupne kmetijske politike. Ob tej 
priložnosti je bila prvič predstavljena razstava o novejši zgodovini slovenskega kmetijstva in SKP in njenih učinkih.

na prireditvi Podeželje v me-
stu Koper, ki se je 5. maja v or-
ganizaciji Kmetijsko gozdar-
ske zbornice slovenije (KgZs) 
in v sodelovanju z mestno ob-
čino Koper letos odvijala tre-
tjič, je svoje pridelke in izdel-
ke predstavljalo trideset slo-
venskih kmetij. 

Številni obiskovalci so izko-
ristili priložnost za pogovor s 
kmeticami in kmeti ter spozna-
vanje vrhunskih okusov pridel-
kov in izdelkov slovenskega po-
deželja. Pevci, godci in plesalci 
kulturnega društva mandrač 
iz Kopra so s svojim nastopom 
v živobarvnih nošah poskrbeli 
za predstavitev kulturne dedi-
ščine podeželja in prijetno po-
pestrili dogajanje pod Taverno 
in na Pristaniški ulici. Posebno 
zanimanje je pri obiskovalcih 
zbudilo lončarsko vreteno lon-
čarjev Lorne in Črtomirja. Na 
njem so se lahko preizkusili v 
izdelovanju glinenih posodic.

Obiskovalce je v imenu 
KGZS pozdravil predsednik 
sveta območne enote KGZS 
Koper David štok. Poudaril je 
vlogo KGZS pri ohranjanju ze-
mlje v lasti kmetov ter omogo-
čanju obdelovanja in okolju pri-
jazne pridelave varne hrane.

Na letošnjih Podeželjih v 
mestu ima posebno mesto sku-
pna kmetijska politika (SKP), ki 
obeležuje 50 let svojega delova-

nja. V Kopru pod Taverno je bil 
prvič predstavljen del razstave 
50 let sKP, ki je nastala v okvi-
ru projekta skupna kmetijska 
politika – kakovost, varnost, 
blaginja, razvoj. Sofinancira 
ga Evropska unija, Generalni 
direktorat za kmetijstvo in ra-
zvoj podeželja. Cilj projekta je 
osveščanje javnosti o pomenu 
SKP, njenih dosežkih in izzivih 
v prihodnje.

Veliko zanimanja je zbudila 
tudi pravkar izdana brošura 
nekaterih mejnikov v razvoju 
sKP. V njej je na zanimiv na-
čin in ob pomoči prisrčnih ilu-
stracij predstavljenih osem pri-
merov dobrih praks izvajanja 
SKP v Sloveniji, eden na vsake-

ga izmed osmih kmetijsko-goz-
darskih zavodov znotraj KGZS. 
Brošura je pripravljena z name-
nom, da se poudari pomen sku-
pne kmetijske politike in vloga 

ter pomen kmetov in kmetij-
skih svetovalcev.

Kaj je SKP, kako se je razvi-
jala, kaj so njene usmeritve je 
na prireditvi predstavil marjan 
Papež iz službe za odnose z 
javnostmi pri KGZS - urednik 
razstave 50 let sKP in brošu-
re z naslovom skupna kmetij-
ska politika – kakovost, var-
nost, blaginja, razvoj. »Danes 
je vsak razmišljujoč Evropejec 
poklican, da podpira smisel-
nost skupne kmetijske politike, s 
tem pa tudi smiselnost Evropske 
unije. Lahko bi rekli, da je SKP 
eden temeljev miru v Evropi, 
ki traja že več kot pol stoletja. 
Evropa je redkokdaj v zgodovini 
imela tako dolgo obdobje miru 
za tako nizko ceno,« je poudaril 
med drugim.

Tatjana Vrbošek »

Ob ogledu razstave Skupna kmetijska politika – kakovost, var-
nost, blaginja, razvoj se je med obiskovalci razvila živahna 
razprava.

akTUalno

Sofinancira Evropska unija, 
Generalni direktorat za kmetijstvo

 in razvoj podeželja.

Vabljeni na brezplačen seminar

Kako se predstaviti na 
prireditvah Podeželje v mestu?
v sredo, 6. junija  2012, ob 10. uri, 
v stavbi Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana
Seminar je namenjen kmetijam, ki sodelujejo na prireditvah 
Podeželje v mestu in vsem, ki bi na njih želeli sodelovati. 
Pisne prijave sprejemamo na naslov pr@kgzs.si do zasedbe 
prostih mest. Za dodatne informacije pokličite na telefon 
01 51 36 609 ali 041 366 504 (Tatjana Vrbošek).

jUNij 2012 25



akTUalno

Sprejem in razstava v ljubljanski 
Mestni hiši
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zelo dejavna v projektu Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, 
blaginja, razvoj. Ob petdesetletnici skupne kmetijske politike je organizirala sprejem in razstavo v atriju Mestne hiše 
v Ljubljani.

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica slovenije (KgZs) je 10. 
maja v mestni hiši v ljubljani 
pripravila sprejem za novi-
narje in visoke goste ob 50-le-
tnici skupne kmetijske politi-
ke (sKP). na ogled je bila tudi 
razstava, ki je nastala v okvi-
ru projekta skupna kmetij-
ska politika – kakovost, var-
nost, blaginja, razvoj. Projekt 
sofinancira evropska unija, 
generalni direktorat za kme-
tijstvo in razvoj podeželja.

Kot prvi je zbrane pozdra-
vil gostitelj sprejema župan 
Mestne občine Ljubljana Zoran 
janković, ki je izpostavil pred-
nosti domačih izdelkov in pro-
izvodov. »Tudi v tej funkciji 
bom poskušal uvesti to, da ima 
domača proizvodnja hrane 
prednost v naših vrtcih, pred-
nost v naših šolah,« je v nada-
ljevanju povedal Janković. V 
zvezi s prireditvami Podeželje v 
mestu, ki se večkrat letno odvi-
jajo na Pogačarjevem trgu v or-
ganizaciji Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, je povedal, 
da je Pogačarjev trg ponudil 
vsem našim regijam z name-
nom, da predstavijo vse tisto, 
kar pridelajo doma, in s tem 
Ljubljančanom in drugim obi-
skovalcem pokažejo, kaj je ka-
kovost in zakaj je treba kupova-
ti domače.

Predsednik KGZS ciril 
smrkolj je spregovoril o ra-
zvoju SKP in prilagoditvi 
Slovenije nanjo. »Leta 2004 
smo vstopili v Evropsko unijo, 

polnopravna članica v skupni 
kmetijski politiki pa smo po-
stali po letu 2007, vendar so 
bili nastavki vseh nas, stroke, 
delavcev javnih institucij in 
zavodov takšni, da v tem pro-
cesu ne beležimo večjih težav. 
Uspeli smo vzpostaviti ustre-
zne institucije in mehanizme 
od nadzora prometa z živi-
li in živalmi do nadzora pro-
meta s semenom,« je povedal 
Smrkolj. V zvezi s SKP po letu 
2013 je izpostavil, da morata 
Evropska komisija in Evropski 
parlament razumeti države 
članice in jim dati večjo sa-

mostojnost pri odločanju. Kot 
je povedal, si želi, da bi države 
članice vsaj nekatere politike 
lahko prilagodile svojim potre-
bam, saj so potrebe od države 
do države različne. Smrkolj je 
v nadaljevanju predstavil pro-
jekt Skupna kmetijska politika 
– kakovost varnost, blaginja, 
razvoj. Cilj projekta je osvešča-
nje prebivalcev Slovenije o po-
menu SKP, njenih dosežkov in 
novih ciljev. Ob tem je Smrkolj 
povabil goste, da si ogledajo 
razstavo, ki je nastala v okvi-
ru projekta in jo je pripravil 
marjan Papež s KGZS. 

Vodja predstavništva Evrop-
ske komisije v Sloveniji nataša 
goršek mencin je v nagovoru 
povedala, da danes kar 14 mi-
lijonov evropskih kmetovalcev 
skrbi za 500 milijonov prebival-
cev Evrope. O SKP je povedala, 
da le-ta presega zgolj kmetova-
nje in prehransko politiko. »Vse 
večji poudarek dobiva skrb za 
okolje, trajnostni razvoj, go-
spodarna raba naravnih vi-
rov, ohranitev krajin, ohra-
njanje podeželja,« je poudari-
la Goršek Mencinova. V zvezi z 
novim programskim obdobjem 
SKP 2014–2020 je izpostavila, 
da evropski kmetje potrebuje-
jo bolj organizirano in posodo-
bljeno kmetijstvo, ki vključu-
je tudi inovacije. »Glavni izziv 
oziroma naloga nove reforme 
pa je, da za kmetovanje nav-
dušimo mlade. Da jim ponu-
dimo novo partnerstvo med 
kmeti in Evropo, partnerstvo 
za konkurenčno in trajnostno 
naravnano kmetijstvo,« je še 
dodala Goršek Mencinova.

Predsednik parlamentarne-
ga odbora za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano in okolje 
mag. Dejan židan je v nagovo-
ru čestital Evropski komisiji in 
Evropski uniji, saj je, po bese-
dah mag. Židana, »skupna kme-
tijska politika, pa kakorkoli 
smo včasih z njo nezadovoljni, 
ker je preveč birokratska, po-
časna, nekaj najlepšega, kar 
je Evropa skupaj ustvarila«. 
Izpostavil je finančne posledice 
kupovanja tuje hrane. »V kri-

Razstavo 50 let skupne kmetijske politike – kakovost, varnost, 
blaginja, razvoj je v okviru projekta, sofinanciranega s strani 
Evropske unije, Generalnega direktorata za kmetijstvo in ra-
zvoj podeželja, pripravil Marjan Papež s KGZS. Razstava pri-
kazuje pregled zgodovine SKP, razvoj slovenskega kmetijstva, 
prilagoditev slovenske zakonodaje na področju kakovosti in 
varnosti hrane, razvoj ocenjevanj Dobrot slovenskih kmetij in 
primer dobre prakse.
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znih časih si želimo, da denar 
ostaja v naši bližini. Ne sme-
mo pozabiti, da iz Slovenije na 
letni ravni gre, ker smo nava-
jeni kupovati tujo hrano, več 
kot 800 milijonov evrov. To 
pa je približna vrednost reba-
lansa, o katerem se sedaj bolj 
ali manj konstruktivno pogo-
varjamo v Državnem zboru 
Republike Slovenije,« je pove-
dal mag. Židan in dodal, da je 
škoda vsakega evra, ki gre po 
nepotrebnem iz Slovenije, saj bi 
lahko po njegovem ostal pri slo-
venskih kmetih in kmeticah ter 
v državnem proračunu.

rok roblek, predsednik 
Zveze slovenske podeželske 
mladine, je izpostavil, da do-
mača hrana prinaša dohodek 
oziroma blagostanje našim 
kmetijam. »S tem, ko bo kme-

tijstvo cenjeno in bodo naši 
proizvodi na trgovskih poli-
cah cenjeni in zastopani ter jih 
bodo potrošniki tudi kupovali, 
bo to prineslo boljše pogoje za 
mlade v kmetijstvu in se bodo 
lažje odločali za kmetovanje,« 
je še dodal Roblek.

Ob koncu uradnega dela 
sprejema je predsednik orga-
nizacijskega odbora 23. držav-
ne razstave Dobrote slovenskih 
kmetij Peter Pribožič goste po-
vabil, da se udeležijo razstave 
Dobrote slovenskih kmetij, ki 
bo potekala od 17. do 20. maja 
v Minoritskem samostanu na 
Ptuju.

Jerica Potočnik »

akTUalno

Agrarne skupnosti se povezujejo
Agrarne, vaške in srenjske skupnosti so danes kljub stoletni tradiciji pastorek slovenskega kmetijstva, odrinjene in 
brez konkretnih pravic in možnosti, da bi upravljale s svojim skupnim premoženjem. 

sprejetje Zakona o ponov-
ni vzpostavitvi agrarnih sku-
pnostih (ZPvas) v letu 1994 
je sicer omogočilo ponovno 
ustanovitev agrarnih skupno-
sti in tako vrnitev premože-
nja, vendar so se kmalu po-
kazale številne pomanjkljivo-
sti pri njegovem upravljanju, 
s čimer se spopadajo v večini 
agrarnih skupnostih. lanska 
sprememba zakona, ki je bila 
dosežena z velikimi napori, 
je sicer nekoliko bolj spodbu-
dna glede upravljanja s pre-
moženjem agrarnih skupno-
stih, vendar ključni koraki 
agrarne skupnosti v sloveniji 
še čakajo. 

Skupina zagnancev, večino-
ma predsednikov posameznih 
agrarnih skupnostih, je s svo-

jimi pozitivnimi izkušnjami 
s področja upravljanja s sku-
pnim premoženjem pred me-
seci začela z resnim delom kot 
iniciativni odbor za ustanovi-
tev »Združenja predstavnikov 
agrarnih skupnosti Slovenije«. 
Naloge prostovoljnega, neod-
visnega in nestrankarskega 
združenja so med drugim, da 
zastopa interese svojih članic 
do države in jim nudi strokov-
no, pravno in drugo pomoč ter 
pospešuje razvoj agrarnih sku-
pnosti ob upoštevanju tradicije, 
trajnostnega gospodarjenja in 
pozitivnega odnosa do okolja.

Iniciativne članice zdru-
ženja so zlasti obalno-kraške, 
visokogorske in belokranjske 
agrarne skupnosti, pristop k 
združenju pa napovedujejo še 

številne druge agrarne skupno-
sti iz cele Slovenije.

Pozivamo vse agrarne sku-
pnosti po sloveniji, da se pri-
družijo združenju, saj bomo 
skupaj predstavljali tehtne-
ga in močnega sogovorni-
ka državi. Lažje bomo reše-
vali težave posameznih agrar-
nih skupnosti in dosegli spreje-
tje novega »Zakona o agrarnih 
skupnostih«, ki nam bo omo-
gočal smotrno, času prilago-
jeno in uspešno upravljanje s 
premoženjem.

slovesna skupščina Zdru-
ženja predstavnikov agrarnih 
skupnosti slovenije, združe-
na s pristopom novih članic 
ter imenovanjem predstav-
nikov v organe »Združenja 
predstavnikov agrarnih sku-

pnosti slovenije«, bo v soboto, 
2. junija 2012, v sežani v hote-
lu goldenpick s pričetkom re-
gistracije udeležencev ob 10. 
uri. 

Zaradi same organizacije 
dogodka in posredovanja na-
tančnejših navodil vas, agrarne 
skupnosti, prosimo, da se pri-
javite na dogodek vsaj do sre-
de, 29. maja, na elektronski na-
slov: agrarne.skupnosti@gmail.
com. Za vse dodatne informaci-
je lahko pokličete na telefonski 
številki: 031 221 788 ali 01 513 
66 31. 

Iniciativni odbor za  »
ustanovitev Združenja 

predstavnikov agrarnih 
skupnosti Slovenije

Zbrane so nagovorili (z leve proti desni): mag. Dejan Židan, 
predsednik Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in 
okolje, predsednik KGZS Ciril Smrkolj,  vodja predstavništva 
Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin in gosti-
telj, župan Ljubljane Zoran Janković.
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Kmetijsko gozdarska zborni-
ca slovenije (KgZs) in Zveza 
slovenske podeželske mla-
dine (ZsPm) sta na Breznici 
konec aprila v sodelovanju z 
Društvom podeželske mla-
dine Zgornjesavske doline in 
KgZs – Zavodom Kranj or-
ganizirali državni kviz mladi 
in kmetijstvo. Zmagovalec le-
tošnjega kviza je Društvo po-
deželske mladine sv. jurij ob 
ščavnici. Za mlade sta še pred 
pričetkom kviza pripravili 
tudi okroglo mizo »spodbude 
mladim v novem program-
skem obdobju sKP« in raz-
stavo najboljših likovnih del z 
natečaja »moje podeželje – vir 
zdravega sadja in zelenjave«.

Še pred pričetkom kviza 
so okrog tisoč zbranih iz vse 
Slovenije nagovorili predse-
dnik DPM Zgornjesavske do-
line Pavel Hlebanja, predse-

dnik ZSPM Rok Roblek, di-
rektor KGZS – Zavoda Kranj 
Mitja Kadoič, župan občine 
Žirovnica Leopold Pogačar in 
vodja sektorja za kmetijstvo 
in gozdarstvo pri KGZS mag. 
Miran Naglič. »Ta prireditev 

je pomembna zaradi napred-
ka in širitve znanja na eni stra-
ni, na drugi pa zaradi druženja 
mladih s podeželja,« je povedal 
Naglič in vsem tekmovalkam in 
tekmovalcem zaželel čim boljše 
rezultate.

zaDružništvo, 
konjereja, varna hrana 
in triGlavski naroDni 
park

Letos so mladi podeželani in 
podeželanke odgovarjali na 
vprašanja s področja zadružni-
štva na Slovenskem in v evrop-
skem prostoru, konjereje, var-
ne hrane – sheme sadja in ze-
lenjave in Triglavskega naro-
dnega parka. Tekmovanja se 
je udeležilo enajst ekip iz vse 
Slovenije. Nad kvizom je ves čas 
budno bdela strokovna komisi-
ja v sestavi Andreja Krt Stopar 
(predsednica komisije), Jernej 
Redek, Gabrijela Salobir, Lucija 

Pinterič in Matej Zore.
Tretje mesto je dosegla eki-

pa DPM Vrsnik – Ledine, dru-
go pa DPM Suha krajina. Največ 
znanja je pokazala ekipa DPM 
Sv. Jurij ob Ščavnici, ki so jo se-
stavljale Katja Berden, Nastja 
Gregorec in Nina Černe, in tako 
zasedla prvo mesto.

»Niti približno nismo priča-
kovale, da bomo osvojile prvo 
mesto, ker smo dokaj majhno 
društvo. Z najboljšimi močmi 
smo zastopale Pomurje. Že zelo 
dolgo nismo imeli v našem dru-
štvu državnih prvakov, tako da 
smo neverjetno vesele,« je po 
razglasitvi rezultatov navduše-
no povedala Nina Černe iz zma-
govalne ekipe.

na likovni natečaj 
prijavljenih okroG 1200 
likovnih Del
V okviru prireditve so si lah-
ko obiskovalci v dvorani KD 

akTUalno

Letošnji  državni prvak je DPM 
Sv. Jurij ob Ščavnici
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine sta uspešno izpeljali državni kviz 
Mladi in kmetijstvo.

Strokovna komisija je skrbno spremljala državni kviz Mladi 
in kmetijstvo.

Na kvizu je sodelovalo enajst ekip iz vse Slovenije.
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dr. France Prešeren na Breznici 
ogledali tudi razstavo naj-
boljših likovnih del z natečaja 
»Moje podeželje – vir zdrave-
ga sadja in zelenjave«. Likovni 
natečaj je bil razpisan v okviru 
projekta »Mladi in kmetijstvo«. 
Na natečaj je bilo prijavljenih 
okrog 1200 likovnih del učen-
cev in učenk osnovnih šol ter 
otrok iz vrtcev. Glavno nagra-
do sta prejeli Maja Umbreht in 
Ivana Dominkovič iz Osnovne 
šole Polzela. Posebno nagrado 
za izvirnost pa je prejela Daša 
Zamernjik iz Osnovne šole 
Blaža Arniča Luče.

okroGla miza o 
spoDBuDah mlaDim v 
BoDoči skp
Pred državnim kvizom je v dvo-
rani KD dr. France Prešern na 
Breznici potekala okrogla miza 
z naslovom »Spodbude mladim 
v novem programskem obdo-
bju SKP«. Na njej so sodelovali 
mag. Miran Naglič s KGZS, dr. 
Marija Markeš z Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje in podpred-
sednik Združenja evropskih 
mladih kmetov Rok Sedminek, 
vodil pa jo je predsednik ZSPM 
Rok Roblek.

Sodelujoči na okrogli mizi 
so razpravljali o možnostih in 
spodbudah za mlade kmete in 
kmetice v programu skupne 
kmetijske politike (SKP) od leta 
2014 do leta 2020. Novo pro-
gramsko obdobje namreč odpi-
ra nekatere novosti, ki se tičejo 
prav mladih kmetov in kmetic.

Mag. Naglič je izpostavil, 
da bi bilo v drugem stebru SKP 
smiselno pripraviti tematski 
podprogram, namenjen mladim 
kmetom. Rok Sedminek je opo-
zoril, da se z novim program-
skim obdobjem ukinja ukrep 
zgodnje upokojevanje, zato se 
bodo starši še bolj naslonili na 
dediče, vse to pa lahko pripe-

lje do medgeneracijskih sporov. 
Dr. Marija Markeš se je vpraša-
la, kako vzpodbuditi mlade, da 
bi začeli poklic kmeta opravljati 
pravočasno, pred tridesetim le-
tom starosti. V nadaljevanju so 
se dotaknili tudi enotnih plačil 
za njive in travinje. Strinjali so 
se, da ta ukrep za Slovenijo ni 
sprejemljiv. Opozorili so tudi 
na administrativna bremena 
in merila pri kmetovanju, ki so 
v Sloveniji strožja kot v drugih 
državah članicah EU. »Treba se 
je otresti vsega tistega, kar ni po-
trebno, in poviševanje standar-
dov, ki smo si jih v preteklosti 
kar nekaj dobesedno tudi izmi-
slili, ni v redu,« je povedala dr. 
Markeševa in dodala, da želi-
jo v naslednjem programskem 
obdobju te stvari bolje uredi-
ti. Dr. Markeševa je predstavi-
la tudi šest prednostnih nalog 
programa podeželja, znotraj 
katerih se bodo nizali ukrepi, 
s katerimi bomo dosegli dolo-
čene cilje. Te prednostne na-
loge so konkurenčnost, okolje, 
znanje in svetovanje, progra-
mi v sklopu ukrepa Leader, po-
vezovanje in socialna vključe-
nost. Mag. Naglič je izpostavil 
predvsem pomen povezovanja. 

Kot je povedal, so tisti časi, ko 
je bilo ključno vprašanje, kako 
pridelati hrano, že davno mini-
li. »Ključnega pomena danes je, 
kako prodati,« je povedal mag. 

Naglič in dodal, da se mora-
jo pridelovalci povezati v smi-
slu zagotavljanja stalne dobave. 
Rok Sedminek je izrazil željo, 
da bi se mladi bolj vključevali v 
razpravo o bodoči SKP. »Želim 
si, da bi se mladi zavedali, da je 
obdobje 2014–2020 naše obdo-
bje in da ne bi vsega prepuščali 
nekim naključjem,« je prisotne 
mlade nagovoril Rok Sedminek 
in jih pozval, da tudi sami po-
dajo svoje predloge do nasle-
dnjega programskega obdobja 
SKP. »Pojdimo v šole, bodimo 
izobraženi in bodimo kmetje. 
Z inovativnostjo je uspeh zago-
tovljen,« pa je z vzpodbudnimi 
besedami okroglo mizo zaklju-
čil Rok Roblek.

Jerica Potočnik »

Mladi so z zanimanjem spremljali okroglo mizo o spodbudah 
mladim v novem programskem obdobju SKP.

akTUalno
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S partnersko kartico KGZS 
Petrol klub do zlate žetve
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije vedno znova skrbimo za vpeljavo 
različnih novosti. Trenutno največja novost je partnerstvo s Petrolom, 
od katerega boste seveda največ pridobili prav vi, člani Kmetijsko 
gozdarske zbornice. Skupaj smo namreč pripravili partnersko 
kartico Petrol klub KGZS, v povezavi s katero so vam na 
Petrolu pripravili vrsto različnih ugodnosti.

na električno energijo iz Petrola.

na univerzalna motorna olja višje viskoznosti Petrol Diesel 15W-40, Petrol Extra 15W-40, 
Petrol Diesel 20W-50, Petrol Extra 20W-50, Petrol Turbo diesel 15W-40, Petrol Turbo 
Super 15W-40, primerna za vse vrste osebnih manjših dostavnih vozil in težkih dizelskih vozil. 
Zaradi višje viskoznosti so še posebej primerna za starejša vozila, kjer se pojavljajo težave s porabo 
in tlakom olja. Zagotavljajo odlično zaščito pred obrabo in korozijo ter preprečuje nastajanje usedlin 
v motorju. 

na vrhunsko univerzalno traktorsko transmisijsko olje (UTTO) Petrol Agrotrak TDH Premium, na-
menjeno uporabi v traktorjih in delovnih strojih, kjer se menjalnik, transmisija, zadnji most, mokre 
zavore in hidravlika mažejo z enim oljem. Olje ima izrazito uravnotežene torne lastnosti, katere omo-
gočajo visoko učinkovitost mokrih zavor in PTO sklopk. Lahko se uporablja tudi namensko v menjal-
nikih in hidravliki drugih vozil in delovnih strojih, za katere sta predpisani kakovost olja API GL-4 in 
viskoznost SAE 80W. 

 
 

 5%
popust

Ugodnosti partnerske kartice

Zlata partnerska kartica Petrol klub KGZS omogoča zbiranje zlatih točk za vse nakupe 
pri Petrolu. Več točk boste zbrali, več ugodnosti boste lahko izkoristili! Poleg tega pa 
ste s partnersko kartico deležni posebnih popustov, namenjenih samo članom KGZS:

 
 

 15%
popust

 
 

 15%
popust

 
 

 15%
popust

na Petrol Verigol Bio Plus, vrhunsko 
biološko razgradljivo olje za verige goz-
darskih žag, ki ga odlikujejo dobra bio-
loška razgradljivost, odlična mazalnost, 
oprijemljivost in lepljivost ter korozijska 
zaščita.

na Petrol Hidrol HLP 46, vrhunska hi-
dravlična olja, izdelana na osnovi visoko 
rafiniranega parafinskega baznega olja 
in posebej izbranih aditivov proti obra-
bi (AW in EP), staranju, koroziji in pro-
ti penjenju, namenjena uporabi v veči-
ni industrijskih hidravličnih in cirkulacij-
skih sistemov, ki zahtevajo zaščito pred 
obrabo.

na večgradacijsko hipoidno olje Petrol 
GL 5 85W-9, namenjeno mazanju me-
njalnikov, diferencialov in ostalih zobni-
ških prenosov, kjer se zahteva olje vrste 
API GL-5.

na Petrol Lit EP 2, večnamensko mi-
neralno mazalno mast z EP (Extreme 
Pressure) dodatki in dodatki proti koro-
ziji ter staranju.

na Petrol Vitrex z različnimi vonji, ki 
odstranjuje ostanke insektov, olja in dru-
gih nečistoč, ki ovirajo pogled skozi ve-
trobransko steklo in s tem varno vožnjo.

 
 

 15%
popust

 
 

 15%
popust

 
 

 15%
popust

 
 

 10%
popust
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Poleg omenjenih popustov vam bodo v Petrolu pomagali z že iz-
polnjenim obrazcem za uveljavljanje vračila trošarine za nakup 
naftnih derivatov. 
Pomembna podrobnost je zagotovo tudi ta, da boste imetniki 
partnerske kartice Petrol klub KGZS za vse energente, kupljene 
pri Petrolu, prejeli zgolj eno položnico, ki jo boste lahko poravna-
li kar na Petrolovem bencinskem servisu, ko se boste tam usta-
vili denimo zaradi točenja goriva.
Poleg ugodnosti iz Petrol klub kataloga bomo za vas, člane 
KGZS, pripravljali še številne dodatne ugodnosti. V današnjem 
času je velika ugodnost tudi možnost plačevanja na 12 obrokov 
in zamik plačila, kar vse omogoča partnerska kartica.

Zbiranje zlatih točk
Na Petrolu boste poleg goriva kupili tudi vse druge vrste ener-
gentov – kurilno olje, plin in električno energijo. Operete lahko 
svoj avtomobil in izkoristite bogato založene prodajalne. Za vse 
to vas bodo prav posebej nagradili. Zneske vaših nakupov bodo 
ves čas seštevali na vaši partnerski Petrol klub KGZS kartici in 
jih nato pretvorili v zlate točke. Več ko boste zbrali točk, več ugo-
dnosti boste lahko izkoristili tudi za nakup izdelkov iz kataloga 
Petrol klub, v katerem so vedno tudi izdelki za mojstre, ki vklju-
čujejo tako različna orodja kot tudi druge pripomočke za delo v 
kmetijstvu in gozdarstvu.

Pomoč pri zagotavljanju prihrankov z energijo
Sicer pa v Petrolu več kot 160 inženirjev in drugih strokovnja-
kov s področja energetike v Petrolu vsak dan soustvarja uspe-
šne zgodbe v Sloveniji in tujini na področju soproizvodnje elek-
trične energije in toplote, oskrbe s toploto iz sistemov daljinske-
ga ogrevanja na lesno biomaso, izboljšanja delovanja sistemov 
daljinske energetike in vodovodnih sistemov, učinkovite razsve-
tljave, učinkovitega upravljanja z energijo v objektih ter izgra-
dnje sončnih elektrarn. Vso to zaledje, ki ga imajo, boste od-
slej lahko izkoristili tudi člani KGZS. Zavedanje, da je dolgoročen 
uspeh odvisen predvsem od zadovoljstva kupcev z njihovo sto-
ritvijo in z zmožnostjo vzpostavitve dolgoročnega partnerske-
ga odnosa z naročnikom, predstavlja pomemben del miselnosti 
v Petrolu. Prav zato je temeljni cilj njihovega koncepta celo-
vite energetske oskrbe in projektov učinkovite rabe energi-
je zagotavljati naročnikom optimalno in konkurenčno ener-
getsko oskrbo, kjer se v celoti izkoriščajo vse sinergije skupine 
Petrol, od nabave in izbire energentov do izbire tehnološke reši-
tve energetske oskrbe, financiranja, upravljanja, vzdrževanja in 
vzajemnega sodelovanja strokovnih kadrov.
Petrol bo v letošnjem letu izvedel več projektov v okviru pro-
grama 'Velikih zavezancev' s področja učinkovite rabe energi-
je v industriji, javnem sektorju in tudi drugih podjetjih, v okvi-
ru katerih je mogoče pridobiti tudi določena nepovratna sred-
stva. Model izvajanja projektov je v obliki dolgoročne pogod-
be o oskrbi z energijo in zagotavljanju prihrankov, katerega 
največja prednost za naročnike je, da Petrol upravlja s tehnični-
mi in ekonomski parametri in tveganji pri izvedbi projektov ter 
zagotovi podporo pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev 
za izvedbo ukrepov ali celo delno sam vstopi kot investitor, s či-
mer tudi jamči prihranke na porabi energentov glede na obsto-
ječe stanje.

Pri Petrolu je zamenjava dobavitelja elektrike 
enostavna
Trg električne energije se je sprostil, zato lahko tudi vi prosto in 
brez omejitev izberete ugodnejšega dobavitelja električne ener-
gije. Petrol bo vaš dobavitelj po nekaj minutah vašega časa.
Izpolnite le pogodbo o dobavi z oznako KGZS, ki ste jo preje-
li skupaj s pristopnico, vpišite osebne podatke, priložite spe-
cifikacijo računa dosedanjega dobavitelja in vse skupaj po-
šljite v priloženi kuverti na Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije ali oddajte na najbližjem Petrolovem servisu. Za 
vse ostalo poskrbimo mi brezplačno!
Prav enostavnost prehoda, enostaven in jasen cenik brez 
kakršnekoli časovne vezave, možnost večjega števila odje-
mnih mest ter obračuna ostalih dobavljenih goriv in stori-
tev na enem samem računu so glavni razlogi, da se je veliko 
število strank že odločilo za preklop na električno energijo iz 
Petrola.

Poleg vsega navedenega vam pri Petrolu za člane 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije jamčijo:

Možnost večjega števila odjemnih mest ter obračuna ostalih • 
dobavljenih goriv in storitev na enem samem računu.
Brez časovne vezave.• 
Petrol jamči konkurenčno ceno električne energije.• 
Petrol ne zaračunava nobenega dodatka na visoko • 
porabo.
Pri ostalih dobaviteljih plačate električno energijo in za to ne • 
prejmete ničesar drugega! Pri Petrolu se vsi nakupi seštevajo 
in vsi Petrolovi kupci so deležni mamljivih ugodnosti – in to ne 
enkrat, ampak ves čas trajanja pogodbe.

PRIMERJAVA CEN – INFORMATIVNI IZRAČUN S 
POPUSTOM ZA ČLANE KGZS
Vrsta odjema: gospodinjski odjem, obračunska moč: 10 KW, 
poraba: VT 958 kWh, MT 687 kWh
(Trenutno kmetija, za katero je narejen izračun, plaču-
je mesečno preko 220,00 EUR.)

PRODUKT
% 

DDV
Količina

Cena 
brez DDV

5 % 
popust

Vrednost 
brez DDV

Energija VT 20 958,00 kWh 0,06259 2,848 56,963
Energija MT 20 687,00 kWh 0,03159 1,031 20,617
Električna energija    3,879 77,580
Obračunska moč 20 10,00 kW 0,78152  7,815
Omrežnina VT 20 958,00 kWh 0,04243  40,648
Omrežnina MT 20 687,00 kWh 0,0327  22,465
Prispevek OVE in SPTE 
(64. člen EZ) 20 10,00 kW 0,1893  1,893
Prispevek DVE (15. člen EZ) 20 10,00 kW 0,03308  0,331
Uporaba omrežja in prispevki za SODO 73,152
Trošarina 20 1.645,00 kWh 0,00305  5,017
Prispevek URE (67. člen EZ) 20 1.645,00 kWh 0,0005  0,8225
Trošarina in ostali prispevki   5,840
Skupaj  156,573
DDV  31,315
VREDNOST RAČUNA (položnice)  187,88Promocijski članek
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gozd in obnovljivi viri

Les, biomasa in kmetijstvo za 
izhod iz krize
Evropska komisija vidi priložnost v domačih kmetijskih in gozdarskih virih.

evropa je začela preusmeritev 
gospodarstva k večji in bolj 
trajnostni uporabi obnovlji-
vih virov.

v ta namen je letos febru-
arja sprejela tudi strategijo z 
naslovom ‘’inovacije za traj-
nostno rast: biogospodarstvo 
za evropo“. strategijo je potr-
dila tudi slovenska vlada.

Svetovno prebivalstvo bo s 
sedanjih 7 milijard do leta 2040 
predvidoma zraslo na 9 mili-
jard. Poleg rasti prebivalstva 
se veča tudi standard, kar pov-
zroča zelo velik pritisk na na-
ravne vire, ki so že skoraj pov-
sem izčrpani. Evropa zato po-
trebuje obnovljive biološke vire 

za zagotavljanje oskrbe z varno 
in zdravo hrano in krmo, ma-
teriale, energijo ter druge pro-
izvode, ki temeljijo na domači 
surovini.

Ocenjuje se, da lahko vzpo-
stavitev takšne strategije izbolj-
ša upravljanje obnovljivih bio-
loških virov ter odpre nove in 
raznovrstne trge s hrano in bi-
oproizvodi. To pa lahko prispe-
va k gospodarski rasti in po-
večanju števila delovnih mest, 
manjši odvisnosti od fosilnih 
goriv ter k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti in manjšemu 
pritisku na okolje. Predstavniki 
vlade so izjavili, da strategijo za 
biogospodarstvo razumejo kot 

priložnost, ki lahko prispeva k 
reševanju pomembnih družbe-
nih in razvojnih vprašanj. 

Evropska komisarka za raz-
iskave, inovacije in znanost 
Máire Geoghegan-Quinn je po-
udarila, da se mora Evropa pre-
usmeriti na gospodarstvo, ki ne 
bo odvisno od fosilnih goriv. 
Večja uporaba obnovljivih virov 
ni več samo možnost, ampak 
postaja nujnost. Pospeševati 
moramo prehod iz družbe, ki 
temelji na fosilnih gorivih, v 
družbo, ki temelji na bioproi-
zvodih, pri čemer so glavne go-
nilne sile raziskave in inovaci-
je. To bo koristilo našemu oko-
lju, zanesljivosti oskrbe s hrano 

in energijo ter konkurenčnosti 
Evrope za prihodnost.

Na Kmetijsko gozdarski 
zbornici Slovenije pričakuje-
mo, da se bo tudi ob izvajanju 
te evropske strategije usmerilo 
več naporov v domačo visoko 
kakovostno predelavo kmetij-
skih in gozdarskih proizvodov 
ter izrabo stranskih proizvodov 
gozdne in kmetijske biomase.

v Postojni bo od 23. do 26. maja potekalo 11. evropsko tek-
movanje v gozdarskih veščinah za dijake in študente, ki ga 
organizira srednja gozdarska in lesarska šola iz Postojne. 
častni pokrovitelj letošnjega tekmovanja je dr. Danilo Türk, 
predsednik rs, ki bo tudi slavnostni govornik na odprtju 
tekmovanja. 

Prvenstvo bo v Sloveniji potekalo prvič, in sicer na prizori-
šču PTC Primorka v Postojni. Pričakujejo več kot 60 predstav-
nikov iz 17 evropskih držav, ki se bodo pomerili v tehnikah ža-
ganja, kleščenja in drugih disciplinah. Dogajanja bo popestrila 
še vrsta spremljajočih prireditev. Za širšo javnost bo še posebej 
zanimiva prireditev Evropa v Postojni, ki bo potekala v soboto, 
26. maja. Na prizorišču pred Primorko si bodo udeleženci lahko 
od 8.30 do 13.30 ure ogledali potek uradnih tekmovanj v okvi-
ru 11. evropskega prvenstva ter atraktivne nastope skupine Stihl 
Timbersports, ki jo je za »show« v Slovenijo pripeljalo podjetje 

Unicommerce, zastopnik programa Stihl. 
Pestra bo tudi sejemska ponudba s področja gozdarstva in le-

sarstva, ki vključuje predstavitev ponudnikov ter proizvajalcev 
gozdarskih strojev, orodij in opreme za delo v gozdu, ponudni-
kov lesne biomase ter podjetij, ki se ukvarjajo s trženjem goz-
dnih proizvodov, lovstvom, primarno predelavo lesa ter dreve-
sno kirurgijo. Na prireditvi bodo prikazali načine varnega dela 
s stroji in orodji v gozdu. Ob 14. uri bo na sporedu revijalna tek-
ma med državnim prvakom gozdnih delavcev Robertom Čukom 
in državnim prvakom lastnikov gozdov Jankom Mazejem, od 
15.30 do 17.30 ure pa revijalno tekmovanje v hitrostnem klešče-
nju. Rezultate tekmovanja bodo razglasili ob 19.30 ter slovesno 
podelili pokale in medalje. 

Več na spletni strani www.gozdarsko-tekmovanje.si/. 

Enajsto evropsko tekmovanje v gozdarskih veščinah za 
dijake in študente
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PEFC/27-01-01

Spodbujanje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi

www.pefc.org

gozd in obnovljivi viri

Pospeševanje rabe lesa za 
zelen razvoj in trajnostno 
prihodnost
Projekt Wood e3 predstavlja rešitve ter priložnosti za boljše 
pridobivanje in uporabo lesne biomase. s pomočjo projekta, 
pri katerem je slovenski partner KgZs, se bo lažje svetovalo 
ter odločalo o razvoju in investicijah na področju biomase.
na spletni strani www.woode3.eu lahko:
•	 Vstopite	v	zbirko	podatkov	o	biomasi	ter	projektih,	nabor	za-

konov, aktualnih projektov, primerov iz prakse in kontaktov 
kot podpora pri vašem poslovanju (zbirka se bo v naslednjih 
mesecih še dopolnila).

•	 Izračunate	ogljični	odtis	vaše	gozdarske	proizvodnje	vključ-
no s transportom. Podatek služi za lažjo optimalizacijo in 
zmanjšanje stroškov na tem področju.

•	 Pogledate	primerjavo	biomasne	proizvodnje	in	tržne	razme-
re v partnerskih regijah.

Kmalu bo na strani dostopno tudi orodje za ovrednotenje vpli-
vov za potencialne biomasne objekte. Orodje bo omogočalo laž-
je odločanje, ali se v posameznih primerih začnejo podrobne 
študije izvedljivosti oziroma, s katerega vidika je posamezna in-
vesticija najbolj primerna.

Sušenje biomase ob gozdni cesti zagotavlja kakovostnejšo 
surovino in višjo ceno sekancev. (foto: Shutterstock)

Projekt je sofinanciran s strani  programa 
MED - Evropa v Mediteranu.

Prednosti certificiranega lesa
Zelena javna naročila doma in v evropi zahtevajo les s 
certifikatom.  

Evropske države so začele omejevati trg z lesom, ki nima do-
kazanega izvora. Obsežni goloseki v tropskem pasu ter državah 
v razvoju so se sicer v zadnjem času nekoliko zmanjšali, ven-
dar letno izgine za površino okoli dveh Slovenij gozdov oziroma 
10.000 hektarov na dan. Certifikat na lesnih izdelkih ter papirju 
je tako odgovor na te svetovne razmere ter omogoča kupcu, da 
izbere izdelek, ki izvira iz trajnostno gospodarjenih gozdov.

Slovenski gozdovi so dobro gospodarjeni in prav je, da do-
bijo tudi ta certifikat in s tem potrdilo, da so del največjega sis-
tema kontrole trajnostnega gospodarjenja v svetu, ki vključu-
je že nad 240 milijonov hektarov. Po sprejetju Uredbe o zele-
nem javnem naročanju (Ur. l. RS, št.102/2011) ter Uredbe EU št. 
995/2010, ki določa obveznosti gospodarskih subjektov, ki daje-
jo na trg les in lesne proizvode, ocenjujemo, da se bo ob hkratni 
vse večji okoljski ozaveščenosti kupcev povečala potreba za do-
kazovanje izvora lesa iz trajnostno gospodarjenih gozdov.

KgZs izvaja regijsko certifikacijo gozdov za pridobitev 
certifikata PeFc, ki bo omogočal nemoteno prodajo lesa 
vsem podjetjem, ki certifikat potrebujejo. Pristopna izjava 
je dostopna na spletni strani KgZs pod zavihkom gozd.

Mihael Koprivnikar »
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vedno več je oljkarjev, ki se 
odločajo za naravi bolj prija-
zen način kmetovanja. Zavest, 
da je potrebno zmanjšati one-
snaženje s fitofarmacevtski-
mi sredstvi, poskrbeti za oko-
lje in zdravje, narašča pri pri-
delovalcih in potrošnikih. 
ekološka pridelava je tudi 
priložnost za boljše trženje.

zakaj več zanimanja?
Za ekološko pridelavo so se na 
začetku pred več kot deseti-
mi leti odločali le posamezni 
kmetje. Uspešni so bili le tisti, 
ki so imeli lege, kjer ni bilo te-

žav z boleznijo pavje oko in 
kjer je bilo malo najpomemb-
nejše škodljivke oljčne muhe. 
Močnejši napad oljčne muhe 
zniža kakovost oljčnega olja in 
prav to je mnoge oljkarje odvr-
nilo od odločitve za ekološko 
pridelavo. Sedaj, ko imamo že 
nekaj let dobre izkušnje z eko-
loškim zatiranjem oljčne muhe, 
je tveganje za izpad pridelka in 
znižanje kakovost oljčnega olja 
majhno. Integrirana in ekolo-
ška pridelava pri oljkah se zelo 
malo razlikujeta in prehod z in-
tegrirane na ekološko ni težak.

ekološko kmeTovanje

Ekološko oljkarstvo
Imamo dobre naravne pogoje in znanje za ekološko pridelavo oljk.

Primerne lege za ekološko pridelavo so zračne in dobro osončene.

Zavod za gozdove slovenije 
na letošnjem 50. jubilejnem 
mednarodnem kmetijsko-ži-
vilskem sejmu agra pripra-
vlja še posebej veliko zanimi-
vega gozdarsko obarvanega 
dogajanja. v nedeljo, 26. av-
gusta 2012, organizirajo 14. 
sekaško tekmovanje lastni-
kov gozdov, ki bo polno adre-
nalina za udeležence, za obi-
skovalce pa zanimiv prikaz 
spretnosti, hitrosti in varnega 
dela v gozdu. 

Poslanstvo vzgoje za varno 
gozdarjenje bodo širili tudi na-
slednje sejemske dni, od 27. av-
gusta 2012 do 30. avgusta 2012, 
z demonstracijami varnega dela 
in krojenja gozdnih lesnih sorti-
mentov ter z anketiranjem obi-

skovalcev na temo »Kaj vemo o 
varnem delu v gozdu«.

V okolici brunarice Zavoda 
za gozdove Slovenije, v gozdno-
parkovnem nasadu – dendro-
loškem parku, ki se z njihovo 
pomočjo širi v pravo sejemsko 
učno gozdno pot, pripravljajo 
razstavo na temo gojenja in var-
stva gozdov. Predstavitve življe-
nja z gozdom bodo popestrili 
Srce Slovenije in druge lokalne 
akcijske skupine ter gozdarske 
šole. Prikazovali bodo tudi iz-
delavo kipov z motorno žago, 
katere rezultat bo umetniška 
razstava na prostem. Poseben 
poudarek bodo dali prepozna-
vanju kakovosti gozdnih lesnih 
sortimentov, pripravljajo pa 
tudi manjšo licitacijo lesa.

Strokovno dogajanje bodo 
oplemenitili z okroglo mizo 
»Prednosti združevanja in po-
vezovanja lastnikov gozdov pri 
gospodarjenju z gozdovi«, ki bo 
na sporedu 26. avgusta 2012 in 
bo zanimiva tudi za podežel-
sko mladino. Predstavili bodo 
še akcijski načrt Gozd - les v 
povezavi z zelenimi javnimi 
naročili.

Ker se zavedajo, da je po-
trebno razvijati trajnostni od-
nos do narave v najzgodnejšem 
obdobju, organizirajo za učite-
lje in mentorje osnovnih in sre-
dnjih šol v četrtek, 30. avgusta 
2012, delavnico na temo »Gozd 
v učnih programih osnovnih 
šol«, z delavnico za otroke na 
temo gozd pa bodo neposredno 

nagovorili tudi otroke iz vrtcev 
in osnovnih šol. 

Jubilejno sodelovanje s 
Pomurskim sejmom pa se pri 
tem ne konča. Ob 50. obletnici 
sejma AGRA bodo zasadili 50 
dreves, topolov, ki jih imenuje-
mo tudi jagnedi ali prleške pal-
me. Potekajo pa tudi dogovo-
ri, da bi v dendrološkem parku 
svoje nacionalno drevo zasadil 
veleposlanik sejemske države 
partnerice. 

Pomurski sejem d.d. »

gozd in obnovljivi viri

Zanimiv gozdarski del sejma AGRA
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ekološko kmeTovanje

katere leGe so 
primerne?
Prenizke lege z več vlage in 
močnejšimi okužbami z bole-
znijo pavje oko niso primerne. 
V ekološki pridelavi so dovolje-
ni za oljke le bakreni priprav-
ki, ki zadoščajo za zaščito pred 
boleznimi na zračnih legah. 
Večina oljčnikov v Sloveniji je 
posajena na zračnih legah, dvi-
gnjenih nad dolino, kjer ni ve-
liko vlage in zato ni večjih te-
žav z boleznimi. Taki oljčniki 
so primerni za ekološko pride-
lavo. Na legah, kjer je več oljč-

ne muhe, je potrebno posvetiti 
opazovanju in pravočasnemu 
ukrepanju zelo veliko skrb.

možne težave
Najpomembnejša škodljivka 
oljčna muha lahko v letih, ko je 
napad močan, zmanjša pridelek 
in kakovost. Zato je potrebno 
skrbno spremljanje leta oljčne 
muhe v vsakem nasadu in pra-
vočasno ukrepanje.

Za druge škodljivce – oljkov 
molj in oljkov kapar tudi v in-
tegrirani pridelavi nimamo do-
voljenih učinkovitih sredstev. 

Če bi se oljkov kapar spet pre-
komerno razmnožil,  imamo na 
voljo le olje oljne ogrščice. Proti 
oljčnemu molju pa sploh nima-
mo nobenega dovoljenega sred-
stva. Oljčni molj v naših pogo-
jih pridelave običajno ne dela 
večje gospodarske škode.

preventivni ukrepi
Čim večjo skrb moramo posve-
titi vsem ukrepom, ki pripomo-
rejo k naravnemu ravnovesju in 
zmanjšujejo tveganja za preraz-
množitev škodljivcev. Pestrost 
rastlin in živali zmanjšuje tve-
ganja v pridelavi.

Za zmanjšanje tveganja v 
pridelavi največ lahko naredi-
mo pri zasnovi nasada. Zelo 
pomembna je izbira prave lege, 
primernih sort in razdalj saje-
nja. V obstoječih oljčnikih pa z 
rezjo krošnje dobro prezračimo 
in osvetlimo, da zmanjšamo 
možnosti okužbe z boleznimi. 
Pomembno je tudi harmonično 
gnojenje.

priDoBivanje znanja in 
soDelovanje
Naravi prijazna pridelava zah-
tevava veliko znanja in nese-
bičnosti. Zato se povezujemo 

med seboj različni strokovnja-
ki: agronomi, biologi, naravo-
varstveniki. Vsak pridelovalec 
ima svoje izkušnje. Vsi skupaj 
vemo veliko več, pa še vedno 
premalo. Skupaj v sodelovanju 
in povezovanju lahko naredi-
mo več z manj napora. Poleg 
znanja sta potrebna dobrona-
mernost in nesebično delovanje 
za skupnost. Z dobrimi odnosi 
ustvarjamo prijetno vzdušje in 
zadovoljstvo nas vseh.

V kmetijski svetovalni služ-
bi Koper smo namenili ve-
liko pozornosti ekološkemu 
oljkarstvu v okviru projek-
ta Zmanjšanje onesnaženja in 
ohranjanje biotske pestrosti 
v kmetijstvu s poudarkom na 
oljkarstvu (več informacij na 
spletni strani: www.zoob-olj-
ke.si). Razpored vsakoletnega 
izobraževanja je na spletnih 
straneh: www.kmetijskizavod-
ng.si in www.kgzs.si.

Irena Vrhovnik »
KGZS – Zavod Nova Gorica

Delavnice o ekološkem varstvu pred oljčno muho pridelovalce 
izobražujejo in vzpodbujajo k sodelovanju.

Naša mozaična krajina s prepletom različnih kmetijskih kul-
tur, travnikov in gozda je naša velika prednost, ki je nimajo 
države z velikimi nasadi oljk.

Polonice zmanjšujejo populacijo oljkovega kaparja.  
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Trije načini delovanja za popolno 
učinkovitost in dolgotrajno varstvo 
proti peronospori vinske trte.

• kontaktno in sistemično delovanje
• kurativno in preventivno delovanje

• vrhunsko varstvo zelenih delov in kabrnkov
• dolgotrajno delovanje (12-14 dni)

• najbolj zanesljivo delovanje

www.bayercropscience.si

Fi
to

fa
rm

ac
ev

ts
ko

 s
re

ds
tv

o 
up

or
ab

lja
jte

 v
ar

no
. P

re
d 

up
or

ab
o 

ve
dn

o 
pr

eb
er

ite
 e

tik
et

o 
in

 in
fo

rm
ac

ije
 o

 s
re

ds
tv

u.

Svetovanje:  
051 672 102 • Andrej Skrt 
041 449 900 • Istok Marin   
051 641 199 • Laszlo Kerek
051 672 103 • Igor Sternad
041 706 638 • Alojz Sreš  

Popolno varstvo. 
BREZ PRESENEČENJ.

Za dobro varstvo vinske trte moramo dobro poznati naš vinograd 
(klimatske razmere, pedološke razmere, občutljivost sort, ki jih 
imamo v vinogradu, bolezni in škodljivce, ki so vinograd napadali 
v predhodnem letu …). Ob tem moramo spremljati še vremensko 
napoved, da vemo, kdaj bodo ustrezne razmere za okužbo, in tudi 
napoved svetovalne službe, ki spremlja razvoj bolezni in škodljivcev 
na več različnih lokacijah po vseh vinorodnih deželah Slovenije.

Varstvo pred peronosporo
Pomembno je s preventivnim varstvom preprečiti primarne okužbe. 
V zgodnjih fazah rasti uporabimo pripravke na osnovi propineba 
(Antracol®, Antracol® Combi), v najobčutljivejšem obdobju – v času 
cvetenja in debeljenja jagod – pa pripravke s sistemskim in kontaktnim 
delovanjem, kot so Mikal® Premium F in Mikal® Flash. Če smo zaradi 
vremenskih razmer prekoračili presledke med škropljenji, uporabimo 
pripravka, ki imata poleg preventivnega delovanja tudi vrhunsko kura-
tivno in eradikativno delovanje: Mikal® Premium F in Melody® Combi.

Varstvo vinske trte 

Oidij 
Vinsko trto okužuje od začetka brstenja v toplem in suhem vremenu, 
predvsem v senčnih delih. Oidij se močneje pojavlja v vinorodni 
deželi Primorska, na občutljivih sortah in izpostavljenih legah pa po 
vsej Sloveniji. Še posebno so občutljive sorte chardonnay, rizvanec, 
kerner, malvazija, refošk in šipon, srednje občutljive pa traminec, 
sauvignon, zeleni silvanec in muškat otonel.

Varstvo pred oidijem
Ob manjši nevarnosti za okužbo z oidijem opravimo prva škropljenja 
s pripravki na podlagi žvepla. V najobčutljivejšem obdobju od 
začetka cvetenja pa vse do mehčanja jagod pa uporabimo pripravke, 
ki zagotavljajo vrhunsko varstvo, kot so Folicur®, Falcon® in Nativo®. 
Če obstaja verjetnost večje okužbe, moramo prej omenjene pripravke 
uporabiti že v zgodnjih fazah rasti. 

PRIPOROČILO
V času cvetenja uporabite pripravka Falcon® ali Nativo®, saj imata 
stransko delovanje na botritis.

Andrej Skrt, Bayer CropScience

Peronospora vinske trte

bayer.indd   1 15.5.2012   15:49:37
36 številka 109



navzkrižna skladnosT

Standard za fitofarmacevtska 
sredstva
Počasi prehajamo v obdobje, ko se običajno tudi pogosteje pokaže potreba po uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS). 
Ob uporabi FFS moramo dosledno upoštevati navodila za uporabo, ki so priložena sredstvu, posebno pozornost pa na-
menjamo tudi varstvu čebel, drugih opraševalcev in koristnih organizmov ter varstvu voda.

čebele imajo v pridelavi hra-
ne izredno velik pomen, saj 
so pomembne opraševal-
ke številnih rastlin. Zahteva 
navzkrižne skladnosti št. 43 
zato nalaga vsem izvajalcem 
varstva rastlin, da varujemo 
čebele. 

In kako v primeru, da se v 
pridelovalni sezoni zaradi bo-
lezni in škodljivcev ne more-
mo popolnoma odreči uporabi 
fitofarmacevtska sredstva, rav-
namo pridelovalci? V primeru 
uporabe čebelam nevarnih FFS 
(čebelam so nevarni predvsem 
insekticidi in akaricidi) ne po-
zabimo, da:
•	 Mora	biti	v	času	tretiranja	s	

FFS cvetoča podrast v traj-
nih nasadih pokošena ozi-
roma mora biti na drug na-
čin preprečeno, da bi jo FFS 
doseglo.

•	 Je	 v	 času	 cvetenja	 gojenih	
rastlin uporaba sistemič-
no delujočih FFS strogo 
prepovedana.

•	 Je	 v	 času	 cvetenja	 gojenih	
rastlin uporaba kontaktno 
delujočih FFS dovoljena le v 
nočnem času od dve uri po 
sončnem zahodu do dve uri 
pred sončnim vzhodom. 

•	 V	 navodilu	 za	 uporabo,	 ki	
je priloženo vsakemu FFS, 
preverimo, ali je FFS, ki ga 
nameravamo uporabiti v 
našem posevku, nevarno za 
čebele. Da je opozorilo takoj 
dobro vidno, so sredstva, ki 
so nevarna, označena z gra-
fičnim opozorilnim znakom 

na embalaži FFS. Podatki 
o čebelam nevarnih FFS 
so dostopni tudi na spletni 
strani fitosanitarne upra-
ve RS na seznamu registri-
ranih FFS (spletni naslov: 
http://spletni2.furs.gov.si/
ffs/regsr/index.htm (seznam 
FFS, nevarnih za čebele)). 

V Sloveniji večino pitne vode 
dobimo iz podtalnice, površin-
ske vode pa predstavljajo po-
memben življenjski prostor šte-
vilnim živim bitjem. Zahteva 
navzkrižne skladnosti št. 44 
zato nalaga uporabnikom FFS, 
da varujemo pomemben narav-
ni vir – vodo. Ob uporabi FFS 
k varovanju površinskih voda 
pripomoremo z upoštevanjem 
varovalnih pasov ob vodotokih. 
Za zaščito površinskih voda in 
preko tega tudi vodnih orga-
nizmov je uporaba sredstev za 

varstvo rastlin prepovedana na 
priobalnih zemljiščih v tlorisni 
širini 15 metrov od meje bre-
ga voda 1. reda, in 5 metrov od 
meje brega voda 2. reda. V pri-
meru, da pristojni organ v po-
stopku registracije ugotovi, da 
je FFS bolj škodljivo ali toksično 
za vodne organizme, lahko do-
loči širši varnostni pas ob vodo-
tokih. Varnostni pasovi ob vo-
dah 1. in 2. reda so za posame-
zno sredstvo zapisani na etike-
ti oziroma navodilu za uporabo 
posameznega sredstva, razvidni 
pa so tudi iz povzetka odločbe 
registracije posameznega FFS 
na spletni strani Furs (seznam 
registriranih FFS). Ob preverja-
nju varnostnega pasu ob vodah 
na etiketi oziroma navodilu za 
uporabo FFS bodimo pozorni 
tudi na morebitne opombe o 
možnostih za zmanjšanje var-
nostnega pasu v primeru upo-

rabe šob, ki zmanjšajo zanaša-
nje (npr. na podlagi odločbe o 
priznavanju nujno potrebnih 
FFS). Odveč ne bo tudi opozori-
lo, da med vode 1. reda uvršča-
mo Jadransko morje, Blejsko, 
Bohinjsko in Cerkniško jezero, 
Savo Dolinko in Savo Bohinjko, 
Savo, Tržiško Bistrico, Kokro, 
Soro, Kamniško Bistrico, 
Ljubljanico, Savinjo, Mirno 
(na Dolenjskem), Krko, Sotlo, 
Kolpo, Dravo, Mežo z Mislinjo, 
Dravinjo, Pesnico, Muro, 
Ledavo, Ščavnico, Rižano, Reko, 
Sočo, Idrijco, Vipavo, Dragonjo, 

Mirno, Nadižo, Idrijo, Pako in 
ostale celinske vode, ki tvori-
jo ali prečkajo državno mejo. 
Preostale vode pa so vode 2. 
reda. 

kako ravna kmetijski 
svetovaleC oB 
svetovanju navzkrižne 
sklaDnosti na kmetiji?

Svetovalec vas ob svetovanju 
navzkrižne skladnosti povpra-
ša o ravnanju na parcelah ob 
vodotokih in o morebitni upo-
rabi FFS v času cvetenja gojenih 
rastlin. S svetovancem skupaj 

Znak nevarno za čebele

Z umno uporabo FFS varujemo tudi druge opraševalce.
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vaBilo K oDDaji vloge
izbor inovativne mlade kmetice/

inovativnega mladega kmeta 2012

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slo-
venske podeželske mladine (ZSPM) vabita mlade kmetice in 
kmete k oddaji vloge. Naslov za leto 2012 bo podeljen na jesen-
skem sejmu v Komendi.
Prijavijo se lahko nosilci kmetijskega gospodarstva, mlajši od 
40 let, ki so se s svojim delom uveljavili in imajo vrhunske 
dosežke na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in/ali 
dopolnilnih dejavnosti. Kandidati morajo biti člani društev, 
včlanjenih v Zvezo slovenske podeželske mladine, in imajo do 
zveze poravnano članarino  

inovativna ideja mora vsebovati izvirne dosežke, ki po-
membno prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva ali 
gozdarstva ali ribištva in se odlikuje vsaj po enem od na-
slednjih vidikov: 
•	 da	prinaša	nove	ideje,	pomembne	za	nadaljnji	razvoj	na	

svojem področju, 
•	 da	prinaša	nove	metode	ali	
•	 da	 prinaša	 ekonomske	 učinke	 na	 kmetijskem	

gospodarstvu.

Prijavo na povabilo kandidat odda priporočeno po pošti do 30. 
maja 2012 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 kmetijske svetoval-
ne službe pri KGZS ali KGZS (www.kgzs.si) ali ZSPM (www.
zspm.si). Dodatne informacije: Andreja Krt Stopar: andre-
ja.krt@kgzs.si, tel.: 01 51 36 646 ali Januš Juhart: janus.ju-
hart@gmail.com, tel.: 031 515 863. 

preverita še zapise v evidenci o 
uporabi FFS, ki smo jih dolžni 
voditi vsi tržni pridelovalci. V 
primeru neskladnosti se sveto-
valec in svetovanec pogovorita, 
kako ravnati v prihodnje.

preverjanje izvajanja 
omenjenih zahtev in 
kršitve

Kontrolor navzkrižne skladno-
sti ob pregledu na kmetiji s po-
močjo evidence o uporabi FFS 
preveri morebitno uporabo FFS 
v času cvetenja (preveri, ali je 
uporabljeno FFS kontaktno ali 
sistemično delujoče in v kate-
rem delu dneva je bilo upora-
bljeno). Ob kontroli na kmeti-
ji preveri tudi, ali posamezne 

parcele oziroma gerki mejijo na 
vodotoke in če je izvajalec var-
stva rastlin upošteval varnostni 
pas od vode.

V primeru kršitve zahteve 
številka 43 ali 44 velja, da gre 
na kmetiji za srednjo kršitev, ki 
je kaznovana s 50 kazenskimi 
točkami.

V primeru nejasnosti in 

vprašanj se seveda lahko obr-
nete na svojega kmetijskega 
svetovalca in skupaj bomo po-
iskali ustrezne rešitve.

Iris Škerbot, univ. dipl.  »
inž. agr.

KGZS – Zavod Celje

navzkrižna skladnosT

Cvetočo podrast v trajnih nasadih pred uporabo FFS, ki so ne-
varna za čebele, pokosimo ali drugače preprečimo, da bi sred-
stvo prišlo na cvetoče rastline.

Vabimo vas na izobraževanja v okviru Ukrepa 111, 
ki omogoča brezplačna usposabljanja za lastnike 
kmetij in njihove družinske člane ter podjetja in 
njihove zaposlene. Izobraževali vas bomo na na-
slednjih področjih: sadjarstvo, vinogradništvo, 
kletarstvo, živinoreja, vrtnarstvo, poljedelstvo, 
cvetličarstvo, gozdarstvo, predelava sadja, pre-
delava mleka, predelava mesa,  promocija, trže-
nje, alternativni viri energije. Podroben program 
je predstavljen na spletni strani: www.ksgrm.
net.
Prijave zbiramo na tel. številkah: 07 393 47 19 in 
031 729 842 ter na e-naslovu: tecaji.grm@guest.
arnes.si.

RMČANI –
                                      DRUŠTVO GRMČANI -  
                                      DRUŠTVO ZA GOSPODARSKI IN KULTURNI RAZVOJ PODEŽELJA  

TER OHRANJANJE KRAJINE, NARAVNE IN  KULTURNE DEDIŠČINE 
 

Sevno 13 
8000 Novo mesto 

 

Društvo Grmčani je most med šolo in okoljem, dijaki, študenti ter zaposlenimi. Skozi večletno 
delovanje smo Grmčani na različnih sejmih, razstavah in prireditvah predstavili raznolike 
dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo, in veliko pestrost ponudbe, ki je odraz teh dejavnosti. 
Koraki, ki smo jih naredili v preteklih letih, so bili namenjeni promoviranju domače hrane in 
približevanja pridelovalcev in potrošnikov.  
Naši cilji so: 
- povezati pridelovalce in potrošnike ter le-tem ponuditi odlične in zdrave domače proizvode; 
- vzpodbuditi podjetniško miselnost na podeželju; 
- organizirati posameznike v verige različnih dejavnosti; 
- oblikovati gospodarski grozd na podeželju; 
- izvajati nenehna izobraževanja in usposabljanja članov, pridelovalcev in potrošnikov; 
- biti aktivni v gospodarskem, družbenem in političnem življenju.  
Za uresničevanje teh ciljev s svojo listo kandidiramo na volitvah v svet Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije ter v svete območnih enot Novo mesto, Brežice in Ljubljana. VABIMO 
VAS, DA VOLITE LISTO DRUŠTVA GRMČANI. 
 
Vabimo vas tudi na izobraževanja v okviru Ukrepa 111, ki omogoča brezplačna 
usposabljanja za lastnike kmetij in njihove družinske člane ter podjetja in njihove zaposlene. 
Izobraževali vas bomo na naslednjih področjih: sadjarstvo, vinogradništvo, kletarstvo, 
živinoreja, vrtnarstvo, poljedelstvo, cvetličarstvo, gozdarstvo, predelava sadja, predelava 
mleka, predelava mesa,  promocija, trženje, alternativni viri energije. Podroben program je 
predstavljen na spletni strani: www.ksgrm.net. 
Prijave zbiramo na tel. Številkah: 07 39 34 719, 031 729 842 ter na e-naslovu: 
tecaji.grm@guest.arnes.si. 
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Pravni nasveTi 

Vpis GERK-ov in soglasje za uporabo 
nepremičnine
Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo pred vložitvijo zbirne vloge na upravnih enotah urediti svoje GERK-e. Redni 
rok za oddajanje vlog za neposredna plačila v kmetijstvu se je sicer v začetku maja zaključil, kar pomeni, da so nosilci 
kmetijskih gospodarstev GERK-e uredili glede podatkov o površini, s tem člankom pa želimo opozoriti še na pravico do 
uporabe zemljišč.

vpis Gerk-a Brez 
veDnosti lastnika 
zemljišča
Najprej kratek zaplet: zgodi se, 
da nosilec kmetijskega gospo-
darstva obdeluje neko kmetijsko 
zemljišče, ga kot GERK vpiše na 
svoje kmetijsko gospodarstvo in 
tako prejema neposredna plači-
la, ob tem pa ni njegov lastnik 
niti z lastnikom nima sklenje-
ne zakupne pogodbe ali druge-
ga dogovora. O dejstvu, da je ne-
premičnina vpisana v GERK na 
nekem drugem kmetijskem go-
spodarstvu, seveda lastnik nič 
ne ve … Takšna situacija se lah-
ko pripeti po dedovanju, ko se 
kmetija razdeli med osebe, ki se 
s kmetijstvom ne ukvarjajo, na-
dalje pri nepremičninah, s kate-
rimi upravlja agrarna skupnosti, 
kmet lahko tudi (mogoče neve-
de) v GERK vriše sosedove povr-
šine in podobno. Ob tem se po-
stavlja vprašanje lastnikov ne-
premičnin, ali ni to tiha privati-
zacija zemljišč? Je res, da pri vpi-
su GERK-a ni pomembno, kdo je 
lastnik, temveč zgolj, kdo zemljo 
obdeluje?

vpis Gerk-a v rkG
Zgornjo situacijo poskušaj-
mo rešiti: pravno podlago za 
vpis GERK-a podaja 144. člen 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list 
RS, št. 45/08), bolj natančno pa 
Pravilnik o registru kmetijskih 
gospodarstev (Uradni list RS, št. 
1/10, 68/10, 110/10, 66/11, v na-
daljevanju: Pravilnik o RKG). V 

skladu z navedenim pravilni-
kom nosilec kmetijskega gospo-
darstva na upravni enoti, kjer le-
žijo kmetijska zemljišča, ki jih 
ima v uporabi, oziroma kjer se 
nahaja sedež kmetijskega gospo-
darstva, vriše GERK. Ob vpisu 
GERK-a se posebej ne preverja 
lastništva oziroma pravnih pod-
lag, na osnovi katerih ima kmet 
pravico do uporabe (obdelave) 
zemljišč. 

praviCa Do uporaBe 
zemljišč
Kljub dejstvu, da na »vhodni 
strani«, ko se GERK vpisu-
je, upravne enote ne opravlja-
jo kontrole pravnih podlag za 
vpis, to še ne pomeni, da lastnik 
zemljišča iz zgornjega zapleta, 
ki ima svoje površine brez ve-
dnosti vključene v GERK-e na 
nekem drugem kmetijskem go-
spodarstvu, nima nikakršnih 
možnosti za rešitev situacije. 
Pravilnik o RKG predpisuje, da 
mora imeti vsak nosilec kme-
tijskega gospodarstva pravico 
do uporabe zemljišč za zemlji-
šča, ki jih njegovo kmetijsko 
gospodarstvo uporablja (sedmi 
odstavek 2. člena oziroma četr-
ti odstavek 3. člena Pravilnika 
o RKG). Pravico do uporabe 
ima nosilec, ki je lastnik ali 
zakupnik zemljišča oziroma 
ima za uporabo zemljišča pri-
dobljeno soglasje lastnika ze-
mljišča ali drugo pravno pod-
lago, iz katere izhaja pravica 
do uporabe zemljišč, npr. če 

je določen kot začasni skrb-
nik. Pridobiti soglasje za upo-
rabo stvari, katere lastnik je 
druga oseba, je seveda osnov-
na moralna dolžnost vsakega 
posameznika, kar velja tudi pri 
kmetijskih zemljiščih.

spor meD lastnikom in 
uporaBnikom zemljišč
Nekateri nosilci kmetijskih go-
spodarstev navedeno zahtevo iz 
Pravilnika o RKG (vede ali ne-
vede) kršijo, kar privede do za-
pleta iz prvega odstavka. Ko la-
stnik zemljišča izve, da so nje-
gove kmetijske površine vklju-
čene v GERK na drugem kme-
tijskem gospodarstvu, se zade-
va lahko razreši na dva načina:
1. Lastnik se z uporabo strinja. 

Z uporabnikom zemljišča 
se pogovori in sporazume o 
nadaljnji uporabi zemljišča. 
Dogovor lahko ostane usten, 
lahko ga zapišeta kot doku-
ment, iz katerega je razvi-
dno, da se lastnik strinja z 
uporabo zemljišč, ali skle-
neta zakupno pogodbo. 

2. Lastnik se z uporabo ne 
strinja in želi, da se njego-
ve površine izločijo iz upo-
rabe drugega kmetijskega 
gospodarstva.

uGotavljanje 
(ne)pravilnosti 
prijavljeneGa Gerk-a
V drugem primeru, ko pride do 
spora med lastnikom in upo-
rabnikom zemljišč ali suma na 

napačno prijavo GERK-a, mora 
lastnik upravno enoto obvestiti 
o svojih ugotovitvah. Upravna 
enota preveri, če nosilec kme-
tijskega gospodarstva izkazu-
je pravico do uporabe: nosilca 
povabi k predložitvi dokazil, 
s katerimi izkazuje pravico 
do uporabe zemljišč. če ugo-
tovi, da nosilec nima soglasja 
lastnika za uporabo zemljišč, 
mu gerK izbriše. Vprašanje 
lastništva oziroma pravice do 
uporabe tako še zdaleč ni zane-
marjeno, kot bi se lahko zdelo 
iz zapleta. 

posleDiCe izBrisa Gerk-a
Kmetijska zemljišča, iz katerih 
je bil izbrisan GERK zato, ker 
nosilec ni imel ustreznega so-
glasja, postanejo proste. Kdor 
želi na teh površinah vpisati 
GERK, mora predložiti dokazi-
la, s katerimi izkazuje pravico 
do uporabe zemljišča. Na pod-
lagi vpisanega GERK-a lahko 
nosilec kmetijskega gospodar-
stva vloži vlogo za pridobitev 
neposrednih plačil.

površine v solastnini 
ali skupni lastnini
Vpis površin v GERK-e se lah-
ko zaplete tudi, ko so kmetijska 
zemljišča v solastnini več oseb: 
med zakoncema, starši in otro-
ci, brati in sestrami, dediči ipd. 
Nekateri solastniki se dobro ra-
zumejo, zato jim upravljanje s 
premoženjem ne povzroča ni-
kakršnih težav, nasprotno pa je 
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mednarodne dejavnosTi kgzs

Italijanski in slovenski kmetje se 
soočajo s podobnimi težavami
 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je na srečanju s predsednikom Konfederacije italijanskih kmetov Giuseppejem 
Politijem spregovorila tudi o možnostih vstopa v Svetovno organizacijo kmetov.

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica slovenije (KgZs) je 8. 
maja v ljubljani gostila pred-
sednika Konfederacije itali-
janskih kmetov giuseppeja 
Politija, ki je tudi predstav-
nik svetovne organizacije 
kmetov, zadolžen za sredo-
zemsko regijo, in predsedni-
ka Kmečke zveze Trst Franca 
Fabca s sodelavci. glavni na-
men srečanja je bil spregovo-
riti o možnostih vključitve 
KgZs v svetovno organizaci-
jo kmetov in aktualnih teža-

vah v kmetijstvu, ki se tičejo 
tako italijanskih kot sloven-
skih kmetov. v okviru obi-
ska so se srečali tudi z mini-
strom za kmetijstvo in okolje 
Francem Bogovičem in pred-
sednikom parlamentarnega 
odbora za kmetijstvo, goz-
darstvo, prehrano in okolje 
mag. Dejanom židanom.

DeleGaCija pri ministru 
za kmetijstvo in okolje
Predsednik Konfederacije ita-
lijanskih kmetov Giuseppe 

Politi je na srečanju z mini-
strom za kmetijstvo in okolje 
Francem Bogovičem predstavil 
Konfederacijo italijanskih kme-
tov. Konfederacija deluje neod-
visno od političnih strank in 
vlade. Kot je povedal Politi, šteje 
nekaj manj kot 800 tisoč članov, 
od tega je 400 tisoč majhnih in 
srednjih kmetov. Pod okrilje 
Konfederacije so združeni tudi 
upokojeni kmetje, mladi kme-
tje ter kmečke žene, ki imajo 
znotraj Konfederacije popolno 
avtonomnost. Konfederacija je 

prisotna v 1200 italijanskih ob-
činah in zaposluje okrog 3200 
uslužbencev. Njeno poslanstvo 
je izboljšati ekonomsko-soci-
alni položaj kmetov. Kmetom 
pa nudi tudi strokovno po-
moč in pomoč pri birokratskih 
zadevah.

V nadaljevanju so spregovo-
rili tudi o možnostih vključitev 
KGZS v Svetovno organizaci-
jo kmetov. Minister Bogovič je 
pobudo, da se KGZS vključi v to 
mednarodno organizacijo, poz-
dravil. Na srečanju z ministrom 

upravljanje s solastnino, ko so 
odnosi med solastniki skrhani, 
lahko precej težavno. 

Stvarnopravni zakonik 
(SPZ, Uradni list RS, 87/02, 
18/07 Skl.US: U-I-70/04-18) v 
petem odstavku 67. člena glede 
upravljanja s solastnino določa, 
da se posle, ki presegajo okvi-
re rednega upravljanja s stvar-
jo, lahko opravi zgolj na pod-
lagi soglasja vseh solastnikov. 
Med slednje posle se šteje zlasti 
razpolaganje s celotno stvarjo, 
določitev načina rabe in dolo-
čitev upravitelja stvari. Nosilci 
kmetijskih gospodarstev, ki 
niso pridobili vseh soglasij za 
vpis GERK-a na površini, kjer 
je solastnikov več (težave so 
se pojavljale zlasti pri površi-
nah, s katerimi upravlja agrar-
na skupnost), GERK-a niso mo-

gli vpisati oziroma je upravna 
enota že vpisan GERK izbrisa-
la (Npr. sodba Upravnega sodi-
šča RS, št. III U 259/2010 z dne 
19. 4. 2011). Enak delež soglas-
ja so morali zagotoviti tudi sku-
pni lastniki. 

nižje soGlasje za 
Določitev uporaBnika
Preteklik je v zgornjih naved-
bah uporabljen namenoma, saj 
je bil v poletju 2011 spremenjen 
Zakon o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 
71/11), ki je v drugem odstavku 
7. člena določil izjemo od zgo-
raj navedenega pravila SPZ. Z 
namenom obdelanosti kme-
tijskih zemljišč od junija 2011 
naprej za določitev uporabnika 
kmetijskega zemljišča in načina 
rabe zemljišča zadostuje:

- soglasje solastnikov, katerih 
idealni deleži predstavlja-
jo več kot polovico površi-
ne zemljišča, če je kmetijsko 
zemljišče v solastnini,

- soglasje več kot polovice la-
stnikov, če je kmetijsko ze-
mljišče v skupni lastnini.
Dogovor o uporabi zemlji-

šča, sklenitev zakupne pogodbe 
ali drug podoben dokument, iz 
katerega je razvidno, da se so-
lastniki ali skupni lastniki stri-
njajo z vpisom njihovih povr-
šin v GERK, morajo torej potr-
diti solastniki več kot polovice 
površine nepremičnin oziro-
ma najmanj polovica skupnih 
lastnikov.

Določitev DejanskeGa 
uporaBnika
Lastniku, ki svoje kmetijske po-

vršine prepusti drugemu upo-
rabniku, se še vedno pripisuje 
katastrski dohodek, ki se všte-
va v davčno osnovo za izračun 
dohodnine. Na podlagi določi-
tve dejanskega uporabnika pri 
DURS-u se to lahko spremeni. 
Od določitve dejanskega upo-
rabnika, ki se ga do 30. junija 
za tekoče leto določi z vlogo na 
DURS, je tudi odvisno, komu se 
bo katastrski dohodek kmetij-
skih in gozdnih zemljišč všte-
val v davčno osnovo za tekoče 
leto: katastrski dohodek se pre-
nese od lastnika zemljišča na 
dejanskega uporabnika.

Gašper Cerar »

Pravni nasveTi 
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Delegacijo je sprejel tudi minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič.

Bogovičem je Politi predstavil 
tudi stališča Konfederacije itali-
janskih kmetov do bodoče sku-
pne kmetijske politike (SKP) 
po letu 2013. Konfederacija se 
tako kot KGZS zavzema za to, 
da sredstva iz naslova ukrepov 
SKP dobijo tisti, ki obdeluje-
jo zemljo in pridelujejo hrano. 
Zavzel se je tudi za zmanjšanje 
administrativnih ovir in poe-
nostavitev postopkov.

V zvezi z Naturo 2000 na ob-
mejnem prostoru Slovenije in 
Italije je Politi povedal, da je tre-
ba nujno odpreti to problemati-
ko, saj, tako Politi, Natura 2000 
kmete tako rekoč odstranju-
je s tega območja. Ker območje 
Nature 2000 predstavlja veliko 
oviro pri kmetovanju tako ita-
lijanskim kot slovenskim kme-
tom, bo Konfederacija italijan-
skih kmetov v sodelovanju s 
Kmečko zvezo Trst organizira-
la posvet na temo Natura 2000 
v obmejnem prostoru. Posveta 
naj bi se udeležila tudi kmetij-
ska ministra Italije in Slovenije, 
potekal pa bo julija ali septem-
bra v Trstu. Na posvetu bo, kot 
je povedal predsednik KGZS 
Ciril Smrkolj, z veseljem sode-
lovala tudi zbornica.

preDstavniki 
italijanskih kmetov pri 
maG. Dejanu žiDanu
Giuseppe Politi je na spreje-
mu pri predsedniku parlamen-
tarnega odbora za kmetijstvo, 
gozdarstvo, prehrano in okolje 

mag. Dejanu Židanu predsta-
vil poglede Konfederacije itali-
janskih kmetov na bodočo SKP. 
»Nujno je, da dobimo skupna 
stališča kmetov in jih nato po-
sredujemo evropskim vladam,« 
je izpostavil Politi in dodal, da 
morajo vse države članice po-
dati svoja stališča, ne glede na 
velikost države. Ob tem je po-
vedal, da bodočnost kmetijstva 
ne sme biti zanimiva samo za 
kmete, saj je samooskrba s hra-
no pomembna za celotno sku-
pnost. Politi je tudi povedal, da 
ne more o vsem odločati samo 
Bruselj. Nekatere zadeve mo-
rajo, tako Politi, ostati v dome-
ni odločanja posamezne drža-
ve članice. Zavzel se je tudi za 
večjo vključenost mladih v bo-
dočo SKP. Mag. Židanu je pred-

stavil tudi problematiko kme-
tovanja na obmejnih območjih 
na področju Nature 2000 ter ga 
povabil, da se udeleži posveta 
na to temo.

v prostorih kGzs o 
svetovni orGanizaCiji 
kmetov
Predsednik Konfederacije ita-
lijanskih kmetov Giuseppeja 
Politija, ki je tudi predstavnik 
Svetovne organizacije kmetov, 
zadolžen za sredozemsko regi-
jo, in Christina Chirico, vod-
ja mednarodne pisarne pri 
Svetovni organizaciji kmetov, 
sta na sprejemu v prostorih 
KGZS predstavnikom KGZS, 
Zveze slovenske podeželske 
mladine in Sindikata kmetov 
Slovenije podrobneje predsta-

vila delovanje Svetovne organi-
zacije kmetov. Organizacija ima 
sedež v Rimu. Ustanovljena je 
bila leta 2011 v Bruslju, prva 
skupščina pa je potekala sep-
tembra istega leta v Južnoafriški 
republiki. Organizacija ima tre-
nutno 29 članic. V zvezi z med-
narodno pisarno v Rimu je 
Chiricova povedala, da je nje-
na osnovna naloga vključeva-
nje novih držav v organizacijo 
in sledenje mednarodnim po-
litikam, predvsem trgovinskim 
politikam na področju kme-
tijstva. V kolikor se bo KGZS 
vključila v Svetovno organiza-
cijo kmetov, bo imela kot pol-
nopravna članica možnost gla-
sovanja na skupščini.

Jerica Potočnik »

mednarodne dejavnosTi kgzs

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

13. 6. 2012 Dan pšenice, Jable 2012 Predavanje – 
velja za KOP

KIS – posestvo Jable, Grajska 
cesta 1, Loka pri Mengšu

9.30 4 Anton Šmidovnik, Tomaž 
Poje, Mateja Strgulec 

(vsi Z)

kGzs - kmetijsko gozdarski zavod ljubljana
Dodatne informacije dobite na telefonu: 01 513 07 18. * (N) izvajalci so notranji, (Z) izvajalci so zunanji.
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Kmetijska mehanizacija

Evropski trendi razvoja kmetijske mehanizacije gredo v 
smeri vedno večjih in zmogljivejših strojev, pri tem pa se vse 
pogosteje uporablja kombinacija hidravlike in elektronike. 
Na pohodu sta tudi robotika in uporaba solarne energije za 
pogon nekaterih manjših strojev, kot so vrtne kosilnice ali 
okopalniki. Žal se proizvajalci pri konstrukciji težje kmetijske 
mehanizacije še niso resneje posvetili razvoju strojev s čistejšimi 
pogonskimi gorivi, kot sta elektrika in plin.

Povratek odpisanih
Pogoste so že tudi kombinacije dveh različnih strojev. Tako 
je možno na en mah opraviti dvoje različnih opravil, kar 
se v končnem seštevku izkaže v prihranku časa in goriva. 
Z namenom zmanjšanja stroškov in varovanja okolja se 
vračajo tudi stroji, ki so bili aktualni pred tridesetimi ali celo 
štiridesetimi leti, kot recimo vretenasti obračalniki sena, saj 
le-ti niso potrebovali vlečne sile, ker delujejo na načelu uporabe 
lastne mehanske sile. 
Za slovenske razmere in potrebe so trendi večje in zmogljivejše 
kmetijske mehanizacije ter priključkov večinoma predi-
menzionirani, saj naše kmetije praviloma nimajo tako velikih 
obdelovalnih površin kot v tujini. 

Prodaja traktorjev spet večja
Po dveh letih krize in upada števila komercialno aktivnih 
kmetij se je lani med kmetijsko mehanizacijo opazno dvignila 
prodaja traktorjev – za 5,2 odstotka. V letu 2011 je bilo tako 
registriranih 1490 novih traktorjev, kar je 73 več kot leto 
prej. Med slovenskimi kmetovalci so najbolj priljubljene tiste 
znamke traktorjev, ki imajo najrazvitejšo in najaktivnejšo 
prodajno mrežo in poprodajno ponudbo, torej servis in oskrbo 
z rezervnimi deli. Še namig: lani so slovenski kupci očitno 
najbolj zaupali traktorju znamke New Holland, kupili so jih 
262, drugi najbolj iskani pa je bil s 166 kupci John Deere. V 
časih najboljše prodaje traktorjev je sicer veljalo, da je potrebe 
po obnovi slovenskega traktorskega parka letno zadovoljilo 
2000 novih traktorjev.
V trgovinah za prodajo kmetijske mehanizacije smo izvedeli, da 
je zadnje čase veliko zanimanja tudi za stroje in priključke za 
spravilo sena, kosilnice in razne obračalnike sena. Več se inve-
stira še v opremo za proizvodnjo mleka in gozdarsko meha-
nizacijo. Gozd spet postaja pomembnejši vir prihodkov nekaterih 
kmetij, zato potreba po sodobni gozdni mehanizaciji raste.

Zavora zanimanja za posojila
Med razloge za tako intenzivno obnovo slovenske kmetijske me-
hanizacije pa lahko, poleg očitne velike in cenovno sprejemljive 
ponudbe, štejemo tudi državna subvencijska sredstva. Vendar 
se tudi tu kot zavora izkaže preobširna in počasna birokracija. 
Poznavalci opažajo, da se nakupi s pomočjo državnih sredstev 
namreč zmanjšujejo. Zaradi dolgega obdobja od oddaje vloge 
do pridobitve odločbe marsikateri kmet, ki nujno potrebuje 
novo mehanizacijo, izgubi potrpljenje. Pridelki pač ne morejo 
čakati uradnikov.

Ali trg kmetijskih strojev kaže, 
da kmetijstvo oživlja?
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Tudi žage prehajajo na 
prijaznejšo energijo
Ko se odpravimo po nakupih nove gozdarske mehanizacije ali strojev 
za delo na vrtu, moramo najprej natančno premisliti, zakaj stroj 
potrebujemo in za kakšno obdelovalno površino.

»Za nas so te informacije pomembne, saj lahko kupcu v naši ponudbi 
nato poiščemo najbolj ustrezno napravo za ustrezno ceno. Za resno 
delo v gozdu potrebujemo močno žago, za obrezovanje vrtnega drevja 
pa je morda dovolj žaga iz hobi programa,« nam je povedala Melita 
Vučajnk iz trgovine TMS Brežice, servis in trgovina.
Sogovornica poudarja, da je pomembna tudi znamka proizvajalca, 
saj so te naprave zaradi močnejše razvojne ekipe, ki deluje v ozadju, 
precej bolj domišljene in zanesljive. To pa se pokaže pri končni ceni, 
saj so ceneni stroji praviloma manj vzdržljivi.

V TMS Brežice, kjer prodajajo predvsem izdelke priznanih proizvajalcev 
Husqvarna in Honda, so nam razkrili, da so se vrtne kosilnice – roboti, 
ki kosijo same, za pogon pa uporabljajo električno ali sončno energijo, 
izkazale kot zelo uporabne v vrtnem programu. Pri Husqvarni sicer 
za prihodnjo sezono pripravljajo celoten program vrtnih strojev, ki 
jih bo poganjala energija iz baterij, pri tem pa bodo te za vse naprave 
priročno enake. 

»V naši trgovini redno hodimo na izobraževanja ter spremljamo novosti. 
Tako lahko kupcu na enem mestu ponudimo le najboljše iz programa 
gozdne in vrtne mehanizacije, na servisu pa poskrbimo še za kakovostno 
vzdrževanje oziroma servisiranje,« nam je še povedala sogovornica.

PE - Trnje 4a, 8250 BREŽICE
07/496 66 50, 07/49 90 150

www.tms-brezice.si
tms@siol.net

TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS, TRGOVINA

Sečen Ivan

PARTNER P 185117 H
18,5KM, 117 cm, hidro

Za gotovinsko plačilo 
že za 1.791,00 €

HONDA HRS 536 SDE
5,5KM, 53cm, možnost mulčanja

ali stranski izmet

Za gotovinsko plačilo 
že za 449,10 €

Kosilnica LC 53 e
Briggs & Stratton, 750 Series, 

Pobiranje/BioClip®/Zadnji izmet, 
53 cm 

Že 20 let z vami!

Pomlad – pravi čas za servis in nakup kmetijske ter vrtne mehanizacije

• prodaja in servis vrtnih kosilnic, žag, kosilnic 
na laks, škropilnic

• izdelava hidravličnih cevi

• zastopniki MTD, HUSQVARNA

• gotovinski popusti
   

Znamke strojev, ki jih servisiramo:

HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, MTD, GUTBROD, KAWASAKI, ALPINA,  DOLMAR, STIGA, ALKO, 
BRIGGS&STRATTON, KOHLER, HONDA, SOLO, McCULLOCH, 

HUSQVARNA AUTOMOWER
zmogljivost za košnjo: do 5.000m2
v različnih izvedbah: klasični (baterijski) 
ali solarni

Cena: od 1.499 € dalje

 

Da poceni ne postane 
predrago!
Za kmeta je zelo pomembno, da si z vsakim novim kmetijskim 
strojem in priključkom poenostavi delo in opravila, oziroma da 
racionalizira delo, zmanjša stroške in tako poveča proizvodnost in 
konkurenčnost svojega končnega pridelka na trgu.

Pred nakupom novega stroja je zelo pomembno, da ocenimo njegovo 
zmogljivost ter ji dodamo malce rezerve za morebitno povečanje 
dejavnosti v bližnji prihodnosti, da si ne bi prehitro ustvarili novih 
nepotrebnih izdatkov.

»V Sloveniji se predvsem pri strojih dvomljive kakovosti in tudi porekla 
pogosto srečujemo s težavami zaradi oskrbe z ustreznimi rezervnimi 
deli in servisiranjem. Pri nakupu novega stroja se je namreč potrebno 
prepričati o tem, saj tudi ugledni proizvajalci pod svojo blagovno 
znamko mnogokrat ponujajo končne izdelke dvomljive kakovosti 
za na prvi pogled ugodno ceno. Potem se izkaže, da kakovost stroja ne 
odgovarja reklami, ugotovitev pa je za žep kmeta lahko zelo boleča,« 
svoje izkušnje naniza Branko Mikulan iz podjetja Si-ja d.o.o. iz Črnuč 
pri Ljubljani, kjer od leta 1994 zastopajo kar nekaj priznanih proiz-
vajalcev kmetijske mehanizacije in opreme.

Pove še, da je pogosto napačno razmišljanje, da je mehanizacija iz 
uvoza gotovo boljša od domače. »Slovenski proizvajalci so večinoma 
primerljivi s tujimi, a so premalo prodorni zaradi razdrobljenosti in 
neustrezne predstavitve v tujini ter visoke davčne obremenitve na 
enoto izdelka, ki je nekonkurenčna z evropskimi in drugimi tekmeci.«

Vse kar potrebujete na 
sodobni kmetiji!

Nudimo vam tudi možnost obročnega brezobrestnega 
plačilo do 24 mesecev. Dostava na dom brezplačna. 
Možnost nakupa “staro za novo” (velja za traktorje).

Tudi pri ušesih ima veselje 
svoje meje.
Natančno pri 85 decibelih.

> Hrup škoduje vašemu zdravju

> Naglušnost zaradi hrupa je med  
 najpogostejšimi poklicnimi 
 boleznimi

> Neuroth vam ponuja varno zaščito  
 pred hrupom

Neuroth - učinkovita zaščita
v glasnem okolju

NEUROTH - 15x v Sloveniji
Info telefon 01/422 84 23

www.neuroth.si

NX PRO®:
Individualna zaščita sluha pri 
delu v gozdu in na kmetiji

Slika: NX Pro®

Tako zelo smo se že navadili nanj, da ga pogosto sploh več zares 
ne zaznamo: mislimo seveda na hrup v našem okolju. Skrajni čas 
je torej, da se mu enkrat za vselej dobro posvetimo in razmislimo 
o tem, kakšno obremenitev predstavlja hrup v našem vsakdanjiku. 

Zelo glasni – a kljub vsemu za ljudi še komaj slišni so postali bobneči 
motorji in hrumeči stroji v bivalnem in delovnem okolju. Vse postaja 
vedno hitrejše, bolj hektično in vedno glasnejše. Uživati v miru in 
tišini je postala luksuzna dobrina naše družbe. Intervali tišine, tako 
zelo življenjsko potrebni za našo slušno zmožnost, so vedno krajši, 
zvočna obremenjenost pa vedno daljša in močnejša. In prav na de-
lovnem mestu je dnevna zvočna obremenitev tako visoka, da močno 
škodi zdravju ljudi – pri tem so posamezne skupine ljudi še veliko 
bolj ogrožene, kot mislimo; na primer delavci v zelo glasnih delovnih 
okoljih, piloti in gozdarji. 

Ukrepi, s katerimi si v takšnih primerih lahko pomagamo in zaščitimo 
svoj sluh, so v rokah posameznika, z njimi pa pokaže odgovornost do 
svojega zdravja. Prevelika zvočna obremenitev lahko namreč močno 
poveča nivo stresa in povzroči veliko tveganje za srčni infarkt ali 
kap. Prag bolečine naših ušes se začne že pri 110 decibelih, kar je na 
primer glasnost, ki jo lahko povzroči že krožna žaga ali pnevmatično 
kladivo. Izmerjen hrup na prašičjih farmah je dosegel raven hrupa 
do 115 dB. 
Meja glasnosti, pri kateri morajo biti ušesa primerno zaščitena, je 85 
decibelov, saj se lahko le na ta način izognemo poškodbam sluha, 
ki jih ni mogoče več pozdraviti ali odpraviti. Vendar zaščita sluha 

Hrup nas obremenjuje 
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Tudi žage prehajajo na 
prijaznejšo energijo
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potrebujemo in za kakšno obdelovalno površino.

»Za nas so te informacije pomembne, saj lahko kupcu v naši ponudbi 
nato poiščemo najbolj ustrezno napravo za ustrezno ceno. Za resno 
delo v gozdu potrebujemo močno žago, za obrezovanje vrtnega drevja 
pa je morda dovolj žaga iz hobi programa,« nam je povedala Melita 
Vučajnk iz trgovine TMS Brežice, servis in trgovina.
Sogovornica poudarja, da je pomembna tudi znamka proizvajalca, 
saj so te naprave zaradi močnejše razvojne ekipe, ki deluje v ozadju, 
precej bolj domišljene in zanesljive. To pa se pokaže pri končni ceni, 
saj so ceneni stroji praviloma manj vzdržljivi.

V TMS Brežice, kjer prodajajo predvsem izdelke priznanih proizvajalcev 
Husqvarna in Honda, so nam razkrili, da so se vrtne kosilnice – roboti, 
ki kosijo same, za pogon pa uporabljajo električno ali sončno energijo, 
izkazale kot zelo uporabne v vrtnem programu. Pri Husqvarni sicer 
za prihodnjo sezono pripravljajo celoten program vrtnih strojev, ki 
jih bo poganjala energija iz baterij, pri tem pa bodo te za vse naprave 
priročno enake. 

»V naši trgovini redno hodimo na izobraževanja ter spremljamo novosti. 
Tako lahko kupcu na enem mestu ponudimo le najboljše iz programa 
gozdne in vrtne mehanizacije, na servisu pa poskrbimo še za kakovostno 
vzdrževanje oziroma servisiranje,« nam je še povedala sogovornica.

PE - Trnje 4a, 8250 BREŽICE
07/496 66 50, 07/49 90 150

www.tms-brezice.si
tms@siol.net

TMS BREŽICE d.o.o.
SERVIS, TRGOVINA

Sečen Ivan

PARTNER P 185117 H
18,5KM, 117 cm, hidro

Za gotovinsko plačilo 
že za 1.791,00 €

HONDA HRS 536 SDE
5,5KM, 53cm, možnost mulčanja

ali stranski izmet

Za gotovinsko plačilo 
že za 449,10 €
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Pomlad – pravi čas za servis in nakup kmetijske ter vrtne mehanizacije

• prodaja in servis vrtnih kosilnic, žag, kosilnic 
na laks, škropilnic

• izdelava hidravličnih cevi
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Tudi pri ušesih ima veselje 
svoje meje.
Natančno pri 85 decibelih.

> Hrup škoduje vašemu zdravju

> Naglušnost zaradi hrupa je med  
 najpogostejšimi poklicnimi 
 boleznimi

> Neuroth vam ponuja varno zaščito  
 pred hrupom

Neuroth - učinkovita zaščita
v glasnem okolju

NEUROTH - 15x v Sloveniji
Info telefon 01/422 84 23

www.neuroth.si

NX PRO®:
Individualna zaščita sluha pri 
delu v gozdu in na kmetiji

Slika: NX Pro®

Tako zelo smo se že navadili nanj, da ga pogosto sploh več zares 
ne zaznamo: mislimo seveda na hrup v našem okolju. Skrajni čas 
je torej, da se mu enkrat za vselej dobro posvetimo in razmislimo 
o tem, kakšno obremenitev predstavlja hrup v našem vsakdanjiku. 

Zelo glasni – a kljub vsemu za ljudi še komaj slišni so postali bobneči 
motorji in hrumeči stroji v bivalnem in delovnem okolju. Vse postaja 
vedno hitrejše, bolj hektično in vedno glasnejše. Uživati v miru in 
tišini je postala luksuzna dobrina naše družbe. Intervali tišine, tako 
zelo življenjsko potrebni za našo slušno zmožnost, so vedno krajši, 
zvočna obremenjenost pa vedno daljša in močnejša. In prav na de-
lovnem mestu je dnevna zvočna obremenitev tako visoka, da močno 
škodi zdravju ljudi – pri tem so posamezne skupine ljudi še veliko 
bolj ogrožene, kot mislimo; na primer delavci v zelo glasnih delovnih 
okoljih, piloti in gozdarji. 

Ukrepi, s katerimi si v takšnih primerih lahko pomagamo in zaščitimo 
svoj sluh, so v rokah posameznika, z njimi pa pokaže odgovornost do 
svojega zdravja. Prevelika zvočna obremenitev lahko namreč močno 
poveča nivo stresa in povzroči veliko tveganje za srčni infarkt ali 
kap. Prag bolečine naših ušes se začne že pri 110 decibelih, kar je na 
primer glasnost, ki jo lahko povzroči že krožna žaga ali pnevmatično 
kladivo. Izmerjen hrup na prašičjih farmah je dosegel raven hrupa 
do 115 dB. 
Meja glasnosti, pri kateri morajo biti ušesa primerno zaščitena, je 85 
decibelov, saj se lahko le na ta način izognemo poškodbam sluha, 
ki jih ni mogoče več pozdraviti ali odpraviti. Vendar zaščita sluha 

ni enaka zaščiti sluha. Če nameravate zaščito za svoja ušesa nositi 
dalj časa, mora biti zaščita izdelana individualno za vaša ušesa, saj se 
mora popolnoma prilegati. 

Podjetje Neuroth je pravi naslov, na katerega se lahko obrnejo ljudje, 
ki delajo v glasnem okolju, saj bodo dobili prave nasvete in strokov-
no podporo. Rezultat takšnega sodelovanja je ustrezna izbira zaščite 
za ušesa in prijetno nošenje – na primer po meri izdelana zaščita za 
ušesa, kot je NX® Pro, pasivna zaščita za sluh, namenjena uporabi v 
obrti delu v gozdu ali na kmetiji. Neuroth NX® Pro je zaščita za sluh, ki 
s svojim patentiranim, pogreznim dušilnim ventilom skrbi za nenehno 
zračenje sluhovoda in ob tem zagotavlja prijeten občutek pri nošenju. 

Zaradi specialnega nelinearnega dušenja zvoka ostane jasno ra-
zumevanje govora in sprejemanje vseh opozorilnih signalov, ob tem 
pa je sluh popolnoma zaščiten pred nevarnim hrupom. 

Hrup nas obremenjuje 
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Higiena v hlevu je 
pomembna za zdravje živali
Skrb za zdravje živine se začne že z ureditvijo primernega okolja 
za njihovo bivanje. Neustrezen hlev, kjer je premalo prostora, pre-
malo svetlobe in zraka ali neprimerna temperatura, slabo vpliva na 
zdravje živine.

Ker se bolezni širijo po zraku, vodi, hrani, opremi in preko žuželk, 
je skrb za higieno v hlevu eno najpomembnejših opravil gospodarja. 
Nujno je vsakodnevno suho čiščenje hleva s strganjem in pometan-
jem tal, saj bi samo z vodnim čiščenjem bakterije le še razširili. A 
kljub rednemu čiščenju površine hleva še vedno vsebujejo večje 
količine zdravju nevarnih mikroorganizmov. Zato je prostor in op-
remo dobro še dodatno razkužiti.  
»Razkužilo, proizvedeno v Sloveniji, je po EU-standardih viru-
cidno, baktericidno in fungicidno zelo učinkovito. Najboljši učinek 
dosežemo, če razkužujemo prostor, ki je suh že nekaj ur. Sestavine 
razkužila se biološko razgradijo in ne onesnažujejo okolja,« nam je 
povedala Alenka Janež Falkner, dr. vet. med. 

Z insekticidi pa je moč poskrbeti še za zatiranje predvsem muh in 
njihovih razvojnih oblik, ki se nahajajo v iztrebkih živine in so tudi 
prenašalci določenih povzročiteljev bolezni. 
Za večjo odpornost živine poskrbimo tudi s prehrambenimi dodatki 
– vitamini in minerali ter probiotiki. Pomembno je, da rejec redno 
pregleduje živino in je pozoren na spremembe v njenem obnašanju ter 
je sposoben prepoznati osnovne bolezenske znake, kot so neješčnost, 
kašljanje, driska in drugo. O tem nato obvesti veterinarja, ki izbere 
primerna sredstva za zdravljenje živali.

Veterinarskohigienski biocidni pripravek
Dezinfekcijsko sredstvo za območje s hrano in krmo/krmili 
Sredstvo za razkuževanje pitne vode za živali
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Ograje 
povezujejo lepoto in varnost
Lepo oblikovane so okras, zaključujejo celoto posesti, varujejo pred 
neželenimi pogledi in obiskovalci ter dajejo občutek varnosti – vse 
to je naloga ograje. 

Daleč so časi, ko je Tom Sawyer, mladi junak ameriškega humorista 
Marka Twaina, na domiseln način pripravil prijatelje, da so mu 
pobarvali ograjo. 

Današnje ograje so narejene iz jekla, vroče pocinkane in prašno barvane 
oziroma plastificirane ter tako odporne na vsakovrstne vremenske 
razmere. Zato ne potrebujejo posebnega vzdrževanja in imajo zelo 
dolgo življenjsko dobo.

»V novejšem času se uveljavljajo še ograje iz nerjavečega jekla, ki so 
tudi del naše ponudbe. O trendih je pri ograjah sicer zelo težko 
govoriti, saj imajo ljudje zelo različne okuse in predstave. Za sodobne 
hiše so morda primernejše enostavnejše oblike, stilskim in starejšim 
hišam pa dajo svoj poseben pečat še kovane ograje,« pravijo v 
podjetju Ograje Mihalič iz Ljutomera, ki se s proizvodnjo vrtnih, 
balkonskih, stopniščnih in industrijskih ograj ter vrat vseh vrst 
ukvarjajo že pol stoletja. 

»S strokovnim znanjem in izkušnjami strankam svetujemo in 
pomagamo izbrati primerno ograjo ali vrata. Pri izbiri je tudi zelo 
pomembno, da je ograja v skladu z okolico in arhitekturo hiše. 
Najbolj pomembno pa je, da se za svojo ograjo počutimo udobno in 
varno,« še dodajajo v firmi Ograje Mihalič.
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Barve, ograje 
in rastlinjaki

PVD - Profesionalna vrtnarska družba vam 
podarja že svojo sedmo številko obsežnega 

kataloga Cvetje za poletje. Zato vabljeni  
v naše vrtnarije in vrtne centre, kjer vas 
pričakujemo s pestro ponudbo rastlin,  
z nasveti in z novimi zelenimi idejami. 
Spoznajte naše člane na spletni strani:
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www.pvd.si
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Čistilna naprava CLEARFOX 
NATURE deluje brez elektrike
Zakoni za zaščito okolja predpisujejo, da je potrebno odpadne vode pred 
izpustom v okolje očistiti. V mestih to opravijo centralne čistilne naprave, 
odplake iz vseh drugih oddaljenih in naseljenih stavb pa morajo uporabniki 
očistiti svoje hišne odpadne vode v bioloških čistilnih napravah.

Deluje samodejno, brez elektrike, nepokvarljivi sestavni deli
Biološka čistilna naprava Clearfox Nature spada med majhne naprave, ki 
očistijo odplake do 16 oseb. Deluje povsem samodejno, kljub temu pa bo 
voda na iztočni strani tako očiščena, da jo lahko spustimo v ponikalnico ali 
potok. Med vstopom v prvi prekat se izvede zadrževanje in pred čiščenje, 
večji delci in blato se usedajo na dno, kjer nemoteno razpadajo. Po prehodu 
v drugi prekat odplake stečejo v zibelki podoben prekucni zadrževalnik, ki 
skrbi za enakomerno porazdelitev odpadne vode po vsem reaktorju, odplake 
pa prelije v bioreaktor pod njim. Bioreaktorski del sestavljajo prezračevalni 
elementi (naravni vlek skozi reaktor) in posebni nosilci, na katerih se razvijejo 
in nahajajo čistilni mikroorganizmi. Odplake se od zgoraj navzdol kaskadno 
prelivajo čez čistilne stopnje, pri čemer se v enem prehodu tako očistijo, da 
lahko izstopijo v okolje. Majhno količino blata, ki prispe v ta del naprave, 
bakterije popolnoma razgradijo. Kljub temu, da predelane ostanke zajame tok 
iztekajoče očiščene vode, je slednja veliko bolj čista, kot to zahtevajo predpisi. 
Naprava ima vse certifikate, ki jih zahteva slovenska in evropska zakonodaja.

Nizki stroški vzdrževanja
Dovod odplak in število nosilcev mikroorganizmov sta dobro 
uravnotežena, zaradi česar bo sposobnost čiščenja nespremenjena, ne 
glede na to, ali je naprava pod- ali preobremenjena. Če primerjamo de-
setletno delovanje podobnih biočistilnih naprav in seštejemo stroške de-
lovanja ter čiščenja se izkaže, da bodo stroški delovanja Clearfox naprave 
dolgoročno daleč najnižji.

Dober izolacijski sistem 
učinkovito varčuje z energijo
Pozimi se trudimo čim bolj zmanjšati stroške ogrevanja, poleti pa 
pri hlajenju objekta prihraniti čim več energije. Zato je za varčnejšo 
in racionalno porabo energije izjemno pomemben dober fasadni 
toplotnoizolacijski ovoj zgradbe.
 
Zaključni sloj dekorativnega ometa mora zagotoviti obstojnost 
fasade v različnih vremenskih razmerah, pri tem pa zagotavljati 
njegovo vodoodbojnost, paroprepustnost in svetlobno odbojnost. 
Toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL izpolnjuje vse zahteve po 
zadostni in učinkoviti toplotni izolaciji zunanjih zidov objekta in 
dobro zaščiti fasadno površino pred atmosferskimi obremenitvami 
iz okolja.
JUB na trgu ponuja pestro paleto akrilnih, silikatnih, silikonskih in 
mineralnih dekorativnih vezivnih ometov. S primerno barvo in 
teksturo zaključnega sloja, z okrasnimi obrobami, venci in podobnimi 
dekorativnimi elementi boste stanovanjski ali poslovni zgradbi za-
gotovili še želeni estetski videz, ki se bo ujemal z okolico in poudaril 
zasnove objekta.

JUB je za svoj energijsko varčen in okolju prijazen toplotnoizolacijski 
sistem JUBIZOL Comfort z zaključnim slojem Unixil Cool na sejmu 
DOM 2012 prejel nagrado Zelena misija, ki je vzpodbuda k trajnostno 
naravnanemu odnosu do okolja.  Proizvod združuje dobre lastnosti 
akrilnih in silikonskih ometov, odlikuje pa ga do 25 odstotkov nižja 
raven segrevanja površine. 

Fasadni sistemi po meri
www.jub.eu

Toplotnoizolacijski sistemi JUBIZOL - 40% prihranek 
energije in 10-letna garancija 

Toplotnoizolacijski sistem JUBIZOL Strong je novost v našem 
prodajnem programu; priporočamo ga za objekte s potrebo po povečani 
upogibni in natezni trdnosti nosilnih slojev. To dosežemo z odebelitvijo 
in dvojnim armiranjem osnovnega ometa, kar omogoča visoko varnost 
sistema predvsem pred poškodbami zaradi ekstremnih vremenskih 
pojavov (toča, ekstremne deževne padavine z močnim vetrom) in 
vandalizma, pred poškodbami, ki jih na fasadi lahko povzročijo razne živali, 
pa tudi pred poškodbami zaradi velikih toplotnih raztezkov in skrčkov, 
ki so lahko posledica vgradnje zaključnih ometov temnih barvnih tonov.

Tehnično informativna služba - 080 15 56 
(vsak delovni dan med 8. in 18 uro) 
E- pošta: info@jub.si ; www.jub.si
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