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Spoštovane članice, spoštovani člani!
Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so mi konec 
junija izkazali zaupanje in mi podelili štiriletni mandat za 
vodenje te, za kmetijsko izjemno pomembne ustanove. 
Živimo v času, ko nas prežemajo dvomi o pravilnosti svojega 
početja, ko nas Slovence kljub temu, da imamo toliko skupnega, 
veliko stvari deli. Sedaj je prava priložnost, da vsaj del teh 
delitev in predsodkov presežemo in naredimo tisto, kar od 
nas pričakujete članice in člani Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije: da bomo dosledno zastopali vaše interese in dosegali 
dogovore, posredovali pripombe na zakonske in podzakonske 
akte, ki bodo v prid članov, s tem pa celotnega slovenskega 
kmetijstva in podeželja.
Moramo pa biti stvarni. Trenutne gospodarske razmere so 
zaskrbljujoče, zato čudežev ni mogoče pričakovati. Zato tudi 
ne bom obljubil rešitve vseh težav slovenskega kmetijstva čez 
noč. Bom pa naredil vse, kar je v moji moči, da se bodo težave 
odpravile ali vsaj začele odpravljati. Obenem upam, da me 
boste razumeli tudi takrat, ko nekaterih težav ne bom uspel 
zadovoljivo rešiti.  
Ob vprašanjih, kako zagotoviti stabilno oskrbo s kakovostno 
hrano, kako ohraniti naravne vire in hkrati učinkovito 
gospodariti, postaja pomen Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije vedno večji. Tega se morate zavedati tudi člani, saj bi 
večji posegi v organiziranost zborničnega sistema pomenili tudi 
slabši pogajalski položaj slovenskega kmetijstva in podeželja 
nasproti državnim inštitucijam oziroma ostalim gospodarskim 
panogam. Se pa strinjam, da je treba vsebino dela in nalog 
strokovnih služb prevetriti, da vam bodo znale pomagati pri 
spopadanju z izzivi, ki jih prinaša današnji čas.
Ob tem pričakujem, da bo politika premogla modrost in prišla 
do spoznanja, da je tak način organiziranja Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije, kot ga imamo sedaj, najboljši. Primerljiv je 
z dolgoletno preizkušeno organiziranostjo lastnikov kmetijskih 
zemljišč in gozdov v evropskih državah in deželah alpskega 
prostora. Če se je pri njih v desetletjih delovanja izkazalo, da je 
tak način najboljši, ni nobenega razumnega razloga, da bi pri 
nas komaj po dobrem desetletju delovanja stvari postavljali na 
glavo. 
Navsezadnje je kmetijstvo panoga, v kateri ni hitrih bližnjic 
do uspeha. Je vztrajno, trdo delo, način življenja, ki je poln 
odrekanja, pa vendar tudi zadovoljstva, ko je delo opravljeno in 
cilj dosežen. S poštenim delom, sodelovanjem in spoštovanjem 
različnosti so tudi zahtevni cilji lažje dosegljivi. 
Vabim vas, da z dobrimi in umnimi predlogi prispevate k 
učinkovitejšemu delovanju zbornice. Skupaj lahko izbolj-
šamo položaj slovenskega kmeta, kmetijstva in podeželja, s 
tem pa  tudi vseh državljank in državljanov Slovenije.

Kdaj, 
če ne zdaj?

Cvetko Zupani »

Predsednik Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije
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novice

50.  mednarodni kmetijsko-živilski sejem
Gornja Radgona | 25. - 30. 8. 2012

Tradicionalno svež!

Prvi predsednik novoustanovljenega Združenja agrarnih 

skupnosti Slovenije (ZPASS) je Anton Može iz Agrarne sku-

pnosti (AS) Gabrče, generalni sekretar združenja pa Tine 

Premrl. 

K združenju je pristopilo 37 agrarnih skupnosti iz cele 

Slovenije, prisotnih pa je bilo tudi veliko opazovalcev. Ti še ni-

majo mandata za pristop združenju ali pa se o vključitvi še od-

ločajo, saj je bilo vseh udeležencev skupščine 137. Uvodoma je 

starosta agrarnih skupnosti Rudi Šimac orisal prehojeno pre-

težno trnovo pot za ponovno ustanovitev AS v Sloveniji, ki jim 

državne ustanove pretežno niso bile ravno naklonjene. V ime-

nu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je spregovo-

ril podpredsednik Branko Tomažič. Združenju je zaželel uspe-

šno pot, čim številčnejše članstvo ter obljubil podporo KGZS pri 

prizadevanjih za sprejem ustrezne zakonodaje. 

Prioritete pri delu združenja 

Združenje je že začelo s postopki za pripravo ustreznejše 

zakonodaje za delovanje agrarnih skupnosti. Posebno pozor-

nost bodo posvetili pridobivanju čim večjega števila članov, za 

kar bodo v jeseni potekala regijska srečanja agrarnih skupno-

sti. Enajstčlanski upravni odbor Združenja so izvolili po regio-

nalnem ključu, tako da so v njem predstavniki AS s Krasa, Istre, 

Notranjske, Posočja, Gorenjske, Štajerske in Bele krajine. Vsa po-

jasnila v zvezi z združenjem dobite na mobilni telefonski številki 

031 221 788 (popoldne) ter elektronskem naslovu agrarne.sku-

pnosti@gmail.com. 
Egon Rebec »

Zbornica podpira povezovanje agrarnih skupnosti 
Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije je bilo registrirano v maju, na skupščini, ki je bila prvo junijsko soboto 

v Sežani, pa so izvolili vodstvo združenja. 

Cvetko Zupančič - novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Cvetko Zupančič je bil rojen 4. 

maja 1959 na Vrhu pri Višnji 

Gori. Končal je poklicno šofer-

sko šolo, vendar tega dela nikoli 

ni opravljal, ker je vseskozi de-

lal na kmetiji. Je poročen in ima 

tri hčere ter sina. Na 30-hektar-

ski hribovski kmetiji se ukvar-

ja z živinorejo, poljedelstvom 

in gozdarstvom. Leta 1995 je 

bil izvoljen za predsednika 

Kmetijske zadruge Stična in to 

funkcijo opravlja še danes. Na 

volitvah v Kmetijsko gozdar-

sko zbornico leta 2000 je bil 

izvoljen v svet in upravni od-

bor KGZS. Leta 2001 je bil iz-

voljen tudi za predsednika sve-

ta KGZS – Zavoda Ljubljana. 

Novembra 2002 je bil prvič iz-

voljen v Državni svet Republike 

Slovenije kot predstavnik kme-

tov. Od leta 2003 je tudi pred-

sednik Komisije za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano pri 

Državnem svetu. Ker že vse ži-

vljenje dela na kmetiji, mu je 

problematika v kmetijstvu in 

gozdarstvu poznana v vseh nje-

nih razsežnostih. 

Na konstitutivni seji no-

voizvoljenega sveta 28. junija 

2012 so ga člani sveta izvolil 

za predsednika KGZS za man-

dat od leta 2012 do leta 2016.

Robert Peklaj »

Novo predsedstvo KGZS (od leve proti desni): podpredsednik 

(fi zične osebe) Marjan Golavšek, predsednik Cvetko Zupančič 

in drugi podpredsednik (pravne osebe) Ivan Kure.
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volitve v organe kgzs 

Izvoljeni novi predsednik KGZS 
in drugi organi zbornice
V prostorih Čebelarskega doma na Brdu pri Lukovici je v četrtek, 28. junija, potekala ustanovna seja sveta 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v novem mandatu. Svetniki so na njej izvolili predsednika KGZS, dva 

podpredsednika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora, stalne arbitraže in častnega razsodišča. 

Novi predsednik KGZS je Cvetko 

Zupančič, podpredsednik iz 1. volilne 

skupine (fi zične osebe) ostaja Marjan 

Golavšek, podpredsednik iz 2. volilne 

skupine (pravne osebe) pa je postal Ivan 

Kure.

Sestava ostalih organov Kmetijsko goz-

darske zbornice Slovenije pa je naslednja:

Upravni odbor:

Marjan Lesica (OE Nova Gorica)• 

David Štok (OE Koper)• 

Dušan Pintar (OE Kranj)• 

Janez Šuštaršič (OE Ljubljana)• 

Ivan Levstik (OE Kočevje)• 

Jadranka Morelj (OE Postojna)• 

Matjaž Košak (OE Novo mesto)• 

Franc Pribožič (OE Brežice)• 

Rok Sedminek (OE Celje)• 

Miha Leskovar (OE Ptuj)• 

Alojz Sternad (OE Maribor)• 

Sonja Arlič (OE Slovenj Gradec)• 

Tibor Vöröš (OE Murska Sobota)• 

Jožef Pribožič (izmed članov sveta, • 

ki so jih v svet izvolili člani 2. volilne 

skupine). 

Člani upravnega odbora, izvoljeni iz-

med strokovnjakov, katerih strokovno, 

raziskovalno, pedagoško ali znanstve-

no delo je povezano s kmetijstvom ali 

gozdarstvom:

Matjaž Glavan • 

Peter Vrisk • 

Marija Klopčič • 

Nadzorni odbor:

Vanja Gruden • 

Marjan Janžekovič • 

Marjan Jevnikar • 

Pavel Tonkli • 

Simon Toplak • 

Častno razsodišče:

Jože Božič • 

Jožef Bračko • 

Janez Rajšp • 

Danilo Rihtarič • 

Štefan Štrekelj • 

Predsedstvo stalne arbitraže:a

Sonja Arlič • 

Jože Meolic • 

Marjan Lesica • 

Dušan Pintar • 

Janez Šuštaršič• 

Dan po izvolitvi se je novi predsednik 

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 

(KGZS) Cvetko Zupančič prvič predstavil 

v tej vlogi tudi novinarjem.

Cvetko Zupančič je v uvodu povedal, 

da najprej ni računal, da bo kandidat za 

predsednika KGZS. »Po posvetovanju s 

člani, izvoljenimi na Kmečki listi, je pre-

vladalo stališče, da je delitve v kmetijstvu 

v Sloveniji dovolj in da je treba narediti 

neke spremembe. Člane zbornice in kmete 

zanima le, da je treba stopiti skupaj in ne-

kaj premakniti,« je povedal Zupančič.

Kot je povedal v nadaljevanju, se za-

veda, da položaj v kmetijstvu ni lahek. 

Zato bo njegova prednostna naloga obli-

kovanje skupnega nastopa pri pogajanjih 

v kmetijstvu. »Sogovorniki me bodo upo-

števali samo takrat, ko bodo videli, da za-

stopam ljudi, ki stojijo za menoj. Če tega 

ne bodo začutili, je moja moč nikakršna,« 

je poudaril Zupančič.

Cvetko Zupančič je v svoji krati pred-

stavitvi izpostavil tudi način svojega dela. 

»Predlogi in stališča zbornice ne smejo 

prihajati le iz ozkih krogov, temveč mo-

rajo priti iz strokovnih odborov,« je pove-

dal Zupančič in dodal, da se morajo tudi 

na posameznih območnih enotah KGZS 

izraziti zahteve ali pa nezadovoljstvo. 

Zbornica mora po njegovem te zahteve v 

čim večji možni meri tudi uresničiti.

Glede trenutnega težkega položaja v 

Sloveniji tako na področju gospodarstva 

kot tudi kmetijstva je Zupančič povedal, 

da se povsod pričakuje racionalizacija. 

Zbornica bo zato skromna in to mora lju-

dem pokazati ne samo v besedah, pač pa 

tudi v dejanjih.

Zupančič se je v predstavitvi dotaknil 

tudi zborničnega prispevka. »Zbornični 

prispevek ni davek, ni dar, ampak je za-

konsko določena dajatev,« je poudaril in 

dodal, da je s tem denarjem treba delati 

racionalno. »Člani morajo vedeti, kam ta 

denar gre, za kaj se porabi in kaj za ta de-

nar dobijo, če želimo imeti bolj zadovoljne 

člane zbornice,« je še povedal Zupančič.

Predstavitev novega predsednika KGZS Cvetka Zupančiča

4 ŠTEVILKA 110



volitve v organe kgzs 

IZVOLJENI IZ 1. VOLILNE SKUPINE  
FIZIČNE OSEBE

Volilna enota Nova Gorica

Tonkli Pavel, Breginj 75, Breginj• 

Šavli Klemen, Čiginj 16, Tolmin• 

Lesica Marjan, Kozarno 1, Dobrovo v • 

Brdih

Volilna enota Koper

Korenika Matej, Korte 115 C, Izola• 

Štok David, Dutovlje 40 C, Dutovlje• 

Volilna enota Kranj

Jeglič Janko, Podbrezje 192, Naklo• 

Dolinar Marko, Na vasi 12, Šenčur• 

Pintar Dušan, Sestranska vas 41, • 

Gorenja vas

Volilna enota Ljubljana

Romšak Jožef, Podjelše 5, Kamnik• 

Smrkolj Ciril, Šentožbolt 1, Trojane• 

Strle Franc, Iška 11, Ig• 

Košir Vinko, Zabočevo 10, Borovnica• 

Zupančič Cvetko, Vrh pri Višnji Gori • 

22, Višnja Gora

Šušteršič Janez, Seničica 1, Medvode• 

Volilna enota Kočevje

Levstik Ivan, Dvorska vas 48, Velike • 

Lašče

Volilna enota Postojna

Bajc Josip, Matenja vas 70, Prestranek• 

Okoliš Janez, Nadlesk 28, Stari trg pri • 

Ložu

Volilna enota Novo mesto

Košak Matjaž, Dolenji Maharovec 21, • 

Šentjernej

Gruden Vanja, Semič, Vajdova ulica 63, • 

Semič

Jevnikar Marjan, Dol pri Trebnjem 8, • 

Trebnje

Kukenberger Anton, Gorenje Ponikve • 

20, Trebnje

Volilna enota Brežice

Beci Božidar, Razbor 44, Loka pri • 

Zidanem mostu

Kožar Ivan, Reštanj 5 A, Senovo• 

Pribožič Franc, Dečno Selo 25, Artiče• 

Volilna enota Celje

Golavšek Marjan, Matke 34b, 3312 • 

Prebold

Sedminek Rok, Podlog v Savinjski doli-• 

ni 30B, Šempeter v Savinjski dolini

But Vinko, Zgornja Kostrivnica 12, • 

Podplat

Vrisk Peter, Ivenca 16, Vojnik• 

Volilna enota Ptuj

Obran Franc, Zabovci 35, Markovci• 

Kosi Miroslav, Dobrava 31, Ormož• 

Leskovar Miha, Skrblja 3, Majšperk• 

Toplak Simon, Juršinci 21, Juršinci• 

Rajšp Janez, Drvanja 6, Benedikt• 

Volilna enota Maribor

Sternad Alojz, Rače, Mariborska cesta • 

12, Rače

Perko Anton, Spodnja Velka 59, Zgornja • 

Velka

Volilna enota Slovenj Gradec

Arlič Sonja, Škale 82, Velenje• 

Štrekelj Štefan, Breznica 12, Prevalje• 

Čas Jožef, Turiška vas 1, Šmartno pri • 

Slovenj Gradcu

Volilna enota Murska Sobota

Camplin Igor, Bogojina 107, Bogojina• 

Vöröš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci• 

Bračko Jožef, Lastomerci 15, Gornja • 

Radgona

Režonja Franc, Renkovci 81, Turnišče• 

Meolic Jožef, Mali Bakovci 22, Murska • 

Sobota

IZVOLJENI IZ 2. VOLILNE SKUPINE  
PRAVNE OSEBE

Volilna enota Nova Gorica

Tomažič Branko, Vrhpolje 77, Vipava• 

Volilna enota Koper

Grmek Stojan, Kobjeglava 16, Štanjel• 

Volilna enota Kranj

Šebat Janez, Smokuč 22, Žirovnica• 

Volilna enota Ljubljana

Mervar France, Vodiška cesta 5, Vodice• 

Volilna enota Kočevje

Ilc Luka, Goriča vas 48, Ribnica• 

Volilna enota Postojna

Morelj Jadranka, Neverke 27b, Košana• 

Volilna enota Novo mesto

Kure Ivan, Grm pri Podzemlju 8a, • 

Gradec

Volilna enota Brežice

Kovač Joško, Bohorska ulica 30, Sevnica• 

Volilna enota Celje

Pribožič Jožef, Skorno 1 b, Šoštanj• 

Volilna enota Ptuj

Janžekovič Marjan, Dornavska cesta 21, 

Ptuj

Volilna enota Maribor

Veršič Franc, Na postajo 5, Ptuj• 

Volilna enota Slovenj Gradec

Pušenjak Martin, Foršt 2, Ljubno ob • 

Savinji

Volilna enota Murska Sobota

Rihtarič Danilo, Boračeva 20, Radenci• 

Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 2012–2016

V četrtek, 28. junija, je na Brdu pri Lukovici potekala ustanovna seja novoizvolje-

nega sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. (foto: Žare Modic)
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volitve v organe kgzs 

Volilna enota Nova Gorica 
Volilo se je tri člane. Pravico voliti je imelo 8.217 volivcev, volitev se 

je udeležilo 15,97 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Zveza društev rejcev 

drobnice Slovenije
116 0

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
283 1

Tonkli Pavel, Breginj 

75, Breginj

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza

451 1
Šavli Klemen, Čiginj 

16, Tolmin

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja

262 1

Lesica Marjan, 

Kozarno 1, Dobrovo v 

Brdih

Volilna enota Koper
Volilo se je dva člana. Pravico voliti je imelo 6.027 volivcev, volitev 

se je udeležilo 16,46 % volilnih upravičencev.

Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število glasov (G): 

Ime kandidata G Izvoljeni v svet KGZS

Jogan Sandi (Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka zveza)
308

Korenika Matej (Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka zveza)
337

Korenika Matej, 

Korte 115 C, Izola

Štok David (Kmečka lista - 

Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja)

401
Štok David, Dutovlje 

40 C, Dutovlje

Može Anton (skupina članov) 285

Markočič Danilo (Kmečka lista 

- Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja)

299

Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in zapisnikov o izidu glasova-

nja po pošti Volilne komisije KGZS in na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (ZKGZ-UPB1, Uradni list RS, št. 

69/04, 26/08, 7/09 Odl.US: U-I-25/08-11) je Volilna komisija KGZS na seji 8. junija 2012 sprejela 

POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVET KGZS 

IN SVETE OBMOČNIH ENOT KGZS

1. Volitve v prvi volilni skupini – fizične osebe 

1.1 VOLITVE V SVET KGZS FIZIČNE OSEBE

Na volitvah v svet KGZS v skupini fi zičnih oseb 25. maja 2012 in 2. junija 2012 je imelo pravico voliti 108.911 volivcev. Glasovalo je sku-

paj 17.785 volivcev, kar je 16,33 % volilnih upravičencev. Na voliščih je glasovalo 1.426 volivcev, po pošti pa je poslalo svoj glas 16.359 vo-

livcev. Veljavnih je bilo 15.048 glasovnic.

V nadaljevanju navajamo pregled udeležbe na volitvah in izide volitev v svet KGZS po posameznih volilnih enotah.

Volilna enota Kranj 
Volilo se je tri člane. Pravico voliti je imelo 6.720 volivcev, volitev se 

je udeležilo 19,32 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
127 0

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza

302 1
Jeglič Janko, 

Podbrezje 192, Naklo

Lista govedorejskih 

društev Kranj-Tržič, 

Zgornja Gorenjska in 

Škofj a Loka

174 1
Dolinar Marko, Na 

vasi 12, Šenčur

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
125 0

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja

343 1

Pintar Dušan, 

Sestranska vas 41, 

Gorenja vas

Volilna enota Ljubljana 
Volilo se je šest članov. Pravico voliti je imelo 15.429 volivcev, voli-

tev se je udeležilo 14,28 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
255 1

Romšak Jožef, 

Podjelše 5, Kamnik

Društvo za gospodarski 

in kulturni razvoj pode-

želja ter ohranjanje na-

ravne in kulturne dedišči-

ne - Društvo Grmčani

153 0
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Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza
570 3

Smrkolj Ciril, 

Šentožbolt 1, Trojane

Strle Franc, Iška 

11, Ig

Košir Vinko, 

Zabočevo 10, Borovnica

Govedorejsko društvo 

Domžale in Govedorejsko 

društvo Kamnik

169 0

Zveza društev rejcev 

drobnice Slovenije
75 0

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja 478 2

Zupančič Cvetko, 

Vrh pri Višnji Gori 22, 

Višnja Gora

Šušteršič Janez, 

Seničica 1, Medvode

Volilna enota Kočevje
Volil se je en član. Pravico voliti je imelo 2.581 volivcev, volitev se je 

udeležilo 23,05 % volilnih upravičencev.

Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število glasov (G): 

Ime kandidata G Izvoljeni v svet KGZS

Blažević Josip (Zveza društev 

rejcev drobnice Slovenije)
48

Marn Alojz (Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka zveza)
133

Levstik Ivan (Kmečka lista - 

Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja)

196
Levstik Ivan, Dvorska 

vas 48, Velike Lašče

Prelesnik Franc (Forum za 

kmetijstvo in podeželje SDS)
128

Volilna enota Postojna 
Volilo se je dva člana. Pravico voliti je imelo 4.683 volivcev, volitev 

se je udeležilo 16,93 %volilnih upravičencev.

Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število glasov (G): 

Ime kandidata G Izvoljeni v svet KGZS

Bajc Josip (Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka zveza)
342

Bajc Josip, Matenja 

vas 70, Prestranek

Keš Franc (Kmečka lista - 

Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja)

245

Cucek Darko (Forum za kme-

tijstvo in podeželje SDS)
119

Pirc Andrej (Kmečka lista - 

Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja)

181

Okoliš Janez (Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka zveza) 268

Okoliš Janez, 

Nadlesk 28, Stari trg 

pri Ložu

Juršinovič Zdenko (Forum za 

kmetijstvo in podeželje SDS)
158

Volilna enota Novo mesto 
Volilo se je štiri člane. Pravico voliti je imelo 9.737 volivcev, volitev 

se je udeležilo 18,43 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Društvo za gospodarski 

in kulturni razvoj podeže-

lja ter ohranjanje naravne 

in kulturne dediščine - 

Društvo Grmčani

141 0

Lista Janez Slak

524 2

Košak Matjaž, 

Dolenji Maharovec 21

Gruden Vanja, Semič, 

Vajdova Ulica 63

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja

281 1

Jevnikar Marjan, 

Dol pri Trebnjem 8, 

Trebnje

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza

242 1

Kukenberger 

Anton, Gorenje 

Ponikve 20, Trebnje

Zveza društev rejcev 

drobnice Slovenije
86 0

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
104 0

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
108 0

Volilna enota Brežice 
Volilo se je tri člane. Pravico voliti je imelo 6.777 volivcev, volitev se 

je udeležilo 16,19 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
70 0

Društvo članov sindi-

kata kmetov 262 1

Beci Božidar, Razbor 

44, Loka pri Zidanem 

mostu

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza

153 1
Kožar Ivan, Reštanj 

5 A, Senovo

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja

238 1
Pribožič Franc, 

Dečno Selo 25, Artiče

Društvo za gospodarski 

in kulturni razvoj podeže-

lja ter ohranjanje narav-

ne in kulturne dediščine - 

Društvo Grmčani

87 0
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Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
89 0

Volilna enota Celje 
Volilo se je štiri člane. Pravico voliti je imelo 11.640 volivcev, voli-

tev se je udeležilo 18,52 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
77 0

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS 286 1

Golavšek Marjan, 

Matke 34b, 3312 

Prebold

Lista Anton Plevčak 247 0

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza
287 1

Sedminek Rok, 

Podlog v Savinjski do-

lini 30 B, Šempeter v 

Savinjski dolini

Zveza društev rejcev 

drobnice Slovenije
90 0

Lista Vinko But in sku-

pina članov 334 1

But Vinko, Zgornja 

Kostrivnica 12, 

Podplat

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja

450 1
Vrisk Peter, Ivenca 

16, Vojnik

Volilna enota Ptuj 
Volilo se je pet članov. Pravico voliti je imelo 12.512 volivcev, voli-

tev se je udeležilo 13,60 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza
431 2

Obran Franc, 

Zabovci 35, Markovci

Kosi Miroslav, 

Dobrava 31, Ormož

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
135 0

Lista Mihe Leskovarja
200 1

Leskovar Miha, 

Skrblja 3, Majšperk

Zveza združenj rejcev 

prašičev Slovenije
136 0

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
123 0

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja
355 2

Toplak Simon, 

Juršinci 21, Juršinci

Rajšp Janez, Drvanja 

6, Benedikt

Volilna enota Maribor 
Volilo se je dva člana. Pravico voliti je imelo 5.053 volivcev, volitev 

se je udeležilo 13,02 % volilnih upravičencev.

Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število glasov (G): 

Ime kandidata G Izvoljeni v svet KGZS

Sternad Alojz (Kmečka lista - 

Društvo za razvoj kmetijstva 

in podeželja)

218

Sternad Alojz, Rače, 

Mariborska cesta 12, 

Rače

Jurše Tomaž (Društvo lastni-

kov gozdov Pohorje-Kozjak)
152

Brunček Franc (Upravni od-

bor Društva forum za kmetij-

stvo in podeželje SDS)

49

Perko Anton (Upravni od-

bor Društva SKZ - Slovenska 

kmečka zveza)

176

Perko Anton, 

Spodnja Velka 59, 

Zgornja Velka

Stožer-Papež Rok (UO 

Kmečkega društva Nova 

Slovenija)

69

Wolfgruber Maks (Kmečka li-

sta - Društvo za razvoj kmetij-

stva in podeželja)

129

Golob Janez (Upravni od-

bor Društva SKZ - Slovenska 

kmečka zveza)

111

Volilna enota Slovenj Gradec 
Volilo se je tri člane. Pravico voliti je imelo 6.219 volivcev, volitev se 

je udeležilo 17,43 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja
339 2

Arlič Sonja, Škale 82, 

Velenje

Štrekelj Štefan, 

Breznica 12, Prevalje

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
99 0

Zveza društev rejcev 

drobnice Slovenije
30 0

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza

149 1

Čas Jožef, Turiška 

vas 1, Šmartno pri 

Slovenj Gradcu

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
132 0

Društvo kmetijskih in-

ženirjev in tehnikov 

Koroške

144 0
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Volilna enota Murska Sobota 
Volilo se je pet članov. Pravico voliti je imelo 14.216 volivcev, volitev 

se je udeležilo 16,14 % volilnih upravičencev.

Posamezne liste so dobile naslednje število 
glasov (G) in mandatov (M): 

Ime liste G M Izvoljeni v svet KGZS

Društvo SKZ - 

Slovenska kmečka 

zveza 550 2

Camplin Igor, 

Bogojina 107, Bogojina

Vöröš Tibor, 

Središče 23, 

Prosenjakovci

Kmečko društvo Nova 

Slovenija
55 0

Prašičerejska dru-

štva in strojna krožka 

Pomurja

234 0

Kmečka lista - Društvo 

za razvoj kmetijstva in 

podeželja

372 1

Bračko Jožef, 

Lastomerci 15, Gornja 

Radgona

Lista Franc Režonja

622 2

Režonja Franc, 

Renkovci 81, Turnišče

Meolic Jožef, Mali 

Bakovci 22, Murska 

Sobota

Forum za kmetijstvo in 

podeželje SDS
167 0

1.2 VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT 

KGZS FIZIČNE OSEBE

Sestave svetov območnih enot KGZS (fi zične 
osebe) so:
Volilna enota Nova Gorica (10 članov)

Grego Milan, Grahovo ob Bači 73, Grahovo ob Bači (Zveza društev rej-1. 

cev drobnice Slovenije)

Vodopivec Franc, Potok pri Dornberku 29, Dornberk (Društvo SKZ - 2. 

Slovenska kmečka zveza)

Kavčič Jurij, Gozdarska pot 2, Cerkno (Društvo SKZ - Slovenska kmeč-3. 

ka zveza)

Rehar Ivan, Na Produ 10, Vipava (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)4. 

Curk Peter, Vrhpolje 31, Vipava (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)5. 

Vetrih Zoran, Batuje 1, Črniče (Kmečka lista - Društvo za razvoj kme-6. 

tijstva in podeželja)

Levpušček Danijel, Tolminski Lom 8, Most na Soči (Kmečka lista - 7. 

Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Terčič Stojan, Podsabotin 41, Kojsko (Kmečka lista - Društvo za razvoj 8. 

kmetijstva in podeželja)

Štor Radovan, Velike Žablje 45, Dobravlje (Forum za kmetijstvo in po-9. 

deželje SDS)

Majcen Mitja, Miren 117 A (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)10. 

Volilna enota Koper (8 članov)
Štok David, Dutovlje 40 C, Dutovlje (Kmečka lista - Društvo za razvoj 1. 

kmetijstva in podeželja)

Klodič Mirjana, Piranska ulica 1 A, Izola – Isola (Kmečka lista - 2. 

Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Tavčar Milena, Križ 158, Sežana (Kmečka lista - Društvo za razvoj 3. 

kmetijstva in podeželja)

Zelenjak Robert, Vinogradniška pot 29, Ankaran – Ancarano (Kmečka 4. 

lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Volk Matjaž, Barka 35, Vremski Britof (Kmečka lista - Društvo za ra-5. 

zvoj kmetijstva in podeželja)

Može Anton, Senožeče 102 M, Senožeče (Lista Anton Može)6. 

Korenika Matej, Korte 115 C, Izola (Društvo SKZ - Slovenska kmeč-7. 

ka zveza)

Čebulj Leon, Tržaška ulica 5, Izola (Društvo SKZ - Slovenska kmeč-8. 

ka zveza)

Volilna enota Kranj (10 članov).
Porenta Janez, Škofj eloška cesta 32, Kranj (Društvo SKZ - Slovenska 1. 

kmečka zveza)

Čadež Jožef, Srednja vas-Poljane 1 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)2. 

Ješe Alojzij, Jama 26 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)3. 

Tičar Ivan, Voklo 86, Šenčur (Kmečko društvo Nova Slovenija)4. 

Golorej Janko, Voklo 53, Šenčur (Kmečka lista - Društvo za razvoj 5. 

kmetijstva in podeželja)

Šifrer Tomaž, Žabnica 19 (Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in 6. 

podeželja)

Razinger Peter, Javorniški Rovt 12, Jesenice (Kmečka lista - Društvo za 7. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Bogataj Zdravko, Bukovica 30, Selca (Kmečka lista - Društvo za razvoj 8. 

kmetijstva in podeželja)

Urbanc Alojz, Goriče 24, Golnik 9. 

Jagodic Marko, Selca 25, Selca (Lista Govedorejskih društev Kranj - 10. 

Tržič, Zgornja Gorenjska in Škofj a Loka)

Volilna enota Ljubljana. (12 članov)
Pivec Zdenko, Prelesje 4, Dole pri Litiji (Društvo za gospodarski in kul-1. 

turni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - 

Društvo Grmčani)

Berlec Peter, Podhruška 6, Kamnik (Govedorejsko društvo Domžale in 2. 

Govedorejsko društvo Kamnik)

Romšak Jožef, Podjelše 5, Kamnik (Kmečko društvo Nova Slovenija)3. 

Suhoveršnik Alojz, Spodnje Gameljne 36, Ljubljana – Šmartno (Kmečko 4. 

društvo Nova Slovenija)

Matjan Viktor, Podmilj 12, Blagovica (Kmečka lista - Društvo za razvoj 5. 

kmetijstva in podeželja)

Oven Albin, Polhograjska cesta 57, Dobrova (Kmečka lista - Društvo za 6. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Černe Franc, Gozd-Reka 1 A, Šmartno pri Litiji (Kmečka lista - Društvo 7. 

za razvoj kmetijstva in podeželja)

Kokelj Anton, Vrh Sv. Treh Kraljev 14, Rovte (Kmečka lista - Društvo za 8. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Oblak Pavel, Drenov Grič 8, Vrhnika (Kmečka lista - Društvo za razvoj 9. 

kmetijstva in podeželja)
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Žagar Janez, Besnica 23 A (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)10. 

Beja Janez, Konjšica - del 29, Polšnik (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)11. 

Mušič Franc, Jemčeva cesta 25, Trzin (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)12. 

Volilna enota Kočevje (8 članov) 
Prelesnik Franc, Nemška vas 22 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)1. 

Kocjančič Marko, Gotenica 2 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)2. 

Padovac Anica, Selo pri Kostelu 3, Kostel (Lista Anica Padovac)3. 

Marolt Jože, Gorenje Podpoljane 3 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)4. 

Vasič Borut, Prhajevo 1 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)5. 

Levstik Ivan, Dvorska vas 48 (Kmečka lista - Društvo za razvoj kme-6. 

tijstva in podeželja)

Vodičar Franc, Zdenska vas 45, Videm – Dobrepolje (Kmečka lista - 7. 

Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Levstek Peter, Petrinci 13, Sodražica (Kmečka lista - Društvo za razvoj 8. 

kmetijstva in podeželja)

Volilna enota Postojna (8 članov)
Janežič Anton Tonjo, Zarečje 21 (SKZ - Slovenska kmečka zveza)1. 

Okoliš Janez, Nadlesk 28 (SKZ - Slovenska kmečka zveza)2. 

Štavar Edvard, Zagorje 105, Pivka (SKZ - Slovenska kmečka zveza)3. 

Otoničar Vincenc, Begunje pri Cerknici 48 (SKZ - Slovenska kmečka zveza)4. 

Dužnik Rafael, Hrenovice 35, Postojna (SKZ - Slovenska kmečka zveza)5. 

Suša Anton, Strane 27, Hruševje (Kmečka lista - Društvo za razvoj 6. 

kmetijstva in podeželja)

Kraševec Rafael, Studenec 12b, Nova vas (Kmečka lista - Društvo za ra-7. 

zvoj kmetijstva in podeželja)

Kresevič Peter, Jasen 24, Ilirska Bistrica (Kmečka lista - Društvo za ra-8. 

zvoj kmetijstva in podeželja)

Volilna enota Novo mesto (10 članov)
Slak Janez, Dolenji Podboršt 5, Mirna Peč (Lista Janeza Slaka)1. 

Gruden Vanja, Vajdova Ulica 63, Semič (Lista Janeza Slaka)2. 

Rogelj Alojz, Češnjevek 1, Trebnje (Lista Janeza Slaka)3. 

Jaklič Andrej, Krasinec 14, Gradec (Lista Janeza Slaka)4. 

Kramar Janez, Trg 5, Mirna Peč (Kmečka lista - Društvo za razvoj kme-5. 

tijstva in podeželja)

Bregant Janez, Paradiž 4, Mokronog (Kmečka lista - Društvo za razvoj 6. 

kmetijstva in podeželja)

Bratkovič Janez, Dolenja Brezovica 3 A, Šentjernej (Društvo za gospo-7. 

darski in kulturni razvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine - Društvo Grmčani)

Štefanič Rajko, Dragatuš 22 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)8. 

Dragovan Slavko, Svržaki 9B, Metlika (SKZ - Slovenska kmečka zveza)9. 

Kravcar Boris, Praproče 13, Trebnje (SKZ - Slovenska kmečka zveza)10. 

Volilna enota Brežice (10 članov)
Kranjčevič Ivan, Kobile 7 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)1. 

Pribožič Franc, Dečno Selo 25 (Kmečka lista - Društvo za razvoj kme-2. 

tijstva in podeželja)

Gunčar Franc, Čretež pri Krškem 10 (Kmečka lista - Društvo za razvoj 3. 

kmetijstva in podeželja)

Zevnik Janez, Dolenje Skopice 53 B (Kmečka lista - Društvo za razvoj 4. 

kmetijstva in podeželja)

Preskar Alenka, Silovec 20, Sromlje (SKZ - Slovenska kmečka zveza)5. 

Jordan Franc, Malence 12 (SKZ - Slovenska kmečka zveza)6. 

Vranetič Franc, Kapele 21, Kapele(Kmečko društvo Nova Slovenija)7. 

Orešek Boris, Florjanska ulica 4, Sevnica (Društvo članov Sindikata kmetov)8. 

Škulj Vinko, Dobrava ob Krki 7 (Društvo članov Sindikata kmetov)9. 

Černelič Zvonko, Dečno selo 48 (Društvo članov Sindikata kmetov)10. 

Volilna enota Celje (10 članov)
Hostnik Peter, Polje ob Sotli 11 (Lista Peter Hostnik in skupina članov)1. 

Javornik Stanko, Rakovec 4 (Lista Peter Hostnik in skupina članov)2. 

Plevčak Anton, Gabrovec 4a, Podplat (Lista Anton Plevčak)3. 

Šket Janko, Belo 12 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)4. 

Rupnik Gregor, Polžanska vas 15 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)5. 

Tisel Simon, Planina pri Sevnici 55 (Kmečka lista - Društvo za razvoj 6. 

kmetijstva in podeželja)

Oset Ivan, Drešinja vas 40, Petrovče (Kmečka lista - Društvo za razvoj 7. 

kmetijstva in podeželja)

Obrul Martin, Bezina 75, Slovenske Konjice (Kmečka lista - Društvo za 8. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Kunst Ferdinand, Spodnje Grušovlje 12 (SKZ - Slovenska kmečka zveza)9. 

Kotnik Jože, Kraberk 18, Loče (SKZ - Slovenska kmečka zveza)10. 

Volilna enota Ptuj (12 članov)
Napast Andrej, Cirkovce 12 (Lista Mihe Leskovarja)1. 

Pečko Kekec Ljiljana, Zgornji Porčič 115 (Lista Mihe Leskovarja)2. 

Kacijan Franc, Stražgonjca 17 (Zveza društev rejcev prašičev Slovenije)3. 

Sadek Pučnik Karmen, Dobrova pri Prihovi 5, Oplotnica (Kmečka lista 4. 

- Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Rudolf Martin, Spodnji Ključarovci 23, Velika Nedelja (Kmečka lista - 5. 

Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Hergan Marjan, Zgornje Jablane 21 (Kmečka lista - Društvo za razvoj 6. 

kmetijstva in podeželja)

Kraner Boštjan, Zamarkova 6, Lenart v Slovenskih goricah (Kmečka 7. 

lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Hrga Ivan, Dragovič 2a, Juršinci (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)8. 

Unuk Milan, Zgornje Jablane 35 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)9. 

Orthaber Jožef, Spodnja Polskava 90, Pragersko (Društvo SKZ - 10. 

Slovenska kmečka zveza)

Kramberger Stanislav, Spodnje Partinje 37, Lenart v Slovenskih gori-11. 

cah (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)

Kukovec Martin, Podgorci 12 A (Kmečko društvo Nova Slovenija)12. 

Volilna enota Maribor (8 članov)
Kraner Stanislav, Fala 1, Selnica ob Dravi (Kmečka lista - Društvo za 1. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Sternad Alojz, Mariborska cesta 12, Rače (Kmečka lista - Društvo za 2. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Polanec Franc, Ruperče 52, Malečnik (Kmečka lista - Društvo za razvoj 3. 

kmetijstva in podeželja)

Jurše Tomaž, Smolnik 32, Ruše (Društvo lastnikov gozdov Pohorje –Kozjak)4. 

Harič Šahtler Dragica, Smolnik 24, Ruše (Društvo lastnikov gozdov 5. 

Pohorje –Kozjak)

Perko Anton, Spodnja Velka 59, (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)6. 

Golob Janez, Zlatoličje 123 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)7. 

Falež Branko, Kovaška ulica 3, Orehova vas (Društvo SKZ - Slovenska 8. 

kmečka zveza)
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volitve v organe kgzs 

Volilna enota Slovenj Gradec (10 članov)
Plešivčnik Duško, Libeliče 16 (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)1. 

Peruš Ernest, Sv. Primož nad Muto 46 (Kmečko društvo Nova Slovenija)2. 

Dihpol Konrad, Zagrad 8, Prevalje (Društvo kmetijskih inženirjev in 3. 

tehnikov Koroške)

Preglau Franc, Črneče 122, Dravograd (Društvo kmetijskih inženirjev 4. 

in tehnikov Koroške)

Zagožen Stanko, Podter 8, Ljubno ob Savinji (Kmečka lista - Društvo za 5. 

razvoj kmetijstva in podeželja)

Krevh Matjaž, Vič 2, Dravograd (Kmečka lista - Društvo za razvoj 6. 

kmetijstva in podeželja)

Arlič Janko, Škale 82, Velenje (Kmečka lista - Društvo za razvoj kme-7. 

tijstva in podeželja)

Kobold Božo, Šmartno pri Slovenj Gradcu 90, Šmartno pri Slovenj 8. 

Gradcu (Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Rihter Ivan, Nova Štift a, Tirosek 58 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)9. 

Lah Izidor, Brdinje 18, Ravne na Koroškem (Društvo SKZ - Slovenska 10. 

kmečka zveza)

Volilna enota Murska Sobota (12 članov)
Kisilak Herman, Serdica 1 D (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS)1. 

Štuhec Franc, Gajševci 13, Križevci pri Ljutomeru (Kmečka lista - 2. 

Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)

Bračko Jožef, Lastomerci 15, Gornja Radgona (Kmečka lista - Društvo 3. 

za razvoj kmetijstva in podeželja)

Abraham Aleksander, Šalovci 182 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)4. 

Hul Štefan, Krnci 14 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)5. 

Camplin Igor, Bogojina 107 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)6. 

Sapač Evgen, Brezovci 24 (Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza)7. 

Režonja Franc, Renkovci 81, Turnišče (Lista Franc Režonja)8. 

Küčan Franc, Tešanovci 60, Moravske Toplice (Lista Franc Režonja)9. 

Perša Marijan, Fikšinci 40, Rogašovci (Lista Franc Režonja)10. 

Meolic Jožef, Mali Bakovci 22, Murska Sobota (Lista Franc Režonja)11. 

Časar Viktor, Mlajtinci 37 (Prašičerejska društva in strojna krožka Pomurja)12. 

2. Volitve v drugi volilni skupini – 

pravne osebe 

2.1 VOLITVE V SVET KGZS PRAVNE OSEBE

Volilna enota Nova Gorica

Tomažič Branko, Vrhpolje 77, 5271 Vipava

Volilna enota Koper

Grmek Stojan, Kobjeglava 16, 6222 Štanjel

Volilna enota Kranj

Šebat Janez, Smokuč 22, 4274 Žirovnica

Volilna enota Ljubljana

Mervar France, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice

Volilna enota Kočevje

Ilc Luka, Goriča vas 48, 1310 Ribnica

Volilna enota Postojna

Morelj Jadranka, Neverke 27b, 6256 Košana

Volilna enota Novo mesto

Kure Ivan, Grm pri Podzemlju 8a, 8332 Gradec

Volilna enota Brežice

Kovač Joško, Bohorska ulica 30, 8290 Sevnica

Volilna enota Celje

Pribožič Jožef, Skorno 1 b, 3325 Šoštanj

Volilna enota Ptuj

Janžekovič Marjan, Dornavska cesta 21, 2250 Ptuj

Volilna enota Maribor

Veršič Franc, Na postajo 5, 2250 Ptuj

Volilna enota Slovenj Gradec

Pušenjak Martin, Foršt 2, 3333 Ljubno ob Savinji

Volilna enota Murska Sobota

Rihtarič Danilo, Boračeva 20, 9252 Radenci

2.2 VOLITVE V SVETE OBMOČNIH ENOT 

KGZS PRAVNE OSEBE

V svete območnih enot KGZS so bili s strani 
pravnih oseb izvoljeni:
Volilna enota Nova Gorica

Fon Metod, Volče 33, 5220 Tolmin

Volilna enota Koper

Grmek Stojan, Kobjeglava 16, 6222 Komen

Volilna enota Kranj

Šebat Janez, Smokuč 22, 4274 Žirovnica

Volilna enota Ljubljana

Mervar France, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice

Volilna enota Kočevje

Ilc Anton, Goriča vas 12, 1310 Ribnica

Volilna enota Postojna

Lah Anton, Bečaje 8, 1380 Cerknica

Volilna enota Novo mesto

Jerman Ludvik, Gorenja vas 9, 8230 Mokronog

Volilna enota Brežice

Božič Jože, Ivandol 5, 8273 Leskovec pri Krškem

Volilna enota Celje

Ivan Zidar, Šerovo 2, 3240 Šmarje pri Jelšah

Volilna enota Ptuj

Pribožič Peter, Ormoška cesta 89, 2250 Ptuj

Volilna enota Maribor

Lenart Ivan, Marjeta na Dravskem polju 108, 2206 Starše

Volilna enota Slovenj Gradec

Mežnar Silvester, Florjan 16, 3325 Šoštanj

Volilna enota Murska Sobota

Rihtarič Danilo, Boračeva 21, 9252 Radenci
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aktualno

Nov udarec narave za primorske kmete
Sredi junija je Primorsko prizadelo hudo neurje s točo. Ponekod so zelenjadnice, sadovnjaki in vinogradi popolnoma uničeni. Kmetje 

še vedno pogrešajo sistemsko ureditev kmetijskih zavarovanj, na kar že dalj časa opozarja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Po prvih ocenah kmetijske sve-

tovalne službe pri KGZS je ju-

nijsko neurje s točo v Slovenski 

Istri na 1.300 hektarjih uničilo 

skoraj vse zelenjadnice, pone-

kod pa so ostali brez pridelka 

tudi sadjarji in vinogradniki. 

Nekoliko manj škode je v oljčni-

kih, a je odstotek škode še vedno 

zelo visok (do 40 odstotkov). 

Neurje je na Primorskem še do-

datno otežilo že tako slab polo-

žaj kmetov, ki so si komaj malo 

opomogli po februarskih teža-

vah z vetrom in pozebo. 

O podobnih težavah poroča-

jo kmetijski svetovalci tudi na 

Goriškem, kjer je toča pustila 

posledice na 500 hektarjih ze-

mljišč. Po obsegu je najbolj pri-

zadeta koruza, ki je tudi zaosta-

la v rasti zaradi neugodnih vre-

menskih razmer. Sicer pa je naj-

več škode na zgodnjem sadju, 

kot so breskve, marelice in če-

šnje. Neurje tudi ni prizaneslo 

zelenjavi, kot so solatnice, buč-

ke, paradižnik, buče za krmo. 

Za vinsko trto napovedujejo, da 

bo škoda vidna pozneje, ker so 

poškodovani peclji kabrnikov 

in les mladih poganjkov.

Nedavno neurje je še enkrat 

opozorilo na to, da obstoječi 

sistem zavarovanj kmetom ne 

zagotavlja varnosti, visoke od-

bitne franšize pa ne vodijo več 

do ekonomske ustreznosti sis-

tema. Slabost sistema (na kate-

ro KGZS že ves čas opozarja) se 

je izrazito pokazala v letih 2010 

in 2011, ko precej kmetov svoje 

kmetijske proizvodnje ni moglo 

zavarovati, saj so zavarovalnice 

zaostrile in spremenile pogoje 

zavarovanja. 

Država mora takoj pristo-

piti k pripravi nove dolgoroč-

ne in sistemske ureditve kme-

tijskih zavarovanj po vzoru so-

sednjih držav, znotraj katere je 

treba razviti tudi nove zavaro-

valne proizvode (npr. zavarova-

nje za primer suše). Učinkovita 

sistemska rešitev je lahko usta-

novitev vzajemne zavarovalni-

ce ali pa sozavarovalnega skla-

da oziroma kombinacija obeh v 

smislu združenega zavaroval-

stva. Tudi trendi izvedbe zava-

rovanj v kmetijstvu v tujini go-

vorijo v prid tem rešitvam.

dr. Dušica Majer »

Prva ocena škode po toči, ki je bila 12.6.2012 ob 10 uri. (poročilo z dne 14. junij 2012) 

Območje
Prizadete 

kulture

Obseg površin 

po kulturah 

(ha) 

Ocena po-

škodovano-

sti (%)
Ožji priobalni pas: Sermin-Valmarin, Ankaranska bonifi ka, Debeli rtič, Lazaret, Škofi je … Zelenjadnice 140 ha 80–100 %

Priobalni pas: Dekani, Lucija, Strunjan … Zelenjadnice 70 ha 30–80 %

Priobalni pas: Sermin-Valmarin, Ankaranska bonifi ka, Izola – Pivol …. Sadovnjaki 45 ha 60–100 %

Priobalni pas: Sečovlje, Lucija, Strunjan, Beli Križ, zaledje občine Izola, Dekani, Šalara … Sadovnjaki 25 ha 30–80 %

Priobalni pas: Purissima, Sermin-Valmarin, Moretini, Elerji, Božiči, Ankaran … Vinogradi 150 ha 80–100 %

Priobalni pas: Debeli rtič, Lazaret, Prade, Škocjan Izola, Strunjan … Vinogradi 250 ha 30–80 %

Priobalni pas: Sermin, Beneša, Škofi je … Oljčniki 200 ha 30–50 %

Priobalni pas: Sečovlje, Lucija, Strunjan, Beli Križ, zaledje občine Izola, Dekani … Oljčniki 400 ha 30–40 %

*Plastenjaki, rastlinjaki, mreže ipd.

Neurje s točo je 12. junija med 16.30 in 20. uro prizadelo tudi 

Goriško regijo in sicer Orehovlje, Vrtojbo, Šempeter, Bukovico, 

Staro Goro, Šmihel, Ozeljan, Loke, Šempas in Vitovlje. Na oko-

li 500 ha so bile prizadete naslednje kulture: koruza, žita,vinska 

trta, sadje (breskve, jablane, hruške, marelice, češnje, aktinidi-

ja, kaki,) zelenjava in krmne rastline. Ocena poškodovanosti je 

v povprečju med 20 in 60 odstotki, pri zgodnjem sadju in zele-

njavi v tehnološki zrelosti pa je stoodstotna. Po obsegu je najbolj 

prizadeta koruza, ki je zaostala v rasti zaradi neugodnih vre-

menskih razmer, najvčjea pa na zgodnjem sadju. Na vinski trti 

bo vidna šele kasneje. Ječmen, ki je bil tik pred zrelostjo, je bil 

deloma osut. (podatki slonijo na poročilo z dne 14. junij)

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

RASTLINJAKIII

 
3 x 4 m 
le 240 €  

Pokličite 031 675 639

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

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

Manj podpor za investicije v nove 
sončne elektrarne
Sončne elektrarne sodijo med elektrarne, ki izkoriščajo obnovljive vire energije, zato so upravičene do podpor, ki jih namenja 

Republika Slovenija za njihovo delovanje. 

Višina podpore za sončne elektrarne brez upoštevanja znižanja zaradi prejete pomoči

Višina podpore v letu 

2009

Predvidena višina pod-

pore za obdobje od 1. 

7.–31. 12. 2012 (decem-

ber 2011)

Predvidena višina pod-

pore za obdobje od 1. 

7.–31. 12. 2012 (junij 

2012)

Cena ZO

(€/MWh)

Cena OP

(€/MWh)

Cena ZO

(€/MWh)

Cena OP

(€/MWh)

Cena ZO

(€/MWh)

Cena OP

(€/MWh)

SE – na stavbah

Mikro (<50 kw) 415,46 358,26 249,28 200,18 197,55 148,45

Mala (<1 MW) 380,02 322,82 228,01 178,91 180,70 131,60

Srednja (do 5 MW) 315,36 256,21 189,22 138,45 149,95 99,18

Velika (do 125 MW) / 215,71 / 112,64 / 77,69

SE - ostale

Mikro (<50 kw) 390,42 333,22 234,25 185,15 185,64 136,54

Mala (<1 MW) 359,71 302,51 215,83 166,73 171,04 121,94

Srednja (do 5 MW) 289,98 230,83 173,99 123,22 137,89 87,12

Velika (do 125 MW) 204,22 / 105,74 / 72,22

Podpore so v obliki obratoval-

ne podpore (OP) ali zagoto-

vljenega odkupa (ZO), in sicer 

za dobo petnajst let. Pri obra-

tovalnih podporah ima proi-

zvajalec elektrike z dobavite-

ljem sklenjeno tržno pogod-

bo, obratovalno podporo pa 

pridobiva s strani Centra za 

podpore. Pri zagotovljenem 

odkupu pa proizvajalec vsto-

pi v bilančno skupino Centra 

za podpore, ki deluje v sklopu 

Borzen-a. V tem primeru ne 

sme imeti sklenjene ločene tr-

žne pogodbe za prodajo elek-

trične energije.

Največje podpore so deležne 

sončne elektrarne, ki so name-

ščene na stavbah. Integrirane 

sončne elektrarne niso več 

upravičene do podpor, medtem 

ko za ostale sončne elektrarne 

obstaja omejitev glede vklju-

čitve (sistem kvot) in so tudi 

podpore nekoliko nižje kot za 

sončne elektrarne na stavbah. 

Višina podpore je odvisna tudi 

od velikosti elektrarne, dolo-

čena pa je na podlagi referenč-

nih stroškov. Referenčni stro-

ški in posledično podpore se 

pri sončnih elektrarnah vsako 

leto znižujejo, kar je posledica 

tega, da se znižuje cena opreme. 

Podpore se znižajo tudi v pri-

meru, če je ali bo investitor za 

nakup opreme prejel kakršno-

koli pomoč, ki se lahko šteje za 

subvencijo. Z vstopom v sistem 

podpore se stroški fi ksirajo in 

se za konkretno elektrarno ne 

spreminjajo več.

Družba Borzen d.o.o. vsako 

leto ob koncu leta pripravi ne-

uradni izračun višine podpor 

za prihodnje leto. Za leto 2012 

je bilo predvideno, da se bodo 

podpore v prvi polovici leta 

znižale za 30 odstotkov, v dru-

gi polovici leta pa za 40 odstot-

kov glede na izhodiščno leto 

2009. Ker pa je Javna agencija 

za energijo pri izvajanju nad-

zora in ugotavljanju dejanske-

ga stanja ugotovila, da se nalož-

be v sončne elektrarne povrne-

jo že v sedmih letih, medtem ko 

se podpore zagotavljajo petnajst 

let od prejema odločbe, je bilo 

določeno novo znižanje, in si-

cer v višini 52,45 odstotkov za 

priklope v drugi polovici leta 

2012 glede na izhodiščno leto 

2009. Višina podpor za posa-

mezne vrste in velikost naprav 

je razvidna iz preglednice.

Investitorji, ki ste načrto-

vali izvedbo investicije v sonč-

no elektrarno in priklop le-te 

v drugi polovici leta 2012, bo-

ste torej prejeli manjšo pod-

poro, kot ste pričakovali ob 

začetku letošnjega leta. Če 

ste pri načrtovanju v izraču-

nih upoštevali podporo, ki 

je bila predvidene takrat, je 

ustrezno, da sedaj te izraču-

ne popravite ter na podla-

gi novih kalkulacij ugotovite 

upravičenost naložbe v sonč-

no elektrarno. Za proizvajal-

ce električne energije iz sonč-

nih elektrarn, ki ste že vstopi-

li v sistem podpor, pa se višina 

podpor ne spreminja.

Darja Pipan »
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Svet za kmetijstvo o spremembah 
kmetijske zakonodaje
Sredi junija je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekala 6. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS (svet). Seje se 

je udeležil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Ciril Smrkolj, ki je tudi podpredsednik sveta.

Na seji so člani sveta obrav-

navali predlog sprememb za-

kona o kmetijskih zemljiščih, 

zakona o promociji kmetij-

skih in živilskih proizvodov 

in zakona o kmetijstvu. 

Svet je razpravljal tudi o pre-

dlogu stališč RS do predlogov 

uredb, ki določajo ukrepe sku-

pne kmetijske politike (SKP) po 

letu 2013, ter se seznanil z de-

javnostmi glede ustanavljanja 

inštitucije na področju varne 

hrane.

ODŠKODNINE MORAJO 
OSTATI

Glede predlogov sprememb za-

kona o kmetijskih zemljiščih, 

ki jih je v Državni zbor vložila 

skupina poslancev, je svet zavzel 

stališče, da se ne strinja s pred-

videno popolno ukinitvijo ozi-

roma s predvidenim bistvenim 

znižanjem višine odškodnine 

zaradi spremembe namembno-

sti kmetijskih zemljišč. Ob tem 

je svet pojasnil, da so kmetijska 

zemljišča naravna dobrina, ki 

je dana v omejenem obsegu in 

je ni možno nadomeščati. Zato 

je treba po mnenju sveta vzpo-

staviti učinkovite ukrepe za va-

rovanje kmetijskih zemljišč.

PODPORA SPREMEMBAM 
ZAKONA O PROMOCIJI

Svet se je v nadaljevanju sezna-

nil s spremembami zakona o 

promociji kmetijskih in živil-

skih proizvodov, ki se spremi-

nja v delu, kjer se izvedba stro-

kovnih nalog namesto na zu-

nanjega izvajalca prenaša na 

Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje. Ko je pojasnilo ministr-

stvo, bo z novim načinom lažje 

izpeljalo izvedbo zakona, med-

tem ko bo posamezne strokov-

ne naloge izvedlo tudi s pomo-

čjo zunanjega izvajalca, izbra-

nega na podlagi predpisov, ki 

urejajo javna naročila. Svet je 

predvidene spremembe zakona 

podprl.

O PREDLOGU STALIŠČ RS 
DO SKP PO LETU 2013

Svet je razpravljal tudi o pred-

videnih spremembah zakona o 

kmetijstvu, ki naj bi poenostavi-

le določene postopke pri izvaja-

nju ukrepov kmetijske politike. 

Svet je podprl predlog stališč RS 

do predlogov uredb, ki določa-

jo ukrepe SKP po letu 2013. Ob 

tem pa izpostavil, da mora biti 

ena izmed naslednjih sej sveta 

namenjena izključno razpravi o 

za Slovenijo najbolj ustreznem 

modelu neposrednih plačil in 

ukrepih Programa razvoja po-

deželja 2014–2020.

INŠTITUCIJA NA PODROČJU 
VARNE HRANE JE 
POTREBNA

Glede ustanovitve inštitucije na 

področju varne hrane je svet za-

vzel stališče, da je le-ta potreb-

na. Ob tem pa dodal, da je treba 

temeljito razmisliti, katere vse-

bine se bodo iz predvidenih in-

štitucij, ki se združujejo, prene-

sle in katere bodo ostale v pri-

stojnosti ministrstva za kmetij-

stvo in okolje.
Jerica Potonik »

Usposabljanje za oskrbovalce 

živali in za imetnike živali 

za opravljanje zootehničnih 

opravil

Na osnovi Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpolnje-

vanju na področju živinoreje (Uradni list RS št. 50 z dne 6. 6. 

2007 in 42 z dne 1. 6. 2012) mora rejec, ki oskrbuje živali, in 

tisti, ki izvaja zootehniška opravila, opraviti ustrezno izobra-

ževanje. Za oskrbovalce živali in izvajalce zootehniških opra-

vil, ki so uspešno zaključili izobraževanje po učnih progra-

mih, kjer je bila kot predmet vključena živinoreja na poklic-

nih in srednjih šolah s področja kmetijstva ali veterinarstva, 

se šteje da so ustrezno usposobljeni za opravila iz 14. in 15. 

člena zakona o živinoreji (oskrba živali in izvajanje zootehni-

ških opravil). Za ustrezno usposobljenost oskrbovalcev živali 

se štejejo tudi že opravljena usposabljanja s podobno vsebi-

no, kot jo določa ta pravilnik, kar dokaže rejec živali s potr-

dilom o opravljenem usposabljanju. Ustrezno usposobljeni so 

tudi rejci, ki so pred 25. februarjem 2002 izvajali opravila pri 

reji oziroma oskrbi domačih živali oziroma pred 25. februar-

jem 2000 izvajali zootehniška opravila. Za vse ostale KGZS – 

Zavod Novo mesto pripravlja izobraževanje, ki bo potekalo 17. 

oziroma 18. julija 2012 v veliki predavalnici KGZS – Zavoda 

Novo mesto. Več informacij na telefonski številki 07 373 05 83 

in spletni strani www.kmetijskizavod-nm.si.
Oddelek za živinorejo, KGZS – Zavod Novo mesto
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Sredi maja je umrla Nada Podlogar, dol-

goletna časnikarka tednika Kmečki glas. 

Vsebino tednika slovenskega podeželja 

je s svojimi prispevki bogatila od sredine 

70-ih do konca 90-ih let. Bralci so si jo za-

pomnili po jasnih, razumljivih besedilih, 

pa naj je poročala o kmetijski politiki, do-

gajanju na podeželju ali ko je spisala kako 

bolj osebno besedilo. Še vedno marsiko-

mu pridejo na misel izredno berljiva bese-

dila reportaž s terena, ki jih je pogosto za-

činila s kako lastno ali od preprostih lju-

di slišano domislico. Prav slednji so ji bili 

najbolj pri srcu. 

Nikoli ji ni bilo škoda časa, truda in 

velikokrat peš prehojenih poti, ki jih je 

opravila do slehernega kotička Slovenije, 

ki ga v odročnih krajih ohranjajo poselje-

nega preprosti, a kleni in z naravo ubra-

ni ljudje. Znala jim je prisluhniti v njiho-

vih stiskah in težavah, pa tudi v veselju 

in oboje je mojstrsko prelila na papir. Ob 

prebiranju njenih besedil si, če si dal vsaj 

malo svobode domišljiji, z lahkoto začu-

til občutja njenih sogovornikov in s tem 

veliko lažje razumel stvarnost slovenske-

ga podeželja v zadnji četrtini prejšnjega 

stoletja. 

S pretanjenim čutom je opravljala svo-

je časnikarsko poslanstvo, saj se je dosle-

dno, brez dlake na peresu, zavzemala za 

pravice malega človeka. Njeno pero je bilo 

orodje pravice in resnice, ob tem pa je vse-

lej ohranjala kritično distanco do včasih 

navidezno šibkejših.

Sodelavci smo jo doživljali kot osebo, 

ki je predano opravljala svoje delo, pri 

tem pa nesebično prenašala svoje znanje 

na mlajše sodelavke in sodelavce. Sploh 

začetnikom je znala s svojim hudomu-

šnimi pripombami dajati vzpodbudo, da 

je kako besedilo hitreje nastalo. Znana je 

njena domislica, »da se ne preveč sekirat, 

saj tega ne bo nihče bral«. S tem je sporo-

čala, da do dodelanega besedila ne moreš 

priti kar čez noč. »Ni lepo, če v članku kaj 

narobe napišeš, ni pa to smrtni greh,« se 

je rada pošalila. V svoji dobrohotnosti, ki 

so jo tako izrazito izražale njene prijazne 

in radovedne oči, je znala, tudi zaradi la-

stnih izkušenj, ljudem odpuščati človeške 

slabosti in vedno je znala pri njih odkri-

vati in vzpodbujati njihove vrline. 

V spominu nam bo ostala kot zaščitni 

znak tednika Kmečki glas v zadnji četr-

tini prejšnjega stoletja. To lahko potrdijo 

vsi, ki so jo poznali, in poznali so jo sko-

raj vsi!
Marjan Papež »

Spoštovani kmetje,

raziskovalci z Biotehniške in 

Filozofske fakultete Univerze 

v Ljubljana ter Znanstveno-

raziskovalnega centra 

Slovenske akademije znano-

sti in umetnosti smo v okviru 

Ciljno raziskovalnega projek-

ta »Konkurenčnost Slovenije 

2006–2013« pripravili kraj-

šo spletno anketo. V izvaja-

nje navedenega projekta smo 

vključi tudi javno kmetijsko 

svetovalno službo, ki deluje v 

okviru Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije.

S pomočjo spletne anke-

te želimo pridobiti podatke o 

proizvodnih, ekonomskih in 

socialnih značilnostih kmetij 

v Sloveniji, ki nam bodo v po-

moč pri ugotavljanju razvojnih 

potencialov in usmeritev kme-

tij, njihovih načrtov in izzivov, 

s katerimi se srečujejo pri svo-

jem delu. S tem želimo prispe-

vati k boljšemu poznavanju 

razmer in težav pri delovanju 

kmetij ter oblikovalcem poli-

tik ter kmetijski stroki predla-

gati njihove možne rešitve.

Prepričani smo, da bodo 

rezultati ankete in celotnega 

projekta tudi vam v veliko po-

moč pri razvoju vaših kmetij-

skih gospodarstev. Rezultate 

o spletni anketi in priporoče-

ne usmeritve kmetij, ki bodo 

temeljile na analizi ankete, 

bomo objavili v oktobrski šte-

vilki Zelene dežele.

Več kot vas bo izpolnilo 

anketo, boljše rezultate ankete 

bomo imeli vsi skupaj na raz-

polago. Zato vas vljudno vabi-

mo, da si vzamete nekaj mi-

nut svojega dragocenega časa 

in izpolnite anketo, ki jo naj-

dete na spletni strani http://

www.1ka.si/a/12789.

Zagotavljamo vam, da 

bodo vsi vaši odgovori osta-

li popolnoma anonimni, 

saj bodo vsi zbrani podatki 

skrbno shranjeni na ome-

njenih inštitucijah, razisko-

valci pa jih bodo analizirali 

na ravni vseh anketirancev 

skupaj brez navedbe osebnih 

podatkov. 

Za vaše sodelovanje se 

vam že v naprej najlepše 

zahvaljujemo.

prof. dr. Andrej Udov  »

s sodelavci

Biotehniška fakulteta, 

Oddelek za agronomijo

V spomin 

Nadi Podlogar  (1938–2012)

Spletna anketa Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji

foto: arhiv Kmečki glas
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Prizadetih več kot tretjina 
površin s koruzo
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije opozarja, da je trenutna zakonodaja, ki ureja uporabo fi tofarmacevtskih sredstev 

za tretiranje semena koruze in oljne ogrščice, pomanjkljiva in zato zahteva preklic uredbe.

Zaradi padcev čebel v Pomurju 

lani spomladi je takratni mi-

nister za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano 28. aprila 

2011 iz načela previdnosti iz-

dal Odredbo o prepovedi pro-

meta in uporabe določenih fi -

tofarmacevtskih sredstev na 

ozemlju RS (Uradni list RS, št. 

31/11; v nadaljevanju odredba). 

Na podlagi te odredbe je še ve-

dno prepovedana uporaba fi to-

farmacevtskih sredstev (FFS) 

Poncho FS 600 rdeč, Cruiser 350 

FS, Cruiser 70 WS ter Biscaya v 

času cvetenja oljne ogrščice. Z 

odredbo sta prepovedana tudi 

promet in uporaba FFS, ki vse-

bujejo aktivne snovi klotiani-

din, imidakloprid in tiameto-

ksam na semenu koruze in oljne 

ogrščice. 

Kmetijsko gozdarska zbor-

nica Slovenije (KGZS) je od 

sprejetja odredbe lani spomladi 

vseskozi nasprotovala njenemu 

sprejetju, saj je v večini evrop-

skih držav dovoljena upora-

ba tovrstno obdelanega seme-

na. Tako je KGZS že lani v za-

četku maja od MKO zahtevala 

preklic uredbe, da se oškodo-

vanim kmetom zagotovi zado-

stne količine nadomestnega ne-

tretiranega semena, povrne na-

stale stroške zaradi nabave tre-

tiranega semena in posreduje 

jasna navodila glede ravnanja 

z zalogami tretiranega seme-

na kot tudi glede varstva pred 

koruznim hroščem in talnimi 

škodljivci.  

KGZS je takoj po začetku 

veljavnosti odredbe tudi zah-

tevala sestanek s Fitosanitarno 

upravo RS (FURS), na katerem 

je jasno izrazila zahtevo za pri-

pravo možnih rešitev glede var-

stva oljne ogrščice in koruze. 

Na FURS so pripravili Ukrepe, 

ki nadomeščajo tretirano seme 

koruze za obvladovanje koru-

znega hrošča in jih v prvi polo-

vici maja posredovali na KGZS.  

Na osnovi priporočenih ukre-

pov s strani FURS so strokovne 

službe pri KGZS pripravile tudi 

tehnološka navodila, ki so do-

stopna na spletni strani KGZS. 

Februarja letos je KGZS s 

problematiko seznanila novega 

ministra za kmetijstvo in okolje 

in predlagala preklic odred-

be ter uvedbo stalnega nadzora 

nad stanjem čebel ter proučitev 

skupnih učinkov različnih FFS 

z neonikotinoidi. 

Konec maja je KGZS ponov-

no zahtevala, da se odredba 

prekliče in da se kmetom iz-

plača  odškodnina zaradi na-

stale škode v letošnjem letu. 

Glede na dejstva, da ni ustre-

zne rešitve za varstvo koruze in 

oljne ogrščice pred škodljivimi 

organizmi ter da je veljavnost 

odredbe glede prepovedi setve 

tretiranega semena vprašljiva, 

Kmetijsko gozdarska zborni-

ca Slovenije zahteva preklic 

Odredbe o prepovedi prometa 

in uporabe določenih fi tofarma-

cevtskih sredstev na ozemlju RS. 

Po prvih ocenah škode bi lah-

ko napad talnih škodljivcev pre-

prečili, če bi bilo koruzno seme 

obdelano s primernim insekti-

cidom. Škoda zaradi prepove-

di uporabe tretiranega semena 

je zaradi napada škodljivcev se-

daj večja, kot pa je bila škoda pri 

čebelah, zato KGZS zanima, kdo 

bo kmetom povrnil škodo zara-

di neodgovornih odločitev drža-

ve. KGZS bo v ta namen svojim 

članom ponudila pravno pomoč 

pri izterjavi nastale škode. 
dr. Dušica Majer »

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije zato še 

vedno opozarjamo: 

• da krivci za padce čebel še vedno niso znani, zato 

kmetijstvo ne sme trpeti škode, 

• da ustreznih alternativnih rešitev za varstvo koruze 

in oljne ogrščice pred talnimi škodljivci ni,

• da se z izvajanjem priporočenih ukrepov FURS-a 

še bolj obremenjuje okolje, škodljivi organizmi pa s 

temi ukrepi niso obvladljivi,

• da je glede prepovedi setve tretiranega semena vpra-

šljiva veljavnost odredbe,

• da odredba bistveno zmanjšuje konkurenčnost slo-

venskih kmetov, ki so zaradi tega v neenakopravnem 

položaju v primerjavi s kmeti v drugih državah. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na
11. kmečkem prazniku Skupnosti 
južnokoroških kmetic in kmetov, 
ki bo v nedeljo, 15. julija 2012,

pred Zahomsko hišo (Sport- und Feuerwehrhaus 

Achomitz) v Zahomcu – občina Straja vas/Hohenthurn.

Program:

10.30  Sveta maša

12.00  Kosilo in zabava

14.00  Kulturni program

15.00  Zabava

Soprireditelj je krajevno Slovensko prosvetno dru-
štvo SPD Zila. zaigral bo Hišni ansambel Avsenik.
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www.kupujmodomace.siwww.kupujmodomace.si

Slovenska zelenjava je odlične 
kakovosti
KGZS svetuje potrošnikom: «Kupujte lokalno pridelano zelenjavo.«

Kmetijsko gozdarska zborni-

ca Slovenije (KGZS) je zgrože-

na nad informacijami, da se 

na njivah uničuje kakovostna 

slovenska zelenjava. Zavzema 

se, da se v trgovinah zagotovi 

»slovenska polica«, kjer bo po-

trošniku na voljo izključno ze-

lenjava slovenskega porekla. 

Ob tem opozarja na ključ-

no vlogo potrošnikov. V kolikor 

bodo potrošniki povpraševali 

po lokalno pridelani zelenjavi 

in jo tudi kupovali, bo pridelo-

valcem slovenske zelenjave laž-

je vstopiti v trgovine, potrošni-

ki pa bodo imeli s tem večjo iz-

biro kakovostne zelenjave.

KGZS tudi opozarja, da je 

treba zagotoviti prepoznavnost 

shem kakovosti, po katerih je 

slovenska zelenjava pridelana. 

KGZS se med drugim zavzema 

za optimalno zagotavljanje sle-

dljivosti zelenjave »od njive do 

krožnika«, ki je v korist tako 

pridelovalcev slovenske zele-

njave kot tudi potrošnikov. 

KGZS poudarja pomen 

osveščanja potrošnikov o pred-

nostih lokalno pridelane zele-

njave. Večji del slovenske zele-

njave je pridelan na integriran 

način, kar je jamstvo, da je upo-

raba kemičnih sredstev za var-

stvo rastlin pred boleznimi, 

škodljivci in za zatiranje pleve-

lov minimalna. Ob tem KGZS 

dodaja, da je slovenska zelenja-

va podvržena celo strožjim pra-

vilom pridelave kot zelenjava 

iz Evropske unije, in da ustre-

za višjim standardom kakovo-

sti. Pomemben vidik lokalno 

pridelane zelenjave in nakup 

takšne zelenjave je tudi okolj-

ski. Lokalno pridelana zele-

njava namreč temelji na krat-

kih poteh »od njive do police«. 

S tem bistveno manj obreme-

njuje okolje z emisijami plinov 

in porabo neobnovljivih virov 

energije kot zelenjava, ki pre-

potuje na stotine oziroma tiso-

če kilometrov. Lokalno pride-

lana zelenjava vsebuje tudi več 

hranilnih snovi in je bolj oku-

sna, ker je pospravljena v opti-

malni zrelosti. Zelenjava, ki je 

prepotovala na stotine kilome-

trov, pa je v nasprotju z lokal-

no pridelano zelenjavo potrga-

na pred tehnološko zrelostjo in 

umetno dozori med prevozom 

in skladiščenjem. 

V kolikor se bo zanimanje 

potrošnikov za nakup kakovo-

stne lokalno pridelane zelenja-

ve povečalo, lahko pričakujemo 

dvig stopnje samooskrbe z ze-

lenjavo, ki trenutno znaša zgolj 

37 odstotkov. S tem bomo za-

gotovili nova delovna mesta in 

posledično višjo gospodarsko 

rast. Potrošnik pa bo lahko uži-

val v večji izbiri kakovostne ze-

lenjave slovenskega porekla.
Jerica Potonik »
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V spomin 

Joško Kovač (1958–2012)

V mesecu maju nas je presenetila slaba 

novica: Joško je bolan in je na preiskavah 

v bolnišnici. Zdravniki še ne vedo natanč-

no, za kaj gre ... Nismo mogli verjeti, pre-

pričevali smo se in se med sabo bodrili, 

da menda le ni tako hudo. Saj vendar ni 

mogoče, da bi bila bolezen, ki se je priče-

la kazati s povsem nedolžnimi znaki, lah-

ko usodna. In to zanj, krepkega možaka 

v najlepših letih, športnika in človeka, ki 

je vedno izžareval nalezljivi optimizem in 

veselje do življenja!

Joško je bil pravi Sevničan. Zavezan 

svojemu kraju in ljudem. Po diplomi iz 

ekonomije se je vrnil v Sevnico ter se za-

poslil v tedaj cvetoči tekstilni industriji. 

Njegovo delo in sposobnosti so bile v do-

mačem okolju kmalu opažene. Zato je bil 

po nekaj letih nabiranja izkušenj v indu-

striji povabljen, da s svojimi sposobnost-

mi prispeva h gospodarskemu razvoju 

občine. Sprejel je mesto načelnika oddel-

ka za gospodarstvo in kasneje predsedni-

ka izvršnega sveta Občine Sevnica. Da je 

bilo njegovo poklicno angažiranje na rav-

ni občine rezultat njegovih strokovnih in 

voditeljskih sposobnosti, ni dvoma. Tisti, 

ki smo poznali njega in njegova življenj-

ska prepričanja, vemo, da na odgovorno 

mesto v tedanjem političnem sistemu ni-

kakor ni prišel po politični liniji. 

Po reorganizaciji državne uprave leta 

1995 je prevzel vodenje Upravne eno-

te Sevnica. Mnogo izzivov je bilo ta-

krat pri vzpostavljanju nove strukture. 

Premagovanje množice neznank mu je 

bilo vir delovne energije. Morda je najve-

čji njegov uspeh ta, da je v spominu nek-

danjih sodelavcev še vedno visoko spošto-

van kot vodja s človeškim obrazom.

V času njegovega službovanja v javnem 

sektorju smo se velikokrat pogovarjali o 

poteh, po katerih nas vodi življenje. Morda 

bi lahko še najbolje opisali jedro njegove-

ga razmišljanja takole: »Premlad sem še, 

da bi obsedel na nekem sicer udobnem 

položaju v javni upravi. Čutim obvezo, da 

lahko svojo energijo koristneje uporabim 

v gospodarstvu.« In pa: »Sevnica je moj 

rojstni kraj, kakovost življenja ni merljiva 

količina. Posebno ne z denarjem, ki bi ga 

morda lahko zaslužil v tujem kraju.« Zato 

nas ni presenetilo, ko je leta 2003 prevzel 

vodenje Kmečke zadruge Sevnica. Tvegan 

korak, ki ga tisti, ki Joškota niso poznali, 

niso mogli razumeti. 

Odločitev je bila prava. Zadruga je po-

trebovala vodjo širokega pogleda, z boga-

tim strokovnim znanjem in odličnimi or-

ganizacijskimi sposobnostmi. Človeka, ki 

je stal trdno na tleh in je znal imenova-

ti stvari s pravim imenom. In pa človeka, 

ki mu je bilo že od malih nog trdno vce-

pljeno v zavest, da ljudje, sodelavci niso le 

sredstvo, ki ga je treba čim bolj izkoristi-

ti in izžeti. Redka vrlina dandanes, ki jo 

premnogokrat pogrešamo pri ljudeh na 

vodilnih položajih. 

Poslovne odločitve, ki jih je kot direk-

tor sprejemal, so se pokazale kot pravilne. 

V času globalizacijske evforije in mno-

gokrat slepega podrejanja nesmiselnim 

evropskim predpisom, ki ni naklonjen 

kmetijstvu malih državic, je sevniška 

zadruga poslovala zgledno. Še več, bile 

so izvedene mnoge naložbe, pridobljeni 

novi trgi. Joško je vedel, da nikoli ni čas 

za spanje na lovorikah. To védenje je kar 

spontano prehajalo na njegove sodelavce. 

Vsakdo od zaposlenih je poznal svoje me-

sto in kar je najbolj pomembno, vedel je, 

da je vreden. Da je del ekipe, ki se zavze-

ma za skupne cilje in ki bi brez njega ne 

bila to, kar je.

Kot uspešen direktor je svoje delo in 

izkušnje razdajal tudi za širše dobro slo-

venskega kmetijstva kot član organov 

Zadružne zveze Slovenije in Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije. Tam je 

opravljal številne naloge, zaradi njegovih 

izkušenj, znanja in širokega, svetovljan-

skega pogleda pa je Slovenijo in naše kme-

tijstvo zastopal tudi na ravni Evropske 

unije v Bruslju.

V soboto, 16. junija, smo nemo obstali. 

Novica o njegovem izgubljenem zadnjem 

boju je zarezala v vroče poletno popoldne. 

Novica, za katero bi si takrat želel, da bi 

bila le slaba, neokusna šala. 

Zares. Odšel je Prijatelj, Človek. Mož in 

Oče, ki je vselej s ponosom govoril o svo-

ji družini. Ne vemo, zakaj usoda vzame 

najboljše na vrhuncu njihove ustvarjalno-

sti. A božji načrti se nemalokrat ne skla-

dajo z našimi in mi ob tem občutimo tre-

nutno nemočno jezo. Ki pa na srečo tudi 

mine. Ostanejo le spomini in zgledi. Dani 

so nam v pomoč pri premagovanju težav, 

kadar se sami znajdemo v njih.

Sevničani
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aktualno

Priložnost za dejavno državljanstvo
 Člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO) so konec maja v dvorani Državnega sveta v Ljubljani pripravili posvet 

z naslovom Evropska državljanska pobuda – izziv in priložnost za dejavno državljanstvo. 

Aprila letos je namreč stopi-

la v veljavo tako imenovana 

evropska državljanska pobu-

da, s katero naj bi državlja-

ni Evropske unije dobili novo 

pravico, ki naj bi jim dala več 

besede pri zadevah Evropske 

unije. Posvet sta vodila člana 

EESO Igor Hrovatič in Primož 

Šporar.

Igor Hrovatič je uvodo-

ma predstavil namen posve-

ta. Kot je povedal, je bilo prek 

tretje skupine EESO, sestavlje-

ne iz predstavnikov organiza-

cij, ki so dejavne predvsem na 

socialno-ekonomskem, civil-

nem in kulturnem področju, v 

letu 2010 sprejeto mnenje, da se 

evropsko državljansko pobudo 

čim bolj aktivira. EESO se na-

mreč že od začetka evropske-

ga projekta zavzema za pravico 

državljanov do soodločanja na 

ravni EU. »Civilna družba je v 

današnjem času zelo pomemb-

na in lahko »pomirjajoče« vpli-

va na dogajanje tako na politič-

nem, gospodarskem kot tudi fi -

nančnem področju,« je še dodal 

Hrovatič.

Zbrane je nagovoril tudi 

gostitelj posveta mag. Blaž 

Kavčič, predsednik Državnega 

sveta. »Posveti, kot je današnji, 

že v izhodišču sledijo zamisli, da 

naj bo strokovna civilna družba 

temeljni generator mnenj, po-

bud, vprašanj, razlag, ocen, ki 

jih oblast mora upoštevati, če 

želi biti demokratična,« je pove-

dal Kavčič in dodal, da je temu 

vodilu že od svojega konstitui-

ranja trdno zavezan tudi držav-

ni svet.

Andrej Zorko, član EESO, 

je povedal, da EESO predsta-

vlja most med institucijami 

Evropske unije in civilno druž-

bo. Dr. Matej Acceto s Pravne 

fakultete v Ljubljani je predsta-

vil evropsko državljansko po-

budo. Kot je povedal, gre za po-

budo, ki jo lahko vsaj en milijon 

državljanov Evropske unije, iz 

vsaj četrtine držav članic poda 

Evropski komisiji in jo pozo-

ve, da naj uredi neko vprašanje 

oziroma da naj pripravi zako-

nodajni predlog. Pogled nevla-

dnih organizacij na evropsko 

državljansko pobudo je pred-

stavila Tina Divjak s Centra 

za informiranje, sodelovanje 

in razvoj nevladnih organiza-

cij. Kot je še povedala, je ide-

ja državljanske pobude odlič-

na, vendar preveč zakomplici-

rana. »Sama pobuda ne more 

uspeti, če nima za seboj podpo-

re organizacij. Ne znam si pred-

stavljati, da bi lahko posame-

znik zbral en milijon podpisov,« 

je pojasnila Divjakova. Pavle 

Vrhovec z Zveze svobodnih 

sindikatov Slovenije je opozo-

ril, da Komisija nima nobene 

obveze do pobude, saj jo v ne-

katerih primerih lahko zavrne 

oziroma je ne upošteva. Kljub 

kritiki pa je Vrhovec poudaril, 

da je evropska državljanska po-

buda nov inštrument, ki bo dal 

zagon nadnacionalnim združe-

njem in bo vzpodbudil razprave 

med državami članicami.

Jerica Potonik »

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je izpostavil 

vlogo strokovne civilne družbe.

Obvestilo zavarovancem iz 

naslova opravljanja kmetijske 

dejavnosti
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije uspela ohra-

niti pridobljene pravice iz naslova statusa socialnega 

zavarovanja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v prever-

janju pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro-

vanje kmetov ravnal po uradni dolžnosti in ugotovil določe-

na odstopanja v zavarovalnih podlagah. Težava je nastala v 

primerih, ko naj bi prehajale osebe, zavarovane po 16. členu 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ – 

1), iz podlage 052 (družinski član) v podlago 051 (nosilec kme-

tijskega gospodarstva), ker niso več izpolnjevale cenzusa kata-

strskega dohodka v višini 4.894,06 evrov. Tako naj bi, v skladu 

z dosedanjo prakso lahko prešle le v zavarovanje po 34. členu 

ZPIZ – 1, kar pa pomeni manj ugoden položaj na področju so-

cialnega zavarovanja. 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je ubranila 

stališče, da se status zavarovancev na podlagi opravljanja 

kmetijske dejavnosti ne sme poslabšati, in da se prehajanje 

med zavarovalnimi podlagami znotraj iste pravne podlage 

ne podvrže preverjanju izpolnjevanja pogojev. Tudi izpis 

iz registra kmetijskih gospodarstev ni več obvezna priloga 

prijave vstopa v sistem socialnih zavarovanj.
Andreja Krt Stopar »
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Poklon kraški sivki, najlepša je Mojca 
V Senožečah je bila po 43 letih razstava govedi. Kraška sivka je kot ustvarjena za sonaravno prirejo mleka.

aktualno

Prvo soboto v juniju so vsi kra-

jani Senožeč in tisti, ki so se 

jim pridružili, dihali kot eden. 

V Dolenji vasi pri Senožečah so 

organizirali razstavo sivo-rja-

vega goveda, s čimer so doka-

zali, da imajo na Primorskem, 

še zlasti pa na Krasu, še vedno 

določeno število govedi rjave 

pasme, ki so jo obdržali v bolj 

kombiniranem tipu. 

»Kraška sivka je krava z veli-

kim ogrodjem, dolgo fi no glavo, 

velikimi očmi, elegantnim vra-

tom z drobno nagubano kožo, 

čvrstimi nogami, visokimi tr-

dimi parklji, sivorjave barve, 

robustno presnovo grobe krme, 

visoko vsebnostjo maščobe in 

beljakovin v mleku, nizko vseb-

nostjo somatskih celic v mleku, 

z nadpovprečno dolgoživostjo 

in odlično plodnostjo. Je odlič-

na krava kombinirane pasme 

s poudarkom na prireji mleka, 

še zlasti v sonaravnih pogojih 

reje,« je o kraški sivki v uvodu v 

res lepo narejen in temeljit ka-

talog zapisal mag. Vitomir Bric 

s KGZS – Zavoda Nova Gorica.

Zgoraj navedeni opis so do-

kazale tudi z razstavljene živa-

li, ki so jih ocenili v štirih ka-

tegorijah. Med telicami je do-

bila najvišjo oceno Sonja rej-

ke Anike Meden iz Senožeč, 

pri brejih telicah je bila naj-

lepša Pepelka iz  hleva Julijana 

Bratoža s Čepovana. Med mlaj-

šimi kravami se je izkazala 

Maca, ki jo redi Marko Lapanja 

iz Dabra pri Slapu ob Idrijci, 

med starejšimi kravami pa je 

pripadlo častno mesto Mojci, 

prav tako iz Medenove črede 

pri Senožečah, ki je postala tudi 

šampionka razstave. 

Na prireditvi so predstavi-

li še petglavo kravjo družino 

rejca Ivana Žiberne in Merč pri 

Sežani, mladega plemenske-

ga bika, ki ga redijo na KGZS – 

Zavodu Nova Gorica, ter štiriv-

prego goveda. S slednjo so prika-

zali spravilo sena po starem, ki 

so ga zaključili s kmečko malico, 

ki ji  na Krasu rečejo marenda. 

Ob koncu uradnega dela so 

podelili še posebna priznanja 

rejkam in rejcem, ki so veliko 

prispevali k ohranitvi kraške 

sivke v kombiniranem tipu, pa 

tudi strokovnjaki za govedo-

rejo pri KGZS – Zavodu Nova 

Gorica niso bili izvzeti.

Razstavo so popestrili še s 

prikazom peke kruha, kmeč-

ke ženske so ponudile domače 

pecivo, nekaj kmetij je prodaja-

lo mlečne izdelke, pa tudi teran 

ni manjkal. Vse to in še marsi-

kaj drugega, tudi v verzih, pa je 

med vodenjem prireditve v ce-

lovito zgodbo povezal režiser in 

publicist Andrej Jelačin. 

Po zaključku razstave so 

organizirali okroglo mizo, 

kjer so rejci izpostavili, da naj 

bo v okviru strokovnih nalog 

v živinoreji dano več poudar-

ka ohranitvi rjavega goveda v 

izvornem tipu, kar je zamisel 

za kraško sivko. Zaključili so, 

da je kraška sivka primerna 

za prirejo mleka in mesa na 

območjih s težjimi pogoji za 

prirejo.
Marjan Papež »

Razstavo je organizirala Krajevna skupnost Senožeče v sode-

lovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavodom 

Nova Gorica, Društvom živinorejcev občin Postojna in Pivka in 

Društvom lastnikov gozdov Vrhe – Vremščica. Živali je odbra-

la Pavla Plesničar s KGZS – Zavoda Nova Gorica, ocenil jih je 

Matic Rigler s KGZS – Zavoda Ljubljana, da pa je do razstave 

sploh prišlo, ima največ zaslug rejec Niko Meden iz Senožeč. Vožnjo lojtrnika z dvojno vprego treh volov in krave je prika-

zala družina Žiberna iz Merč pri Sežani.

Šampionki razstave Mojci iz hleva Nika in Anike Meden je največji 

zvonec podelil starosta slovenske govedoreje prof. dr. Janez Verbič.

Pri spravilu sena po starem sta se krajanom Senožeč pridru-

žila vipavski župan mag. Ivan Princes (prvi z desne) in župan 

Divače Drago Božac (v sredini). 
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aktualno

Kmetijstvo v Nacionalnem 
socialnem poročilu
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je podala pripombe na Nacionalno socialno poročilo 2012.

Nacionalno socialno poroči-

lo (NSP) predstavlja povze-

tek dejanskega stanja in sledi 

strukturi predloga s poudar-

kom na izpolnjevanju zavez 

iz Nacionalnega reformne-

ga programa 2011 (NRP) in 

načrtih iz NRP za leto 2012. 

Kmetijsko gozdarska zborni-

ca Slovenije (KGZS) je prete-

žno izpostavila pomen kme-

tijskega prostora, ki lahko bi-

stveno pripomore k socialni 

koheziji.

V nekoliko večji meri je iz-

postavljeno področje, kjer pre-

vladuje en segment šibkejše po-

pulacije, to so starejši. Na po-

dročju politike zaposlovanja ni 

razbrati revitalizacije, ki bi do-

prinesla boljšo oceno socialnih 

učinkov. Nadalje bi pričakova-

li ustrezne analize in ocene po 

posameznih področjih ali pa-

nogah. Opredeljevanje in uskla-

jevanje politik in dejavnosti, ki 

vodijo v odpravo revščine in ki 

omogočajo razvoj tam, kjer so 

možni dolgoročni zdravi učin-

ki, je možno le na pregleden in 

dosleden način.

Zdravje in dobro počutje po-

sameznika in naroda se ne prič-

ne pri zdravilih in institucijah, 

temveč na njivi, v čistem okolju 

in pri primernem življenjskem 

standardu. Razumeti to pome-

ni živeti to. Zgodovinski pre-

gled nam kaže, da je bil kmet 

na Kranjskem slabo razumljen 

in tudi zato razvojni potencial 

ni dovolj izkoriščen.

Ekonomsko socialni svet kot 

ključni akter v socialnem dialo-

gu ima temeljno poslanstvo tudi 

v vključitvi v dejavno participa-

cijo vse reprezentativne pred-

stavnike, tudi kmetov/kmetic. 

Kljub svoji številčni in ekonom-

ski marginalnosti so prav oni 

ključni dejavniki varne hrane 

in samooskrbe naroda, ohra-

njanja in razvoja podeželja ter 

stabilizatorja socialne izključe-

nosti in revščine. Z vključitvijo 

stanovske organizacije kmetov 

v dejavno participacijo bi bila 

zagotovljena ciljna in celostna 

obravnava tudi te strukture v 

pluralizmu odnosov in strategij 

za spodbujanje zaposlovanja, 

vseživljenjskega učenja, zmanj-

ševanja izključenosti in poveča-

nja gospodarske rasti.

V kmetijskem in gozdar-

skem prostoru uravnoteženih 

ciljev med gospodarsko, soci-

alno in okoljevarstveno funkci-

jo ni zaznati. Spodbude dejavne 

politike zaposlovanja kmetij-

ska gospodarstva niso deležna. 

Problem pomanjkljive zakono-

daje glede statusnih opredeli-

tev ne more biti izključujoči ra-

zlog oziroma razlog diskrimi-

natornosti. Konkretni primer 

za zmanjševanje revščine in ve-

čanje zaposlitvenih možnosti 

se v NSP navaja socialno pod-

jetništvo. Ukrep pozdravljamo 

in primeri iz drugih držav nam 

dajejo dober zgled revitalizaci-

je podeželja. Pri tem pa ocenju-

jemo kot popolnoma nelogično, 

da društva, ki imajo zelo sla-

bo jamstvo, lahko pridobivajo 

sredstva za razvoj socialnega 

podjetništva, kmetijska gospo-

darstva pa ne.

Pomen kmetijskega sektor-

ja je celo mnogo širši kot zgolj 

gospodarska panoga. Je pano-

ga, odgovorna za prehransko 

varnost, obstoj in razvoj pode-

želja, blažitev socialne revščine, 

ohranjanje okolja in kulturne 

krajine.

Prepričani smo, da prave 

usmeritve in spodbude na po-

dročju zaposlovanja in davčne 

politike lahko prinesejo nova 

delovna mesta dolgotrajnej-

še narave tudi v kmetijskem in 

gozdarskem sektorju. Pravilna 

usmeritev podeželskega prosto-

ra lahko doprinese močnejšo 

vlogo temeljne družbene celice, 

to je družine, kjer bi v sobivanju 

lahko živele in sodelovale tri ge-

neracije. S tem bi razbremenili 

mnoge varstvene in zdravstve-

ne inštitucije. Strinjamo se, da 

je potrebno subjekte kot tudi 

prostor obravnavati celostno 

in slediti načelu povezovanja in 

sodelovanja. Tudi zato ocenju-

jemo, da je dejavno sodelovanje 

pri oblikovanju strateških ciljev 

in izvedbenih aktov s strani iz-

vajalske strukture ne samo ko-

ristno, ampak nujno potrebno.
Andreja Krt Stopar »

Drugo ocenjevanje 

borovničevcev in likerjev

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v sodelovanju s 

Kmetijo Lampret in občino Majšperk organizira drugo oce-

njevanje borovničevcev in sadnih ter zeliščnih likerjev, nare-

jenih izključno iz naravnih sestavin (sadje in zelišča, nabrana 

v naravi).

Ocenjevanje bo potekalo 9. avgusta 2012, podelitev pri-

znanj pa bo v nedeljo, 19. avgusta 2012, v Dolini Winettu v 

Zgornji Sveči.

Vzorce zbirajo od 1. do 7. avgusta 2012 na KGZS – Zavodu 

Ptuj in na Zgornji Sveči 17 b (Janez Lampret) osebno ali po po-

šti, in sicer po dve steklenici borovničevca ali likerja (vzorci se 

ne vračajo). Ob prijavi je treba tudi plačati kotizacijo, in sicer 

10 evrov za vzorec.

Za informacije sta na voljo Terezija Meško (031 376 064) in 

Janez Lampret (031 841 121).

Popravilo in izdelava vseh vrst plastike, tako 

lepljene kot varjene, za vso kmetijsko mehanizacijo 

in opremo. Nudimo tudi ličanje. 

GPLAST, Matija Govekar s.p., Ljubljana

Telefon: 041 652 853.
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S partnersko kartico KGZS Petrol 
klub do zlate žetve
Zaradi velikega povpraševanja ponovno objavljamo pristopno izjavo za Petrol klub KGZS 
kartico in obrazec za zamenjavo distributerjea električne energije.

Člansko oz. evidenčno številko KGZS, ki mora biti napisana na vlogi najdete na nad 
naslovom vašim naslovom na Zeleni deželi ali pa na odmerni odločbi o višini 
zborničnega prispevka KGZS.

Na obrazcu za zamenjavo dobavitelja električne energije prepišite 
podatke z zadnjega računa za električno energijo in vpišite 
evidenčno številko člana KGZS, ki živi v vašem gospodinstvu (kar 
ni nujno ista oseba, mora pa živeti na istem naslovu kot oseba, ki 
sklepa pogodbo za dobavo električne energije).

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. 
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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:
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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.
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Pri Petrolu vaše nakupe prav posebej nagrajujemo. S partnersko kartico Petrol klub KGZS je vsak nakup pri Petrolu 

vreden več. 

Zbirajte Zlate točke in jih izkoristite za izjemno ugodne nakupe vrhunskih izdelkov in storitev iz Petrol klub kataloga. 

Za vas pa bomo redno pripravljali še številne dodatne ugodnosti - namenjene samo vam, članom Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije - imetnikom kartice Petrol klub KGZS.

Osebni podatki uporabnika *
Prosimo, pišite razločno s tiskanimi črkami. Vsi navedeni podatki so strogo zaupni. *Obvezni podatki.

*Članska št. KGZS                                              

*Št. Petrol klub kartice zvestobe 708001

*Št. Petrol klub plačilne kartice  708339

Izpolnite samo če še niste član Petrol kluba

*Ime

*Priimek

Kraj

*Ulica in hišna številka

*Poštna številka in pošta

*Telefonska številka      *Mobilna številka

*EMŠO                   *Davčna številka

O Petrolovih ugodnostih želim biti seznanjen preko      SMS sporočila in e-pošte             SMS sporočila              e-pošte

Elektronski naslov

Število družinskih članov v vašem gospodinjstvu:       sam                  2                       3                       4 ali več

Zaupajte nam vaše navade

Koliko goriva porabite letno za delo s kmetijsko mehanizacijo:

 do 2.000 litrov  do 5.000 litrov  do 10.000 litrov  nad 10.000 litrov

Koliko kilometrov imate do najbližjega bencinskega servisa:

 manj kot 5 km  manj kot 10 km  več kot 10 km

Kako se oskrbujete z gorivom za traktor oz. delovni stroj?

 s traktorjem grem na bencinski servis   gorivo v posodi pripeljem domov in ga natočim v traktor

Vas zanima najem cisterne in dobava goriva na dom?

 DA   NE   to storitev že uporabljam

Katero vrsto goriva uporabljate za vaše osebno vozilo?      bencin               diesel                 avtoplin      

Letno povprečno prevozite:   do 10.000 km               do 20.000 km               do 40.000 km              več kot 40.000 km

Redne servise vozila opravljate pri pooblaščenem serviserju?       da        ne

Katerega od naštetih energentov uporabljate za ogrevanje vašega doma?

       kurilno olje    zemeljski plin    utekočinjen  naftni plin         trdo gorivo (drva, lesni sekanci, premog ...)

       solarni sistem    elektrika    toplotna črpalka         daljinsko ogrevanje

OBRNITE!  Ne pozabite podpisati pristopne izjave na naslednji strani!

Izpolnjeno izjavo pošljite na naslov:
Petrol KLUB
Dunajska 50
1000 Ljubljana
ali pa jo oddajte na najbližjem 
Petrolovem bencinskem servisu
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S podpisom potrjujem resničnost vseh navedenih podatkov ter pod materialno in kazensko 
odgovornostjo s podpisom na pristopni izjavi in kartici izjavljam, da izpolnjujem pogoje za 
pridobitev kartice, navedene v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice (zvestobe ali 
plačilne) in sprejemam vsa druga določila navedenih splošnih pravil, s katerimi sem se pred-
hodno seznanil in so objavljeni na spletni strani podjetja www.petrol.si. V skladu z določili Zakona 
o varstvu osebnih podatkov izrecno dovoljujem in pooblaščam Petrol, d.d. za pridobitev mojih 
osebnih podatkov oz. dodatne dokumentacije pri ustreznih organih, institucijah ipd. Izrecno 
soglašam, da Petrol, d.d. hrani pridobljene podatke v svojih evidencah še pet let po prenehanju 
uporabe kartice oz. po poravnavi vseh obveznosti do Petrola d.d. Soglašam, da se moji osebni podatki pridobivajo in uporabljajo za namene in na način, določen v Splošnih pravilih 
uporabe Petrol klub kartice (zvestobe ali plačilne) oziroma v zvezi s poslovanjem s kartico kot tudi za proučevanje mojih nakupnih navad, nakupov in posledično ciljnega trženja - obveščanja 
o novostih poslovanja in ponudbe podjetja Petrol, d.d. ter partnerjev v sistemu Petrol kluba. Soglašam, da ima Petrol, d.d., Ljubljana, pravico pristopnico zavrniti brez obrazložitve. S 
podpisom pristopnice pooblaščam Petrol, da pridobiva in obdeluje osebne in druge podatke prejete s strani KGZS, kot tudi da osebne in druge podatke, ki se nanašajo na prosilca 
posreduje KGZS. Strinjam se, da mi v primeru prenehanja članstva v KGZS kot tudi v primeru prenehanja poslovnega sodelovanja med KGZS in Petrolom, preneha veljavnost partnerske 
kartice. V tem primeru imam možnost pridobiti drugo kartico iz Petrolove ponudbe, pod pogojem izpolnjevanja pogojev za njeno izdajo. Soglašam, da sem o ugodnostih, ki jih Petrol ponuja 
imetnikom partnerske kartice obveščen tudi preko KGZS.

        Petrol klub KGZS kartice zvestobe

        Petrol klub KGZS plačilne kartice zvestobe*

* Prosimo, da priložite zadnje tri bančne izpiske osebnega transakcijskega računa in 

izpolnite pooblastilo za direktno bremenitev vašega transakcijskega računa

Datum     Podpis uporabnika

Želim postati imetnik

5

00
7 

0000
8   9999999999999998888 220000 0

9

I

K

 011

01111

Obveznosti pri uporabi kartice bom poravnal/a z direktno bremenitvijo 18. v mesecu. 

Naziv banke

Številka osebnega TRR   SI 56

Datum     Podpis uporabnika

Ime in priimek / naziv

Naslov

Kraj in pošta

Pooblaščam banko, da v breme mojega računa, številka 

SI56

nakazuje moje obveznosti po računih, ki nastajajo z uporabo plačilne kartice Petrol Klub na račun upnika Petrol, d.d., Ljubljana, 

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,  številka SI56 0292 3002 0267 126, z referenčno številko 

DB-00001                                                                       (ne izpolnjujete) in zaporedno številko 

direktne bremenitve                                                         (ne izpolnjujete).

Banka naj izvede bremenitev računa na 18. dan v mesecu. Pooblastitelj se obvezujem zagotoviti kritje na svojem računu za znesek direktne obremenitve. V primeru 
spremembe oziroma zaprtja računa dovoljujem, da banka o tem nemudoma obvesti izdajatelja kartice.

Kraj   Datum

 

 Podpis imetnika 

Financni podatki

Pooblastilo za direktno obremenitev

(Izpolnijo samo prosilci za placilno kartico.)

(Izpolnijo samo prosilci za placilno kartico.)

IZPOLNITE LE ČE ŽELITE PLAČILNO KARTICO ZVESTOBE-:

atkkkkkkiii
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NASVETI ZA NIŽJO PORABO:

Učinkovita raba energije in menjava dobavitelja sta najboljša načina za znižanje mesečnega računa za elektriko.

Ob nakupu novih gospodinjskih naprav bodite pozorni, da kupujete energijski razred A.

Uporabljajte varčne žarnice.

S toplotno črpalko lahko pri stroških ogrevanja tople sanitarne vode privarčujete tudi do 60 odstotkov.  
Preverite našo ponudbo toplotnih črpalk na www.petrol.si/energija-za-dom.

Izkoristite nižjo tarifo, ki jo števec beleži vsak delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne ter v soboto, 
nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00 ure.

Ne puščajte naprav v načinu pripravljenosti.

_____________________             obrazec št. 5/EE

   

Pogodba o dobavi elektri ne energije št. _______________

Odjemalec: 

Ime in priimek: * 
Ulica:  * 
Kraj in pošta:  * 
Dav na številka:  * 
Telefon: * 
E-mail: 

Navodila za izpolnjevanje: 

un 

Podro

Izpolnite vsaj tista polja, ki so 
ozna ena z zvezdico (*). 

Pogodba se sklepa za merilno mesto št.: * 

BE 
i

elektri

en 

no skupino ali podskupino ter 

le en ra
ri ter druge podatke, ki 

Povezava na evidenčno številko KGZS:        (zapisana je nad naslovom na 
naslovnici Zelene dežele ali na odmerni odločbi o višini članarine)
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una 
ra unu 

* * 
*   Dav * 
* * 

      

rirati na 
dolo

ktri

e pla
to

BE 

Za dobavitelja po pooblastilu: 
ja elektrika 

Datum: 

Podpis: 

Odjemalec: 

Kraj: * 
Datum: * 

Podpis: * 

NIK (neobvezno) la evati elektri
niku ter dolo

* * 
*   Dav * 
* 

  

      



aktualno

Podeželje v mestu – delamo z roko 
v roki
Raznolika ponudba, predstavljena na junijskem Podeželju v mestu – Dobrote slovenskih kmetij je ponovno navdušila 

številne ljubitelje podeželske kulinarike. Srečanja, kramljanja s kmeticami in kmeti ter priložnosti za nakup so bili 

veseli številni stalni in naključni obiskovalci.

Letošnje prireditve Podeželje 

v mestu potekajo v okviru pro-

jekta Skupna kmetijska politi-

ka – kakovost, varnost, blagi-

nja, razvoj. 

Projekt poudarja pomen petde-

setih let skupne kmetijske poli-

tike (SKP), ki med drugim zago-

tavlja visoko kakovost pridelkov 

in izdelkov slovenskih kmetij ter 

ohranja kulturno dediščino po-

deželja. Eden od ciljev SKP je za-

gotavljanje prehranske varnosti 

in samooskrbe. V Sloveniji ve-

dno bolj prepoznavna blagov-

na znamka Dobrote slovenskih 

kmetij, ki jo nosijo številni iz-

delki slovenskega podeželja, 

kaže na vse večje zavedanje kup-

cev o pomenu lokalne pridelave 

in predelave.

Za glasbo in ples so na to-

kratnem Podeželju v mestu – 

pridelano in ponujeno z ljube-

znijo poskrbeli člani skupine 

Divja kri in Folklorna skupi-

na Trzinka. Turistična kmeti-

ja Dervarič z Ljutomera je cvr-

la langaš, prekmursko jed ma-

džarskega izvora. Lončarja 

Lorna in Črtomir iz Ruš pa sta 

pripravila lončarske delavnice.

V Kmetijsko gozdarski 

zbornici Slovenije se trudi-

mo, da so prireditve Podeželje 

v mestu medijsko odmevne 

ter predstavljajo in opominja-

jo na pomen domačih kme-

tijskih pridelkov in izdelkov. 

Obenem omogočajo promoci-

jo neposrednih proizvajalcev, 

spodbujajo neposredno proda-

jo in so priložnost za druženje 

pridelovalcev in potrošnikov. 

Pred nami sta še dve sep-

tembrski prireditvi: Podeželje 

v mestu – jesenske dobro-

te, ki bo potekalo 1. septem-

bra v Ljubljani, ter Podeželje 

v mestu Maribor 29. septem-

bra na Trgu svobode. Odlična 

priložnost za srečanje. Veseli 

bomo, če se nam pridružite. 

Več podatkov o prireditvah 

najdete na spletni strani www.

kgzs.si.  

Tatjana Vrbošek »

Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani so obiskovalci okušali odlič-

ne sezonske pridelke in izdelke izbranih slovenskih kme-

tij. Med ponudniki je bila Cvetka Krabonja iz Podgorcev pri 

Ormožu, ki je letos na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij 

za svoj znameniti sadni kruh prejela že sedmi kipec kakovo-

sti. »Za moj uspeh je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

zelo pomembna. Rastemo skupaj. Že od njene ustanovitve sem 

vključena v promocijske prireditve, ki ponazarjajo delo in na-

čin življenja slovenskega podeželja. So priložnost, da pokaže-

mo slovensko kakovost. Lahko smo ponosni, da smo v nekate-

rih stvareh edini. Zelo sem vesela povratne informacije o mojih 

izdelkih. Danes sem prodala prav vse – niti grižljaja nimam. Še 

posebno sem vesela navdušenja obiskovalcev iz tujine. Želim 

si, da bi bilo prireditev Podeželje v mestu še več,« je povedala 

Cvetka.

Posebej otroci so si z zanimanjem ogledovali steklen panj s če-

beljo družino kočevskega čebelarja Branka Obranoviča, ki 

je ob zaključku prireditve izrazil zadovoljstvo nad številnimi 

obiskovalci in tržnim dnem.

Sofinancira Evropska unija, 
Generalni direktorat za kmetijstvo

 in razvoj podeželja.
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Ajda – priložnost za slovenskega 
kmeta in rešiteljica čebelarstva?
V Sloveniji kmetje vsako leto posejejo približno 35.000 ha njivskih površin s pšenico, 20.000 ha z ječmenom ter 5000 

ha s tritikalo, ovsom in ržjo. Skupaj je to približno 60.000 hektarjev njivskih površin za setev strniščnih posevkov. 

Od uvedbe ukrepa ozelenitve, 

ki je v okviru kmetijskih sub-

vencij posebej plačan ukrep, se 

je občutno povečal obseg setev 

in s tem povezane ozelenitve 

njivskih površin. Ker je na po-

dročju kmetijsko-okoljskih pla-

čil (KOP) z letošnjim letom do-

dan še  nov podukrep »neprez-

imni posevki«, lahko utemelje-

no pričakujemo, da se bo oze-

lenitev njivskih površin še po-

večala. Kmetovalci ugotavljajo, 

da lahko z ustrezno izbranim 

dosevkom in ustrezno tehno-

logijo veliko pridobijo. Za tla 

je namreč najbolje, da so čim 

dlje pokrita z zeleno odejo. Na 

ta način vetrna in vodna erozija 

ne povzročata izgube prsti, eva-

poracije vode iz tal ni, struktu-

ra tal se ohranja, ustvarja pa se 

tudi ugodna mikroklima za mi-

kro- in makroorganizme v tleh, 

ki so pomembni nosilci rodovi-

tnosti v tleh. Po nekaterih po-

datkih bi jih naj bilo do globi-

ne ornice, tj. do 30 cm, okrog 

20 t na hektar. Zaradi klimat-

skih sprememb je na območju 

RS zaznati vedno več vetrovnih 

dni, ki še na nezavarovanih tleh 

dodatno pospešujejo izhlapeva-

nje ali evaporacijo vode iz tal. V 

juliju in v prvi polovici avgusta 

lahko dosega vrednosti do 4 li-

tre vode m2 na dan. Rastlinske 

korenine rahljajo tla ter izbolj-

šujejo vodno-zračni režim.

Eden od strniščnih posev-

kov, ki ga lahko uporabimo za 

poletno ozelenitev njivskih po-

vršin, je tudi ajda (Fagopyrum 

esculentum Moench). Ajda je 

vrsta, ki spada med nevtralni-

ce in cveti neodvisno od dol-

žine dnevne osvetlitve. Je eno-

letnica iz družine dresenovk. 

Izvira iz Kitajske. Na zahod, v 

Rusijo in na Bližnji vzhod so 

jo na svojih pohodih prene-

sli Tatari, pozneje pa se je udo-

mačila v Sredozemlju. Ajda bo-

tanično ne sodi med žita, njen 

plod, t. i. seme, pa ima podob-

no notranjost kot meljak žit, 

zato jo po načinu predelave zrn 

v kašo, zdrob, moko in kosmiče 

uvrščamo prav mednje. Pomen 

ajde v prehrani Evropejcev se je 

v minulih stoletjih vse bolj po-

večeval. Kruh, žgance in kašo 

so cenili vsi sloji, kmetom je za-

gotavljala preživetje, čebelar-

ji pa so jo cenili – in tako je še 

dandanes – zaradi njene me-

dovitosti. Zdravilnost ajde so 

cenili že ljudski zdravilci pred 

stoletji. K nam so ajdo prinesli 

v 15. stoletju, v drugi polovici 

20. stoletja pa je začela izginjati 

z naših njiv.

Najboljše pridelovalne re-

zultate z njo dosežemo, če jo se-

jemo po izkopu ranega krom-

pirja, žetvi oljne ogrščice ali 

ozimnega ječmena. Zacveti v 

tretji dekadi avgusta, torej v ob-

dobju, ko se poletne temperatu-

re nižajo, v tem obdobju dobi-

mo tudi več padavin, zjutraj pa 

se pojavijo prve jutranje megli-

ce, ki pozitivno vplivajo na vi-

soko relativno zračno vlago. 

Relativna zračna vlaga nad 80 

% močno pospešuje izločanje 

medičine. Spada med ugodil-

ke v kolobarju. To pomeni, da 

razpleveljuje njivske površine, 

preprečuje izpiranje hranilnih 

snovi v podtalnico ter deluje na 

godnost tal. 

Čeprav je sestava beljako-

vin v ajdovem zrnu ena izmed 

najbolj harmoničnih v vsem 

rastlinskem svetu, ta  rastlina 

spada med tiste poljščine, ki jih 

pri nas ne sejemo na velikih po-

vršinah, saj je z njo  zasejanih 

le približno 1.000 ha njiv. V pre-

teklosti pa ni bilo tako, saj so v 

prvih letih po drugi svetovni 

vojni kar desetino vseh njiv po-

sejali z ajdo, v začetku 20. stole-

tja pa celo četrtino vseh njiv. 

Ajda je kot rastlina simbol 

skromnosti, saj ne uspeva na 

gnojenih oziroma intenzivno 

obdelanih tleh. Najbolje uspe-

va na nekoliko kislih, peščeno-

ilovnatih tleh. Sejemo jo v dru-

gi polovici julija, zadnja leta ve-

dno več tudi maja. Vendar so 

bili s spomladanskimi setvami 

marsikje tako kmetje kot čebe-

larji razočarani, saj zaradi viso-

kih poletnih temperatur in niz-

ke relativne zračne vlažnosti ni 

bilo pravega pridelka in mede-

nja Ob setvi naj bi bilo vreme 

suho, od vznika do cvetenja ji 

prija vlažno vreme, ob cvetenju 

pa sončno in brezvetrno vreme 

z dovolj zračne vlage, da lahko 

čebele oprašijo cvetove. Tedaj je 

koristen dež, ki pada ponoči.

Za kolobar ajda ni občutlji-

va. Kot predposevek dobro pre-

naša večino poljščin, ki jih pri-

delujemo pri nas. V zapleve-

ljeno njivo ajde ni priporočlji-

vo sejati, ker jo pleveli ovirajo 

pri rasti, preprečujejo normal-

no zorenje in zelo otežujejo že-
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aktualno

tev. Ajde neposredno ne gnoji-

mo s hlevskim gnojem, ker se 

po njem rada poleže. Za setev 

uporabimo iste sejalnice kot 

za žita. Na hektar sejemo 80 kg 

semena, ki ga sejemo v vrstah 

na medvrstni razdalji 12 cm. 

Primerna gostota strniščne se-

tve je približno 400 kalivih se-

men/m2. Vegetacijska doba ajde 

je zelo kratka; traja navadno le 

80 do 90 dni, zacveti avgusta in 

cveti tja do oktobra. Ker je ajda 

občutljiva na mraz, sušo, dež in 

veter, le redkokje daje stalne in 

zadovoljive pridelke.

Ajda zacveti že 20–25 dni po 

kalitvi in cveti skoraj do žetve, 

torej polne tri tedne. Njeni cve-

tovi izločajo nektar samo zju-

traj; proti poldnevu paša po-

jenjuje oziroma popolnoma 

preneha, spet pa začne medi-

ti proti večeru in prihodnje ju-

tro. Zaradi tega čebel popoldne 

kljub močnemu vonju nešte-

tih cvetov ne najdemo na ajdi. 

Medenje ajde pospešuje zračna 

vlaga. Še posebej medeni so so-

parni dnevi in dnevi z jutranjo 

meglico, ob katerih je nebo ra-

hlo oblačno, a samo toliko, da 

sonce še preseva skozi oblake. 

Ker ajda cveti v obdobju, ko 

v naravi ni obilnih virov me-

dičine in cvetnega prahu, je še 

posebej dragocena. Avgusta in 

septembra spodbuja matice k 

zaleganju, hkrati pa si čebele na 

ajdi lahko naberejo del zimske 

zaloge. Močne družine in obil-

na oskrba s cvetnim prahom pa 

so najboljša popotnica za prezi-

movanje in spomladanski ra-

zvoj. Tako pripravljene družine 

se lahko lepo razvijejo tudi ob 

pomanjkanju zgodnje spomla-

danske paše ali brez dražilnega 

krmljenja.

Prav tako paša na ajdi od-

vrača čebele od nabiranja cve-

tnega prahu na koruzi, ki je za-

radi suše in osiromašenja nara-

ve na območjih z intenzivnim 

kmetijstvom poglavitni vir pro-

teinske hrane. Cvetni prah ko-

ruze, obdelane s sistemičnimi 

insekticidi, pa je za čebele do-

kazano nevaren, ker ima nega-

tivne subletalne vplive na čebe-

ljo družino.

Poleg tega, da je ajda še ve-

dno preredek posevek na slo-

venskih njivah, žalosti tudi to, 

da v zadnjih desetletjih slabo 

ali skoraj nič ne medi. Vzrokov 

za to je lahko več: od tega, da 

se je seme izrodilo, da v inten-

zivnem kmetijstvu uporablja-

mo preveč mineralnih gnojil, 

do spremenjenih podnebnih 

razmer z vročimi in sušnimi 

poletji. 

V zadnjih letih so si strokov-

njaki z Biotehniške fakultete 

precej prizadevali za povrnitev 

ugleda in večjo veljavo sloven-

ske ajde. S selekcijo rastlin ajde 

so skušali vzgojiti novo sloven-

sko sorto te rastline.

Kljub temu da je ajda v mi-

nulem obdobju skoraj izginila 

z naših polj in miz, ima v slo-

venskem prostoru še vedno ve-

lik ugled. Sejanje ajde je lahko 

za kmete tudi tržno zanimivo, 

saj odkupovalci v Sloveniji od-

kupijo vso, ki je na slovenskem 

trgu, glavnino pa morajo uvozi-

ti. Uporaba izdelkov iz ajde pa 

raste, saj se ljudje vse bolj zate-

kajo k zdravemu načinu življe-

nja. Ob spoznanju o njeni pre-

hranski vrednosti in usmeritvi 

v trajnostno kmetijstvo lahko 

ajda postane stičišče preteklosti 

in sedanjosti. Pri tem je treba 

opozoriti na raziskave sloven-

skih znanstvenikov, na podlagi 

katerih so ugotovili, da so živila 

iz ajde koristna v prehrani slad-

kornih bolnikov ter da prepre-

čujejo raka na debelem črevesu 

in druge civilizacijske bolezni. 

Da bi ajda še naprej cvetela 

na slovenskih poljih, jo moramo 

obuditi v življenje, jo ceniti in 

uporabljati sami. Ajda ima tudi 

vse možnosti, da ostane prepo-

znavni in zaščitni znak sloven-

ske kulinarike, ajdov med pa 

slovenskega čebelarstva.

Vlado Auguštin,  »

Javna svetovalna služba v 

čebelarstvu

Janez Ganik,  »

KGZS – KGZ Novo mesto 

Na našem trgu najdemo kar nekaj sort ajde:

Sorta Vzdrževalec

Bamby Agrosaat, Devova 5, 1000 Ljubljana, tel.: 01 514 00 70, e-pošta: semena@agrosaat.si

Čebelica Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Grajska c. 1, 1234 Mengeš, tel.: 01 560 74 00, e-pošta: marjetka.jene@

guest.arnes.si

Črna gorenjska Gregor Šlibar, Cesta na Hudo 23, 4290 Tržič, tel.: 04 595 71 41, 031 512 199, e-pošta: kmetija.slibar@volja.net

Darja Semenarna Ljubljana, d. d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, tel.: 01 475 92 00, e-pošta: info@semenarna.si

Siva Semenarna Ljubljana, d. d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, tel.: 01 475 92 00, e-pošta: info@semenarna.si
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gozd in obnovljivi viri 

Obnova meril in kriterijev za PEFC 
certifikacijo gozdov
Trenutno poteka prenova procesa kontrol za gospodarjenje z gozdovi ter potrjevanja sledljivosti lesa in papirja. 

Predlogi so predani v javno razpravo.

Ključna prednost PEFC certifi -

kacije pred podobnimi sistemi 

je, da ima nacionalno shemo 

in nacionalni sistem kontrole, 

kar omogoča boljše prilagaja-

nje slovenskim razmeram.

Pri obnovi Slovenske sheme 

za certifi kacijo gozdov sodeluje-

jo v delovni skupini predstavni-

ki Zveze potrošnikov Slovenije, 

Zavoda za gozdove Slovenije, 

Gospodarske zbornice Slovenije, 

Fakultete za gozdarstvo in ob-

novljive vire, Fakultete za lesar-

stvo, predstavnik kmetijsko-

gozdarskih zadrug ter Kmetijsko 

gozdarska zbornica Slovenije. 

Slovensko gozdarstvo ima že 

desetletja tradicijo sonaravne-

ga gospodarjenja z gozdovi, kar 

je skupaj z zakonodajo umešče-

no v Slovensko shemo za certifi -

kacijo gozdov PEFC. Slovenska 

shema je bila potrjena že 4. av-

gusta 2007. Letos poteka obnova 

sheme, ki jo je potrebno opraviti 

na vsakih pet let.

V dokumentu, ki je bil pre-

dan v javno obravnavo, se zah-

teve, ki jih mora izpolnjeva-

ti član oziroma lastnik gozda, 

predvidoma ne bodo bistveno 

spremenile, v vsakem prime-

ru pa bodo lastniki gozdov, ki 

bodo pristopili še v tem letu, 

obravnavani po stari – trenu-

tno veljavni shemi. 

Kmetijsko gozdarska zborni-

ca Slovenije trenutno izvaja na-

ključno kontrolo lastnikov goz-

dov, ki so se v regijsko certifi kaci-

jo gozdov vključili do junija 2012. 

KGZS bo pridobila za regijo ozi-

roma vključene člane certifi kat 

za gozdove predvidoma jeseni.
Mihael Koprivnikar »

Javna obravnava obnovljenih dokumentov Slovenske she-

me za certifi kacijo gozdov PEFC

Zavod za certifi kacijo gozdov predaja dokumente 

Slovenske sheme v dvomesečno javno obravnavo, ki  bo tra-

jala od 13. junija do 17. avgusta 2012. Ponovna potrditev ob-

novljene sheme bo omogočila, da se tudi za slovenske sona-

ravno gospodarjene gozdove pridobi PEFC certifi kat glede na 

najnovejše standarde. 

Dokumenti so dostopni na spletni strani www.pefc.si. 

Komentarje in predloge glede vsebine dokumentov pošljite na 

info@pefc.si do vključno 17. avgusta 2012. 

Trajnostni razvoj in 
zeleno gospodarstvo
RIO+20 je bila dejansko konferenca o prihodnosti, kakršno si želimo.

Od 20 do 22 junija je poteka-

la konferenca Združenih na-

rodov o trajnostnem razvoju 

v Rio de Janeiru. 

Prva konferenca pred dvaj-

setimi leti je bila velika prelo-

mnica in je pomembno vpliva-

la na način razmišljanja in de-

lovanja vlad, lokalnih politikov 

ter civilne družbe. Pričakuje 

se, da bo začetek novih rešitev 

tudi tokratna konferenca, če-

prav tokrat države niso spreje-

le bolj zavezujoče obveze gle-

de ključnih svetovnih izzivov. 

Okoljevarstveniki so bili zaradi 

tega razočarani. Na konferenci 

se je obnovila zaveza za trajno-

stni razvoj, ki se je začela pred 

dvajsetimi leti na  prvi konfe-

renci. Sklepni dokument z na-

slovom “Prihodnost, ki si jo že-

limo” na petdesetih straneh po-

ziva k široki paleti ukrepov.

Začel se bo proces določanja 

ciljev, ki bodo leta 2015 nasle-

dili razvojne cilje tisočletja, ter 

določanje načina fi nanciranja 

trajnostnega razvoja. Zeleno 

ekonomijo opredeljuje doku-

ment kot ključno orodje za do-

seganje trajnostnega razvoja. 

Potrebo za nadaljnji proces oze-

lenitve gospodarstva in trajno-

stni razvoj je na konferenci po-

udaril tudi minister za MKO 

Franc Bogovič. Dokument na-

dalje potrjuje pomen prosto-

voljnih zavez o trajnostnem ra-

zvoju, kot so na primer različni 

načini certifi ciranja pridelkov 

in izdelkov.

Konferenca se je osredoto-

čila na dve temeljni področji: 

• zeleno gospodarstvo v kon-

tekstu trajnostnega razvo-

ja in odpravo revščine ter 

• sodelovanje in podpora 

različnih institucij za traj-

nostni razvoj.

Med vsebinskimi področji pa se 

priporočila nanašajo na podro-

čja zaposlovanja, obnovljivih 

virov energij, rasti mest, pri-

delovanja hrane, čiste vode in 

rabe oceanov ter preprečevanja 

naravnih nesreč.

Med kritikami je bilo med 

drugim izpostavljeno, da se člo-
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Slovenska zmaga v Postojni
Na enajstem evropskem prvenstvu v gozdarskih veščinah so naši mladi gozdarji ekipno zasedli prvo mesto med 

šestnajstimi državami udeleženkami.

veštvo sooča s krizo, ki pa ne 

nastaja zaradi pomanjkanja su-

rovin, temveč zaradi pomanj-

kanja vrednot. 

Okolju prijazna proizvodnja 

in sodelovanje brez resnejših za-

vez in pravičnejše trgovine na-

mreč ne bosta rešila svetovnega 

problema pretirane potrošnje. 

V razvitem svetu je kar pol mi-

lijarde predebelih ljudi, medtem 

ko je okoli milijardo zemljanov 

lačnih. Zaradi lakote letno umre 

okoli 10 milijonov ljudi, med 

temi je polovica otrok.
Mihael Koprivnikar »

V Postojni so 26. maja pote-

kala zaključna tekmovanja 

najboljših mladih evropskih 

gozdarjev, ki so do 13.30 ure 

opravili še zadnje spretnostne 

preizkušnje in veščine v teh-

ničnih disciplinah. 

Med šestnajstimi sodelu-

jočimi državami se je najbo-

lje odrezala ekipa Slovenije, ki 

je v skupnem seštevku dose-

gla 11.346 točk, sledita Avstrija 

z 10.492 točkami na drugem 

in Norveška z 10.221 točkami 

na tretjem mestu. Za sloven-

sko ekipo so tekmovali Tadej 

Rupnik, Miha Tominec, Toni 

Šircelj in Domen Arnič, vsi di-

jaki Srednje gozdarske in le-

sarske šole iz Postojne. Pokale 

in medalje so najboljšim slo-

vesno podelili na večerni pri-

reditvi v Kulturnem domu v 

Postojni. 

Ravnateljica šole Cvetka 

Kernel je ob razglasitvi rezulta-

tov ponosno povedala: »Ekipna 

zmaga na tako pomembnem 

evropskem tekmovanju nam iz-

jemno veliko pomeni, saj prak-

tično potrjuje visoke standarde 

našega strokovnega dela z mla-

dimi, ki se izobražujejo za pokli-

ce v gozdarstvu. Po letu 2008 je 

Slovenija in s tem naša šola spet 

na najvišjih stopničkah, s tem 

prvenstvom v Postojni pa želi-

mo mladim tudi pokazati, kako 

lep je lahko ta poklic, če ga opra-

vljaš z veseljem in v sožitju z na-

ravo.« Vodja tekmovanja Tomaž 

Ščuka je dodal: »Tadej in Miha 

sta se izkazala tudi v posamič-

nih disciplinah, čestitke za ta 

vrhunski rezultat pa gredo vsej 

ekipi!« Tudi organizatorka tek-

movanja Petra Prelc ni skriva-

la navdušenja: »Veselje je nepo-

pisno! V tako hudi konkurenci 

smo dosegli največje število točk 

v strokovno gozdarskem delu, v 

tehničnih disciplinah pa smo le 

za nekaj točk zaostali za ekipo 

Avstrije. Naslednje leto bomo 

prav pri naših sosedih Avstrijcih 

ta naslov poskušali ponovno 

ubraniti.«  

Zmagovalcem je čestitala 

tudi Marijana Dajčman iz pod-

jetja Unicommerce, ki je kot za-

stopnik blagovne znamke Stihl s 

svojo veliko podporo omogočilo 

Na sliki od leve proti desni: zmagovalci – dijaki SGLŠ: Tadej 

Rupnik, Miha Tominec, Domen Arnič in Toni Šircelj. Zadaj, 

od leve proti desni: Tomaž Ščuka, vodja tekmovanja, Cvetka 

Kernel, ravnateljica SGLŠ, dr. Jurij Šink, v.d. gen. dir. 

Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje od-

raslih, Boris Samec, trener ekipe SGLŠ, Gregor Češarek, vodja 

ekipe SGLŠ. (Foto: Tomaž Penko)
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navzkrižna skladnost

Žetvenih ostankov ne smemo kuriti
Zahteva navzkrižne skladnosti 122 določa, da žetvenih ostankov na njivah ne kurimo, priporočljivo pa jih je zaorati v 

tla. S tem obogatimo tla s humusom in spodbudimo dejavnost mikroorganizmov. 

Sežiganje žetvenih ostankov 

(slame, koruznice …) na nji-

vah je neutemeljeno, nespreje-

mljivo in škodljivo. Z ognjem 

uničimo koristne drobnoživ-

ke v tleh, medtem ko rastlin-

skih bolezni, plevelov in ško-

dljivcev s kurjenjem ne zatre-

mo dovolj, uničimo pa organ-

sko snov, ki je prepotrebna za 

tvorbo humusa. Zatorej slama 

in žetveni ostanki niso odpa-

dek, ampak koristna snov za 

ohranjanje humusa v tleh in 

s tem ohranjanja rodovitno-

sti tal. 

Oranje in intenzivna obdela-

va pospešuje razgradnjo organ-

ske snovi v tleh. Čimbolj inten-

zivno obdelujemo tla, tembolj 

moramo poskrbeti za nadome-

stilo humusa. Žetveni ostan-

ki, v kolikor se ne vračajo na 

njive v obliki hlevskega gnoja 

ali komposta, morajo ostati na 

požeti površini in se primerno 

vdelati v tla.

ŽETVENE OSTANKE 
ENAKOMERNO IN PLITVO 
VDELAMO V TLA

Preden žetvene ostanke vde-

lamo v tla, jih moramo zdro-

biti (zmulčiti) in enakomerno 

raztrositi po celotni površini. 

Nezdrobljena in neraztrošena 

slama se težko enakomerno za-

orje, slabo se pomeša z zemljo 

in je kot tampon med brazdo 

in podbrazdjem, kar prepreču-

je dviganje kapilarne vode nav-

zgor, brazda se izsuši in seme 

ne kali. Klasični način zaorava-

nja slame s plugom se je v pri-

merjavi s konzervirajočo obde-

lavo pokazal kot manj prime-

ren, ker rastlinske ostanke sla-

bo premeša z zemljo, slama pri-

de globoko v zemljo in se slabše 

razkraja. 

Učinkovitejša je uporaba 

orodij za konzervacijsko obde-

lavo tal. Priporočamo upora-

bo grebača (rahljača, gruberja) 

v kombinaciji z rotacijsko bra-

no. Nogače do globine brazde 

zrahljajo tla in brana premeša 

žetvene ostanke do globine 10 

cm. Tako plitvo inkorporiranje 

slame pospešuje mikrobiološko 

dejavnost tal in vpliva na večjo 

stabilnost strukturnih agrega-

tov. Njivske površine, na kate-

rih so plitvo inkorporirani že-

tveni ostanki, veliko bolje zadr-

žujejo padavine in so manj pod-

vržene zaskorjenju in odpornej-

še proti eroziji. Raziskave potr-

jujejo, da čim bolj na površini 

orne plasti so vdelani rastlinski 

ostanki, tem večja je tvorba bi-

omase v tleh in večja populacija 

deževnikov. Dušik v zgornjem 

delu ornice se intenzivneje veže 

na vneseno organsko snov in je 

manj podvržen izpiranju.

Na lahkih tleh je možno 

vdelati zmlete žetvene ostan-

ke v tla tudi s krožno ali s kolu-

tno brano, katera mora biti tež-

je izvedbe, z zobčastimi koluti, 

tandem izvedbe v obliki črke V, 

da bolje drobi zemljo in meša 

žetvene ostanke. Tako v svetu 

kot pri nas testirajo razna ve-

čfunkcijska orodja za bolj ali 

manj poenostavljeno obdelavo 

in/ali neposredno setev v žetve-

ne ostanke, kar posebej svetuje-

mo na lahkih, toplih in zračnih 

tleh ter tam, kjer je nevarnost 

erozije. 

Kmetijska gospodarstva, 

ki uveljavljajo neposredna 

plačila, morajo vzdrževati 

kmetijska zemljišča v skladu 

z načeli dobrega kmetijskega 

in okoljskega delovanja. 

Osnovni cilj zahteve 

Navzkrižne skladnosti št. 122 

v okviru standarda za dobre 

kmetijske in okoljske pogoje pri 

kmetovanju je varovanje tal in 

ohranjanje njihove rodovitno-

sti ter varovanje zraka (prepre-

čevanje onesnaževanja zraka). 

Zahteva 122 enostavno določa, 

da žetvenih ostankov na njivah 

ne kurimo, priporočljivo jih je 

zaorati v tla, saj s tem oboga-

timo tla s humusom in spod-

bujamo dejavnost mikroorga-

nizmov. Za boljšo mikrobiolo-

ško dejavnost je dobro žetvene 

ostanke narezati, raztrositi po 

vsej površini in dodati dušik, 

kot je priporočeno v Smernicah 

za strokovno utemeljeno gno-

jenje (http://www.arhiv.mkgp.

gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/

pageuploads/PRP/smernice09_

skupaj.pdf, preglednica 32).

Kmetijska dejavnost mora 

dolgoročno ohranjati ali iz-

boljševati rodovitnost tal, ki je 

lahko med drugim zagotovlje-

na, če tla vsebujejo zadostno 

količino humusa. Doc. dr. Rok 

Mihelič iz Univerze v Ljubljani 

(BF, Agronomija) utemeljuje, 

da Slovenija spada po naravnih 

danostih med dežele, kjer je 

razgradnja organske snovi so-

razmerno velika, saj imamo re-

lativno toplo in vlažno (dežev-

no) klimo. Skrb za ohranjanje 

organske snovi v tleh Slovenije 

mora biti zato še bolj poudar-

jena. Predvsem je pomemben 

delež humusa v zgornjem sloju 

tal. Organska snov namreč ne-

posredno vpliva na povečanje 

obstojnosti strukturnih agrega-

tov ter s tem na povečanje infi l-

tracijske sposobnosti in zmanj-

šanje površinskega odtoka vode 

in erozije. Organska snov vpli-

va na izboljšanje strukture, kar 

Kurjenje slame (Foto: Ernest Novak)
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vodi v ugodno razmerje med 

makro- in mikroporami, tako 

da taka tla lahko vpijejo in za-

držijo več vode.

Na splošno lahko rečemo, da 

slovenski kmetje s humusom 

dobro gospodarijo. Rezultati 

vzorcev analiz tal kažejo, da 

večino njivskih zemljišč lahko 

uvrstimo med srednje do zelo 

humozna tla (več kot 2 % or-

ganske snovi). Vendar se tako 

stanje lahko pri vse bolj inten-

zivni obdelavi, ozkem kolobar-

ju, opuščanju gnojenja z živin-

skimi in organskimi gnojili v 

pogojih podnebnih sprememb 

lahko kaj hitro spremeni. Zato 

ne kurimo tega, kar na njivah 

lahko postane zlato. Posvetujte 

se s svojim kmetijskim sveto-

valcem, naredite bilanco hu-

musa ali celo poskus različnih 

postopkov obdelave in uporabe 

žetvenih ostankov.

Žetveni ostanki so vir hu-

musa in odlična zastirka. Ni 

razumljivo, zakaj jih nekateri 

kar kurijo in tako onesnažuje-

jo zrak ter vse zemlji koristno 

uničujejo. Kurjenje žetvenih 

ostankov na njivi je po dolo-

čilih navzkrižne skladnosti le 

lahka kršitev z dvajsetimi ka-

zenskimi točkami, v resnici je 

pa to velika strokovna napaka 

in neodpustljiv greh. 

Zita Flisar Novak »

KGZS – Zavod Murska Sobota

mednarodne dejavnosti kgzs

Obisk predstavnikov ZPSPS na Irskem
Pretekli teden so predstavniki Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije (ZPSPS) in direktor Kmetijsko 

gozdarske Zbornice Slovenije s sodelavci obiskala skupino BEET Ireland (Beet Etanol Energy Teoranta Ireland). 

Skupina BEET Ireland se za-

vzema za ponovno proizvo-

dnjo sladkorne pese, sladkor-

ja in etanola na Irskem, ena-

ko kot naše Združenje pri-

delovalcev sladkorne pese 

Slovenije pri nas. Do srečanja 

je prišlo na pobudo Združenja 

z namenom, da se medsebojno 

informiramo in damo medse-

bojno podporo.

Srečanje je potekalo na se-

dežu podjetja Country Cres. 

Družinsko podjetje vodi 

Michael Hoey, ki je istoča-

sno predsednik skupine BEET 

Ireland. Na svoji kmetiji pride-

luje v glavnem krompir in čebu-

lo. Podjetje Counry Crest je vo-

dilni proizvajalec pripravljenih 

jedi, juh in omak na Irskem.

Michael Hoey je najprej 

predstavil dosedanja prizade-

vanja skupine BEET Ireland. 

Izhajali so iz dejstva da je po-

trebno zagotoviti samooskrbo s 

hrano v državi in povečati koli-

čino »zelene« energije. To oboje 

jim omogoča nacionalna kme-

tijska politika države do leta 

2020. Motiv za samozadostno 

pridelavo hrane je dejstvo, da 

so v preteklosti (19. stoletje) na 

Irskem imeli veliko lakoto. V tej 

veliki krizi je Irska z 8 milijonov 

prebivalcev padla na samo 2 mi-

lijona prebivalcev. Ocenjujejo, 

da se jih je 4 milijone izseli-

lo in 2 milijona umrlo od la-

kote. Sedaj, ko jim je Evropska 

unija skorajda »prepovedala« 

proizvodnjo sladkorja, ugota-

vljajo, da je to velika napaka. 

Približno 160.000 ton sladkorja 

morajo uvažati po dosti višjih 

cenah, kot je bilo napovedano v 

reformi. Pri evropskem račun-

skem sodišču v Luksemburgu 

so dali narediti študijo revizije 

reforme v sladkorni industriji. 

Računsko sodišče je v 109. toč-

kah dokazalo pomanjkljivosti 

reforme, oziroma da je reforma 

v sladkorni industriji bila veli-

ka napaka. Edina korist od re-

forme je ta, da veliki proizvajal-

ci sladkorja proizvajajo še več 

sladkorja in imajo monopol nad 

proizvodnjo.

Osnovo te skupine tvori-

jo kmetje, ki želijo pridelova-

ti sladkorno peso. V vodstvu 

skupine so ljudi različnih pro-

fi lov, tako da pokrivajo celo-

tno področje, ki je potrebno za 

realizacijo takšnega projekta. 

Nobeden od teh vodilnih ljudi 

nima osebne materialne kori-

sti, temveč jih vodi osebni mo-

tiv, da pomagajo širši skupnosti 

in državi. 

Januarja 2010 so svoj pro-

jekt predstavili na nacional-

ni konferenci (National Tillage 

Conference). Ker se je pokaza-

lo, da kmete zanima ta projekt, 

so marca 2011 naročili idej-

no študijo, ki je bila končana 

septembra istega leta. Pri štu-

diji so sodelovali strokovnja-

ki Ministrstva za kmetijstvo, 

znanstveniki v Teagasc (izgo.: 

čjagaš) in PM Group (projek-

tiranje industrijskih objek-

Obisk Teagasc, z leve strani: Franc Štih, Vladimir Hunjadi, Jim 

O`Mahony, Miroslav Kosi, Igor Hrovatič (KGZS), Franc Veršič, 

Slavko Trstenjak.
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mednarodne dejavnosti kgzs

tov), vse podatke pa je pre-

verila revizorska hiša PwC 

(PricewaterhouseCoopers). To 

študijo je tedaj predstavil mi-

nister za kmetijstvo Simon 

Coveney. Že tedaj je minister 

obljubil, da bo storil vse, da 

se do leta 2015 odpravi sistem 

kvot ali pa da se za Republiko 

Irsko naredi izjema pri SKP za 

obdobje 2014–2020.

V študiji je predvideno tri-

partitno sodelovanje. To pome-

ni, da so pri njej sodelovali pri-

delovalci sladkorne pese, pro-

izvajalci sladkorja in porabni-

ki sladkorja. Ti trije »partnerji« 

imajo velik interes pri investira-

nju pri proizvodnji sladkorja na 

Irskem. Sodelovanje bi tudi bilo 

tripartitno. Pri njih bi vsak pro-

izvajalec sladkorne pese prispe-

val 25.000 evrov, katere bi vra-

čal s sladkorno peso petnajst let. 

Zanimanje za takšno investira-

nje je tako veliko, da so že pre-

segli dogovorjen limit. Preostali 

del investicij bodo pridobili od 

zainteresiranih drugih investi-

torjev, bank. Hoey pravi, da so 

se že javili tuji veliki investitor-

ji, ki želijo investirati v celotno 

proizvodnjo, vendar ostanejo 

pri svoji prvotni zamisli. Želijo 

imeti samo domače investitorje. 

Proizvajalci sladkorne pese ima-

jo dvojni dobiček – od prodaje 

sladkorne pese in dobička v pro-

izvodnji. Letni dobiček proizvo-

dnje je predviden v višini 6,5 od-

stotkov in tako bi se vložek po-

vrnil v petnajstih letih.

Poleg proizvodnje sladkor-

ja načrtujejo izgradnjo tovarne 

za proizvodnjo etanola. Študija 

je pokazala da je smotrna iz-

gradnja obeh obratov na isti lo-

kaciji zaradi manjših stroškov. 

Verjamejo v proizvodnjo alter-

nativnih goriv, ker etanola ver-

jetno ne bo na prostem trgu in 

bo cena visoka. Vsaka država 

mora za sebe proizvesti hrano 

in energijo v čim večji količi-

ni, pomemben je tudi ogljični 

odtis. 

Ob koncu je Hoey poudaril, 

da je treba gledati v bodočnost 

in imeti dolgoročne cilje ter sto-

odstotno verjeti vanje. Nimajo 

»rezervnega plana B«, bojijo se 

edino konkurence velikih kon-

cernov, ki bi lahko z dampin-

škimi cenami ogrožali ceno ir-

skega sladkorja, vendar so tudi 

tu v prednosti zaradi logistike, 

predvsem prevoza. Obljubil je 

tudi obisk v Sloveniji. Možen 

termin je med obiskom irske-

ga kmetijskega ministra nekje 

septembra letos.

Po obisku BEET skupi-

ne se je naša skupina napo-

tila na Veleposlaništvo RS v 

Republiki Irski, k njeni eksce-

lenci veleposlanici Jasni Geršak. 

Veleposlanici smo se zahvalili 

za njeno pomoč pri načrtovanju 

in iskanju stikov. Na prijaznem 

sprejemu nam je v kratkem 

predstavila Republiko Irsko, 

zgodovino in sedanjo situacijo. 

Zvedeli smo, da se veleposlani-

štvo žal ukinja ravno v nepra-

vem času, ko bo Republika Irska 

predsedovala Evropski uniji.

Naslednji dan je delegaci-

ja obiskala Teagasc (izgo.: čja-

gaš). Teagasc je državni organ, 

kateri zagotavlja celovite rešitve 

v kmetijstvu, raziskavah, sveto-

vanju in usposabljanju v kme-

tijstvu, živilski industriji in za 

podeželske skupnosti. Teagasc 

zaposluje 1.200 ljudi na 60 lo-

kacijah po vsej Irski. Na vo-

ljo imajo 120 raziskovalcev, 30 

strokovnjakov, 120 raziskoval-

nih tehnikov, 250 svetovalcev, 

ostali pa so zaposleni na po-

dročju predavateljstva in ostale 

administracije.

Sprejel nas je Jim O`Mahony, 

vodja oddelka za rastlinsko pri-

delavo v Teagasc-u. Kratko nam 

je predstavil izdelavo študije ter 

posebej poudaril prednosti pro-

izvodnje sladkorja in etanola na 

Irskem. Povedal je, da bi zraven 

proizvodnje sladkorja iz slad-

korne pese v obrat za etanol do-

vajali melaso in z dodajanjem žit 

proizvajali etanol. (Na Irskem 

pridelujejo samo krmno pšeni-

co, krušno morajo uvažati). To 

bi bilo najbolj dobičkonosno in 

bi zadovoljilo dobavitelje suro-

vin v različnih tržnih pogojih. 

Najprej je treba rešiti odpravo 

kvot, da se lahko nadaljuje s pro-

jektom, medtem pa poskušati 

izboljšati pogoje za proizvodnjo 

etanola. Jim O`Mahony navaja 

pozitivne učinke tega projekta 

za gospodarstvo: 200 direktno 

zaposlenih, 450 zaposlenih pri 

izgradnji tovarne in tisoč posre-

dno zaposlenih v ostalih pano-

gah gospodarstva. Vrnitev 150 

milijonov evrov v kmetijstvo, ki 

se sedaj porabijo za uvoz slad-

korja in etanola, bi prineslo nov 

zagon kmetijstvu na Irskem. 

Do leta 2020 mora biti bencinu 

dodano 10 odstotkov etanola 

(Uredba EU), torej dobijo ener-

getsko varnost, ker fosilna gori-

va niso večna.

Ob koncu srečanja nas je 

Jim O`Mahony povabil na ogled 

njihovega novega učnega cen-

tra. Ob zaključku obiska smo 

si bili enotni, da imata naše 

Združenje pridelovalcev slad-

korne pese Slovenije in zdru-

ženje BEET Irska popolnoma 

enake cilje. Eni in drugi ima-

mo popolnoma isti cilj in gre-

mo po isti poti. Edina razlika je 

ta, da so kolegi z Irske nekoliko 

naprej, ker imajo narejeno štu-

dijo, to pa je naš naslednji ko-

rak. Imamo pa občutek, da je 

njihovo Ministrstvo za kmetij-

stvo, prehrano in ribištvo neka-

ko bolj zavzeto za njihova pri-

zadevanja. Upamo da bo naše 

Ministrstvo za kmetijstvo in 

okolje spoznalo pomen naših 

prizadevanj in nam pomagalo 

do uresničitve in oživitve po-

novne proizvodnje sladkorja 

v Sloveniji. (Več o dejavnostih 

združenja: www.sladkornape-

sa.si.)
mag. Vladimir Hunjadi,  »

tajnik ZPSPS 

Slavko Trstenjak  »

Predstavniki ZPSPS s kolegi BEET Irska: z leve strani Chris 

Harmon, Franc Veršič, Manca Čarman (KGZS), Igor Hrovatič, 

direktor KGZS, Vladimir Hunjadi, Franc Štih, Slavko Trstenjak, 

Miroslav Kosi, tajnica podjetja Country Crest in Michael Hoey, 

lastnik Cauntry Crest in predsednik BEET Irska.
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ekološko kmetovanje 

Slovensko ekološko kmetijstvo v 2011
Dober gospodar naredi pregled in oceno svojega dela za vsako sezono. Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so 

predstavili podatke o ekološkem kmetovanju v lanskem letu.

V Sloveniji smo leta 2011 ime-

li 32.148,74 ha površin v ekolo-

ški kontroli, kar je predstavlja-

lo 6,8 % vseh kmetijskih povr-

šin v uporabi. Na teh površi-

nah je gospodarilo 2363 ekolo-

ških kmetij, kar je predstavlja-

lo 3,1 % vseh kmetij v Sloveniji. 

Od tega je bilo 28.364,4 ha tra-

vinja, kar je znašalo 88,22 % 

vseh površin. Tako visok delež 

travinja je naša posebnost. 

RASTLINSKA PRIDELAVA

Rastlinska pridelava je poteka-

la na površini 2547,67 ha njiv in 

vrtov ter 1236,66 ha trajnih na-

sadov. Na površini 1231 ha je 693 

ekoloških kmetov pridelovalo 

žita. Od tega je bilo največ povr-

šin pod strnimi žiti (766,74 ha), 

koruzo (138,63 ha) in ajdo (142,41 

ha). Manjše površine so bile po-

sejane s prosom in sirkom. 

Oljnice so pridelovali na okoli 

90 ha. Od tega so pridelovali naj-

več oljnih buč (47,1 ha), sončnic 

(17.3 ha), oljne ogrščice (13,01) in 

soje za olje (10,87 ha). Na njivskih 

površinah je bilo zasejanih 20,12 

ha konoplje in 2,81 ha lanu. 

Krmne rastline so pridelo-

vali na 53,68 ha. Skupaj 1.313, 

53 ha je bilo pod deteljo, detelj-

no-travnih in travno-deteljnih 

mešanicah.

Vrtnine so ekološki kmeto-

valci pridelovali na 147,69 ha. O 

tega je večina pridelave poteka-

la na prostem. V kontroli ekolo-

škega kmetovanja je le 2,45 ha 

zaprtih prostorov. Vrtnine, ki 

jih statistično razvrščajo v sku-

pino različna zelenjava, so ra-

sle na 93,54 ha, kar je predsta-

vljalo večinoma manjše površi-

ne na 1200 ekoloških kmetijah. 

Posebej je bilo posamezno med 

večjimi površinami vpisano pri-

delovanje belušev (8,65 ha), fi -

žola (4,59 ha) in bučk (3,22 ha). 

Zasajeno je bilo 72,91 ha ekolo-

škega krompirja.

Zelišča kot samostojno kul-

turo je pridelovalo okoli 40 eko-

loških kmetij. Pridelovalna po-

vršina pa je znašala le 7,4 ha. 

Zelišča gojijo na manjših površi-

nah, saj sta samo dva prideloval-

ca prijavila v kontrolo več kot 1 

ha površin.

Okoli 200 ekoloških kmetij je 

imelo v ekološki kontroli je letu 

2011 bilo 287,19 ha vinogradov. 

Trije ekološki kmetje so imeli v 

kontroli vinograde površine nad 

15 ha. Površina vinogradov je v 

primerjavi s predhodnim letom 

rahlo padla. Nasprotno pa po-

vršina oljčnikov v ekološki kon-

troli zadnja leta hitro raste in 

je v letu 2011 znašala 91,62 ha. 

Po ekoloških načelih oljke go-

jijo na 71 kmetijah. Med ekolo-

škimi oljkarji je okoli 40 takih, 

ki imajo površine večje od 1 ha. 

Največja površina ekološkega 

oljčnika je bila lani 4,26 ha.

Pridelava sadnih vrst je  po-

tekala leta 2011 na 857,85 ha po-

vršin v ekološki kontroli. Od 

tega je bilo na 712,27 ha meša-

nih nasadov z različnimi sa-

dnimi vrstami, ki so jih imeli 

na okoli 1000 ekoloških kmeti-

jah. Posebej je bilo prijavljeno 

61,87 ha nasadov jablan in 44.55 

ha orehov, 7,57 ha leske, 2,48 ha 

pečkarjev in 1,63 ha sliv. 

Od jagodičja so ekološki 

kmetje pridelovali največ jago-

de. Na 20 ekoloških kmetijah so 

jih pridelovali na 2,7 ha. Na eni 

kmetiji so gojili aronijo na 1,3 

ha. Na dveh ekoloških kmetijah 

pa je bilo skupaj 0,46 ha ameri-

ških borovnic. Ostale površine 

nasadov jagodičja (po skupinah) 

so bile bistveno manjše.

Osnovno izhodišče ekološke-

ga kmetijstva je kroženje snovi 

v okviru kmetije. Pri tem igra-

jo pomembno vlogo tudi doma-

če živali. O staležu živali na eko-

loških kmetijah pa bo govora v 

enem od naslednjih člankov.

KJE SMO?

Po deležu površin KZU, name-

njenih ekološkemu kmetijstvu, 

Slovenija spada na začetek zgor-

nje polovice držav Evropske 

unije. Po podatkih iz leta 2010 

so za nami bile Nemčija (5,8 %) 

kot eden vodilnih trgov za eko-

loške proizvode, Poljska (3,3 %) 

in Madžarska (2,4 %) kot po-

membni kmetijski državi. Italija 

(7,8 %) in Avstrija (19,5 %) pa sta 

pred nami. Visok delež travinja 

je naša posebnost. Povprečen 

delež travinja v Evropski uniji 

je okoli 43 %. Podobno visok de-

lež travinja kot Slovenija imata v 

Evropi le še Češka in Irska. 

Z lanskimi rezultati smo lah-

ko zadovoljni, ker zaznavamo 

ponovno oživitev zanimanja za 

vključevanje v ekološko kmeto-

vanje. Rast se je med letoma 2008 

in 2009 skoraj ustavila. V primer-

javi med letoma 2010 in 2011 lah-

ko potrdimo okoli 6,5-odstotni 

prirastek števila kmetij in oko-

li 5-odstotno povečanje površin. 

S prizadevanji za oživitev rasti 

ekološkega kmetijstva se ukvar-

jajo javna služba kmetijskega sve-

tovanja pri KGZS, Ministrstvo 

za kmetijstvo in okolje in nevla-

dne organizacije. V letu 2011 je 

bilo izvedeno veliko dejavnosti 

za motivacijo in pomoč pri od-

ločanju za preusmeritev v ekolo-

ško kmetijstvo. Pomemben del 

je prispevalo tudi ministrstvo, 

ki je priznalo večje stroške med 

obdobjem preusmeritve in za ta 

čas povečalo plačila za podukrep 

Ekološko kmetovanje. Sadove teh 

prizadevanj bomo lahko ocenili v 

pregledu ekološkega kmetovanja 

za leto 2012.
dr. Janko Rode »

Pridobitev certifikata NPK – 

jesenski rok
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije izvaja postopke 

preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifi kacij. Kandidati, 

ki želite pridobiti certifi kat v jesenskem roku 2012, pošljite 

vloge na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Celovška 

135, 1000 Ljubljana do 21. septembra 2012. 

Za več informacij v zvezi s pridobitvijo certifi kata o nacional-

ni poklicni kvalifi kaciji se lahko obrnete na Javno službo kme-

tijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarskih zavodih na svojem 

območju ali na sedež Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 

kjer vam bodo svetovali za to usposobljeni svetovalci.
Majda  Filipi »
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vabimo

Sofinancira Evropska unija, 
Generalni direktorat za kmetijstvo

 in razvoj podeželja.

RAZPIS – PODEŽELJE V MESTU
Podeželje v mestu – jesenske dobrote

SKP podpira kakovostno pridelavo hrane.
Sobota, 1. september 2012, Ljubljana, Pogačarjev trg

Pisne prijave za Podeželje v mestu, ki bo potekalo v soboto, 1. septembra 2012 v Ljubljani, spreje-

mamo do zasedbe mest na e-naslov: pr@kgzs.si ali po pošti na naslov: Kmetijsko gozdarska zbor-

nica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana (za PVM Ljubljana).  

• V prijavi navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktni telefon in elek-

tronski naslov, ime kmetije in vašo ponudbo). 

• Za prodajo pridelkov dodatna dokumentacija ni potrebna. Za prodajo izdelkov nam pošljite 

kopijo priglasitvenega lista ali veljavne odločbe o registraciji dopolnilne dejavnosti in kopijo 

izpisa o registraciji pri pristojnem nadzornem organu: za živila živalskega izvora izpis o regi-

straciji z VURS-a, za živila rastlinskega izvora izpis iz registra pri ZIRS-u. 

• Pogoj za sodelovanje na prireditvi je poravnan članski prispevek KGZS.

• Prijavnina za stojnico je 18 evrov. Poravnate jo po prejemu predračuna.

Namen prireditev Podeželje v mestu je predstavitev in promocija raznolikosti ponudbe sloven-

skih kmetij (prodaje pridelkov ter izdelkov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).

Za dodatne informacije pokličite na telefon 01 51 36 609 oz. 041 366 504 (Tatjana Vrbošek) ali 01 

51 36 652 oz. 031 717 975 (Jerica Potočnik). 

Sodelujte in s prodajo svojih pridelkov ter izdelkov doprinesite k promociji podeželja!

AGRA, 50. mednarodni kme-
tijsko-živilski sejem, bo pra-
znoval svoj visoki jubilej z 
vami! Tradicionalno največji 
sejem kmetijstva in živilstva 
v Sloveniji ter v sosedski re-
giji štirih držav vabi v Gornjo 
Radgono od sobote, 25., do 
četrtka, 30. avgusta 2012 z 
novostmi, s kakovostjo z vseh 
celin, s pestrim dogajanjem in 
z zabavnim druženjem. 
Vrhunska ponudba
V poslovnem delu bodo prikaza-
ni najnovejši dosežki s področja 
kmetijske in gozdarske mehani-
zacije ter opreme. V segmentu 
vinarstva bo kot svetovna pre-
miera prikazana montažna vin-
ska klet. Na voljo bo obilo iz-
delkov za ekološko in integrira-
no pridelavo ter nego rastlin in 
živali. Prikazani bodo novi pro-
titočni sistemi, kmetijske gra-
dnje, izraba obnovljivih virov 
energije (tudi kombiniran kotel 
na polena in pelete …), ekološke 
čistilne naprave in oprema za 
urejanje okolja. Za živilsko pre-
delavo, gastronomijo, gostin-
stvo in kmečki turizem bodo na 
voljo najsodobnejša oprema, 
inovativni kotli za žganjekuho, 
tehtnice in merila … 
Predstavljajo se sloven-
ske institucije in Evropska 
komisija
Sejem strokovno sooblikujejo naj-
vidnejše vladne, zbornične in stro-
kovne institucije ter kmetijsko-ži-
vilsko šolstvo Slovenije. Evropska 
komisija bo predstavila potujočo 
interaktivno razstavo, na kateri se 
boste lahko s pomočjo interaktiv-
nih vsebin preko vseh čutil sezna-
njali z varno in kakovostno hrano, 
podnebnimi spremembami, na-
ravnimi viri, inovacijami in razvo-
jem podeželja. 
V ospredju bo razstava 
lipicancev
Zanimive bodo strokovne razsta-
ve slovenskih avtohtonih pasem 
domačih živali, govedi lisaste 
pasme, konj lipicancev, prašičev 
pasme SloHibrid, drobnice, če-
belarstva, perutnine (štajerska 
kokoš), malih živali, kraških ov-
čarjev, rib in razstava Doživimo 

podeželje. Za vse ljubitelje konj 
bo zagotovo najzanimivejša 
predstavitev konj, ki bo potekala 
v znamenju razstave lipicancev. 
Razstavna kolekcija Kobilarne 
Lipica bo sestavljena iz dveh pa-
rov vprežnih konj, dveh plemen-
skih žrebcev in šestih plemen-
skih kobil. V znamenju lipican-
cev bo že odprtje sejma, ki ga 
bo popestril nastop lipiške šole 
klasičnega dresurnega jahanja. 
Vsak sejemski dan bodo na spo-
redu revije lipicancev s strokov-
nimi komentarji. V torek, sredo 
in četrtek se bo lipicancem pri-
družila še razstava ljutomerskih 
kasačev z revijami v maneži.
Cvetoča oaza in 
permakulturni nasad
Sejemska učna gozdna pot bo 
bogatejša za jubilejnih petdeset 
novih dreves. Novost bo vrt po 

načinu permakulture z biodina-
mičnim gospodarjenjem. V pra-
vljično urejenem vzorčnem na-
sadu Biotehniške šole Rakičan 
bodo navduševale: kolekcija 
zdravilnih zelišč, začimbnic in di-
šavnic, rože šestdesetih različ-
nih sort in drugi zanimivi nasadi.
Povezovalo nas bo 
strokovno in zabavno 
dogajanje
Pot v trajnostno prihodnost 
bodo začrtali številni aktualni 
strokovni posveti. Da zmoremo 
tja z izkušnjami in znanjem le 
skupaj, pa bodo dokazala stano-
vska in družabna srečanja, kot 
so: nastop Vlada Kreslina, med-
narodna parada kmečkih šeg 
in opravil, srečanje podeželske 
mladine, nastopi klasične šole 
jahanja, tekmovanje v plesanju 
polke, 14. državno sekaško tek-

movanje lastnikov gozdov, izbor 
najtežje buče, tekmovanje v vle-
čenju vrvi, nogometna tekma 
med vinarskimi in estradnimi 
zvezdami, druženje z Vinsko kra-
ljico Slovenije, zaključek akcije 
»S kmetije za vas«, srečanje sta-
rodobnih traktorjev Steyr, stro-
kovno vodeni ogledi, poskušnje 
vin in jedi ter glasbeni dogodki. 
Najmlajši bodo v otroškem vrtcu 
sodelovali na ustvarjalnih delav-
nicah, posvečenih kmetijstvu, 
poskušali domačo hrano in se 
podali do sejemskih zanimivosti 
pod strokovnim vodstvom. 
Torej je očitno, da obstaja 
več kot petdeset dobrih razlo-
gov, da zadnji teden avgusta v 
Gornji Radgoni skupaj z AGRO 
praznujete njeno petdeseto 
obletnico. (Več na: www.po-
murski-sejem.si.)

AGRA praznuje, praznujte tudi vi!
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Celovec

Les in gradnja
Strokovni sejem za lesno gradnjo 
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Mednarodni lesni sejem Celovec
Poudarki sejma so gozdarstvo, žagarska tehnika, tehnika lesne gradnje in lesni izdelki, oprema in pribor za mi-
zarstvo, transport in logistika ter bioenergija. Sejem bo potekal od 30. avgusta do 2. septembra 2012.

Prvič bo sočasno z lesnim sej-
mom potekal tudi nov stro-
kovni sejem LES IN GRADNJA 
(HOLZ&BAU). Pod imenom 
Celovški gozdarski in lesarski 
impulzi bo potekal strokovni 
posvet, poleg tega pa še zvezno 
zborovanje avstrijskega zdru-
ženja lesne gradnje Holzbau 
Österreich, forum lesne gra-
dnje in mednarodno srečanje 
trgovine z lesom.

Na sejmu bo predstavljena celo-
tna veriga od gozda do obdela-
ve lesa. Letos bo na 52. sejemski 
prireditvi prisotnih 450 priznanih 
podjetij iz 16 držav. Največ raz-
stavnega prostora bo namenje-
nega gozdarskim strojem in vili-
čarjem, tehniki žičnih žerjavov in 
proizvodnji vrvi, žagarski tehniki. 

Strokovni posvet o listavcih
V strokovnem delu se bodo spo-

prijeli s temo Bodo listavci res pri-
šli? Povprašajmo! 

Podelitev nagrade za inovacije 
Dosedanja nagrada za inovacije 
v gozdarstvu in lesarstvu je do-
bila nov okvir, zato jo bodo dobi-
tnikom predali ob odprtju sejma. 
Sodelujejo lahko mala podjetja iz 
gozdarstva in lesarstva (največ 
50 zaposlenih). Nagrajeni bodo 
inovativni proizvodi ali storitve za 
gozdarstvo in lesarstvo. 

Praktični prikazi 
Linijo od sečnje do izdelave se-
kancev bo letos predstavilo sku-
pno šest podjetij. V sodelova-
nju z gozdarsko šolo Osoje FAST 
Ossiach bodo večkrat na dan po-
tekale praktične predstavitve.

LES IN GRADNJA – nov 
strokovni sejem
Ciljna skupina so strokovnjaki za 
lesno gradnjo, proizvajalci mon-

tažnih hiš, krovska in klepar-
ska podjetja ter mizarska obrt. 
Zvezno zborovanje avstrijske le-
sne gradnje bo združilo strokov-
na predavanja z družabnim pano-
žnim srečanjem. V sodelovanju z 
organizacijo lesne gradnje Forum 
HolzBau bodo izvedli delavnico 

Urbana lesna gradnja. Na sejmu 
HOLZ&BAU pričakujejo okrog 
100 podjetij, med njimi Förch, 
Holz Stark, Frischeis, Pavatex, 
Rotho Blaas, Heco-Schrauben, 
Maffel, Hasslacher, Pabst, Heinz-
Bühnen in drugi.

Informacije 
Odpiralni čas: 9. do 18. ure, v nedeljo do 17. ure.
Cene vstopnic: odrasli 12 evrov; otroci do 16 let 6 evrov; 
mladina 17–19 let 8 evrov;  skupine, večje od 10 oseb, 8 evrov.
Sejemska parkirišča: v bližini sejmišča je na voljo dovolj pla-
čljivih parkirnih mest pri glavnem vhodu na sejmišče (St. 
Ruprechterstraße) in v sejemski parkirni hiši (severu sejmišča 
»Messegelände Nord«).
Park & Ride: brezplačno lahko parkirate na izvozu z avtoceste 
A2 Celovec zahod »Klagenfurt West« (August-Jaksch-Straße), 
od tam urejen avtobusni prevoz v 15-minutnih intervalih do 
sejma in nazaj.
Informacije: www.kaerntnermessen.at, www.facebook.com/
kaerntnermessen, tel.: +43 463/56800-0.

48 ŠTEVILKA 110


