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Druga licitacija visokovredne hlodovine

Kakovost se splača

Na letališču v Slovenj Gradcu se je sredi februarja v organizaciji KGZS, Društva
lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveze društev lastnikov gozdov ter Zavoda
za gozdove Slovenije na ogledu licitiranega lesa zbralo okrog tisoč ljudi. Prisotni
so se po uradnih pozdravnih govorih s katalogi v rokah sprehodili med vrstami
hlodovine. ''Dobro je videti, kakšne cene so dosegli posamezni kosi, in kaj je
tisto, kar je resnično kakovostno,'' je v pogovoru izrazil eden izmed lastnikov.
Specializirani kupci, ki lahko na enem mestu zberejo, kar potrebujejo, so pripravljeni za to hlodovino tudi dobro plačati. Iz visoko vrednega lesa se tako izdelajo
najprestižnejši izdelki z visoko dodano vrednostjo. Na letošnji licitaciji je bilo tako 22
kosov prodanih po več kot 1000 evrov za kubični meter in 31 kosov po ceni od 800
do 1000 evrov za kubični meter. Po ceni je prednjačil gorski javor s tremi kosi nad
2000 evrov, sledilo je nekaj orehov po ceni okoli 1300 evrov in brek po 1000 evrov za
kubični meter. Presenetili so še smreka s po 518 evrov za kubični meter, brest s 628
evri za kubični meter ter bukev s 302 evroma za kubični meter.
Lastnik najdražjega hloda prihaja iz Svetega duha na Ostrem Vrhu in je vključen v
Društvo lastnikov Pohorje Kozjak. Povedal nam je, da je sodeloval že na lanskoletni
licitaciji ter da takšne cene res ni pričakoval, je pa vedel, da je hlod kakovosten in
je zato postavil najmanjšo ceno 1200 evrov. Kupci so neodvisno od tega ponudili v
prispelih kuvertah občutno večje ponudbe, med njimi je bila najvišja 2913 evrov za
kubični meter. Celoten hlod je tako vreden kar 4311 evrov.
Miha Koprivnikar

Na licitaciji visokovredne hlodovine se je v Slovenj Gradcu zbralo več kot
tisoč ljudi, hlodovina pa je dosegla presenetljivo visoko ceno.

Vabilo k sodelovanju

PODEŽELJE V MESTU

(Velika noč na podeželju)
NA LJUBLJANSKI TRŽNICI V SOBOTO, 15. MARCA 2008
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ljubljanskimi tržnicami ponovno organizira promocijsko-prodajno prireditev na Pogačarjevem trgu, kjer bodo kmetije lahko ponudile
svoje izdelke v pokušino in prodajo. Ponudbo bomo popestrili s kulturnim programom. Vabimo
vas, da se nam pridružite in s promocijo ter prodajo svojih izdelkov popestrite prireditev.
Vsi člani, ki želite na tržnici prodajati ali promovirati svojo ponudbo oz. želite izvedeti o tem
kaj več, pokličite na Zbornični urad Marjana Papeža na tel.: 01 513 66 78 ali 041 366 525.
Pisne prijave pošljite na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (za Podeželje v
mestu), Celovška 135, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov:
marjan.papez@kgzs.si, najkasneje do srede, 5. marca 2008. V prijavi navedite vaše kontaktne podatke ter kaj boste imeli v ponudbi.
PRIJAVIJO SE LAHKO POSAMEZNE KMETIJE, DRUŠTVA, ZDRUŽENJA IN ZVEZE!
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Uspešni doma in na tujem
Glede na težak položaj slovenskih živinorejcev
zaradi nizkih odkupnih cen mesa govedi in prašičev
smo si v zadnjem obdobju na Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije (KGZS) prizadevali za ublažitev
nastalega položaja. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, predvsem pa ministrstvo
za finance, smo opozarjali na pasti in nepravilnosti
doslej veljavne rešitve pavšalnega obdavčevanja
vseh neposrednih plačil in plačil za območja z omejenimi dejavniki (OMD), ki se pripišejo zemljiščem
po zemljiškem katastru.
Pripisane subvencije namreč povečujejo davčno
breme vsem lastnikom in uporabnikom zemljišč, pa
čeprav ti ne uveljavljajo subvencij. Subvencije se
pripišejo tudi, če dejansko stanje ne ustreza stanju
v zemljiškem katastru. Taka rešitev bi najbolj prizadela območja z omejenimi dejavniki, kjer se stanje v
Peter Vrisk, predsednik
naravi in po katastru najbolj razlikujeta.
S pobudo smo dosegli, da so izravnalna plačila
na OMD po novem povsem izvzeta iz obdavčitve, obdavčitev neposrednih plačil pa je
zmanjšana za 27 odstotkov. Z drugimi besedami: na hektar njive bo sedaj namesto 219
evrov (na OMD celo 273 evrov) pripisan pavšal v višini 160 evrov, za travnik, barjanski
travnik in pašnik pa namesto 83 evrov (na OMD 137 evrov) le dobrih 60 evrov. Sprememba
pomeni pomemben prihranek tako za celotno kmetijstvo kot posameznika. KGZS pa se
še naprej zavzema, da bi bila plačila iz naslova ukrepov kmetijske politike in drugih
državnih pomoči povsem izvzeta iz obdavčitve.
Se pa zavedamo, da s prevzemom skupne kmetijske politike mnogih pobud ne moremo več reševati na državni ravni, ampak v Bruslju. Tako smo na rednem zasedanju
predsedstva evropskih kmetijskih organizacij COPA–COGECA sredi februarja dali pobudo
Evropski komisiji, da uporabi vse mehanizme za uravnoteženje položaja na trgu svinjskega in govejega mesa. Evropska komisarka za kmetijstvo Mariann Fischer Boel se je že
nekaj dni po zahtevi odzvala s predlogom ukrepov, ki bodo stabilizirali položaj na trgu
svinjskega in govejega mesa v Evropi.
Na predsedstvu COPA-COGECA smo obravnavali tudi vedno bolj izpostavljen položaj
kmetijstva zaradi globalizacije in vpliva velekapitala, ki nima odnosa do kmetijstva in
podeželja. Dali smo pobudo, da Evropska unija nameni večje ugodnosti zadrugam, ki so
dolgoročno pomemben element ohranjanja evropskega kmetijstva in razvoja podeželja.
Vedno bolj spoznavamo, kaj pomeni globalni trg in kako pomembna je dobra promocija za kakovostne kmetijske pridelke in izdelke. Zato tudi nujno rabimo zakon o promociji
kmetijskih in živilskih izdelkov. Ta bo na slovenski ravni prispeval k osveščanju porabnikov,
da bodo ločili med kakovostnimi kmetijskimi pridelki in živili s sončne strani Alp in cenenimi živili neznanega porekla.

Vabilo
KK Komenda vabi na ogled »Pomladanskega kmetijsko
podjetniškega sejma« v Komendi od 28. do 30. marca
2008. Sejem bo odprt od 9. do 18. ure. Vstop prost!
Obenem KGZS-Zavod Ljubljana vabi v petek, 28. marca 2008,
ob 9. uri v Dom kulture, Zajčeva 23, v Komendi na predstavitev:
Karantenske bolezni in škodljivci v kmetijstvu v osrednjeslovenskem prostoru.
Predavanje je namenjeno kmetom, čebelarjem in vsem ostalim, ki se ukvarjajo z rastlinami na svojem domu.
Predavanja veljajo za IPL SKOP/KOP 2008, zato imejte s seboj KMGMID številko.

Subvencijska kampanja bo v letu 2008 potekala od 5. marca do 15. maja.
Več o izvedbi subvencijske kampanje, rokih za oddajo vloge in zahtevkov in višini izplačil lahko preberete v tej številki Zelene dežele.
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Pogovor s predsednikom odbora izpostave območne enote KGZS Domžale Viktorjem Matjanom

Vsak lahko dobi od zbornice več kot vloži
ima nekaj kmetij tudi perutninske farme. V
hribovitem delu je pomembna tudi gozdarska dejavnost na kmetijah.

Viktor Matjan zaključuje drugi mandat
vodenja izpostave Domžale; v tem mandatu je tudi član KGZS OE Ljubljana. Več
kot desetletje je dejaven v zadružništvu,
lani pa je bil pobudnik za ustanovitev
društva lastnikov gozdov.
Kakšno območje obsega izpostava območne enote KGZS Domžale in kakšne so
značilnosti kmetovanja na tem območju?
Izpostava obsega območje petih občin.
Ravninski del obsegata občini Mengeš, Trzin in del občine Domžale. Tam prevladujeta intenzivna prireja mleka ter poljedelstvo.
Hribovit del izpostave predstavljata občini
Lukovica in Moravče ter del domžalske občine. Tam se kmetje največ ukvarjajo z rejo
dojilj, pitanjem bikov, rejo drobnice, ob tem

Lani ste bili pobudnik za ustanovitev društva lastnikov gozdov na vašem območju in
izvolili so vas za predsednika. Kaj ste postorili
od ustanovitve do sedaj?
Konec lanskega junija smo ustanovili
Društvo lastnikov gozdov Tisa – Domžale.
Odziv lastnikov gozdov je dober, saj imamo
že preko 40 članov. Letos smo že pripravili
dve predavanji o krojenju in certificiranju
lesa, organizirali pa smo že tudi prvo strokovno ekskurzijo, kjer smo se v začetku
februarja podali na dražbo lesa v Slovenj
Gradec. Prek društva želimo spodbuditi
občine našega območja k razmisleku o
postavitvi kurilnic na biomaso.
Območje izpostave je blizu Ljubljane, kjer
je verjetno velik pritisk na pozidavo kmetijskih
zemljišč?
Ta problem znotraj izpostave lahko razčlenimo na dva manjša. V prvem so ravninska območja, kjer se želijo naselja širiti na
zelo dobro kmetijsko zemljo. To obstoječa
zemljiška politika preslabo varuje. Po drugi
strani pa imamo hribovski del izpostave,
kjer bo treba več prožnosti glede zemljišč
za pozidavo. Tam je potreben bolj življenjski
pristop, sicer se bodo ta območja praznila.
Dovoliti bo treba razpršeno gradnjo, saj so
naravne omejitve zaradi plazovitosti. Kjer bi
bila po urbanističnih (teoretičnih) načrtih
dovoljena gradnja, praksa tega ne dopušča.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih KGZS, ki ga je sprejel upravni odbor KGZS 23.
septembra 2003, in Sprememb in dopolnitev pravilnika o priznanjih Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, ki jih je sprejel upravni odbor KGZS 29. januarja 2008, objavljamo

RAZPIS

za predloge za priznanja KGZS za leto 2008
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije razpisuje naslednja priznanja:
1. za uspešno delo, ki ga podeljuje svojim članom, funkcionarjem, zaposlenim, organizacijskim enotam, delovnim skupinam in drugim posameznikom ter organizacijam in društvom
za učinkovito, vestno in uspešno delo v zborničnem sistemu ter za prispevek pri uveljavljanju
in promociji zbornice ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva;
2. za sodelovanje z zbornico, ki ga podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki pri svojem
delu uspešno sodelujejo z zbornico in s tem prispevajo k javni predstavitvi in uspešnem razvoju zborničnega sistema;
3. za življenjsko delo, ki ga podeljuje zaposlenim v zborničnem sistemu, funkcionarjem ali
članom zbornice, ki so z dolgotrajnim delom v zborničnem sistemu oziroma v kmetijstvu,
gozdarstvu ali ribištvu pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju zborničnega sistema.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo organi zbornice, organi pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je zbornica, in člani zbornice prek organizacijskih enot zbornice (območne enote in
odbori izpostav).
Predlog za priznanje mora vsebovati:
• podatke o kandidatu za priznanje,
• predlog za vrsto priznanja,
• kratko obrazložitev (za zaposlene: opis dela, strokovno področje, dosežki kandidata; za člane:
kratek opis kmetije ali obrata, dejavnosti, dosežki …).
Priznanja bomo podelili ob praznovanju obletnice ustanovitve zbornice v maju
2008. Komisija za priznanja bo upoštevala predloge za priznanja, ki bodo prispeli
do 24. marca 2008 na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Komisija za
priznanja, Celovška 135 , 1000 Ljubljana.
Komisija za priznanja

Potem pa prihaja do težav pri inšpekcijskem
nadzoru. Pa ne samo za gradnje, ampak
tudi za področje kmetijstva, veterine in
vseh nadzorov, ki jih opravljajo na kmetijah.
Menim, da mlajša generacija inšpektorjev
izvaja nadzor premalo življenjsko.

Več kot desetletje ste dejaven v zadružništvu, kjer ste med drugim od leta 1997 tudi
predsednik Kmetijske zadruge Domžale.
Kakšna sta položaj zadružništva in zadružna
zavest kmetov na vašem območju?
Pogrešam večjo zadružno zavest. Biti
zgolj član je premalo. Z zadrugo je treba
dejavno sodelovati. Šele ko nekaj daš, tudi
nekaj dobiš. Imamo kar nekaj članov, ki bi
želeli velik vpliv pri odločanju, so pa člani
zgolj na papirju.
Sicer pa kmetje, ki prodajajo mleko
preko zadruge na domačem trgu, dosegajo
boljšo ceno, kot je tista, ki jo dosegajo pri
izvozu. Slabši pa je položaj pri prodaji govejega mesa, kjer odkupna cena ne pokrije
stroškov. Tu se kaže premajhna povezanost
kmetov. Vsi pridelovalci hrane bi morali
najti skupni interes ter tako zahtevati in
izpogajati boljše cene, ne pa da se pustimo
prodajati za cente.
Kakšno je sodelovanje z lokalno
skupnostjo?
Posluh občin do kmetijstva je različen.
Zelo dobro sodelujemo z domžalsko in
lukoviško občino, na ostalih treh občinah
pa bo treba še kaj postoriti. Premalo je zavedanja, da pomoč kmetijstvu ne pomeni

samo pomoč kmetom, ampak da to podpira tudi razvoj drugih dejavnosti, predvsem
turizma, prispeva pa tudi k splošni podobi
kraja in območja.
In še vaše mnenje ob spreminjanju zakona
o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(KGZS) in prihajajočih volitvah?
Omejitev dveh mandatov pri volitvah v
organe je kršenje človekovih pravic. Vsak
član KGZS, ki plačuje članarino, mora imeti
pravico biti voljen večkrat v katerikoli organ, kot imajo možnost večih mandatov v
vseh organizacijah. Tudi obvezno članstvo
ni sporno. Zavedati se moramo, da je v primerjavi z obrtno zbornico, ki ima tudi obvezno članstvo, članarina sorazmerno nizka.
Vsak lahko dobi več nazaj od zbornice, kot
vanjo vloži, seveda pa mora za to vložiti tudi
nekaj lastnega truda.
Marjan Papež

Viktor Matjan kmetuje na 34 ha veliki
hribovski kmetiji v Podmilju pri Blagovici.
Kmetija se nahaja na nadmorski višini 640
metrov in sodi v območja z omenjenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Imajo 8 ha
travnikov in njiv, ostalo je gozd. Ukvarjajo
se s prirejo mleka, pitanjem govedi in gozdarstvom. Matjan v prihodnosti načrtuje
uvedbo predelave mesa na kmetiji (lani je
pridobil cerifikat nacionalne poklicne kvalifikacije predelovalec mesa), intenzivirati
pa želi tudi gozdarsko dejavnost.
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Anketa

Subvencijska kampanja

Pazite na pravočasno oddajo
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo v letu 2008 uveljavljati ukrepe kmetijske
politike, ki so zapisani v 1. členu uredbe IAKS, morajo na Agencijo RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja vložiti zbirno vlogo v času od 5. marca do 15. maja 2008. Pomembni
roki za vlaganje zahtevkov so razvidni iz sledeče preglednice.

Vložitev zbirne vloge
Zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze (vloži se skupaj z zbirno vlogo)
Zahtevek o spremembi individualne zgornje meje pravic za ovce in koze
Zahtevek za dodelitev pravic za ovce in koze iz nacionalne rezerve (vloži se skupaj z zbirno
vlogo)
Zahtevek za posebno premijo za bike in vole
■ če je bil zakol ali izvoz izvršen med 1. 1.-31. 5. 2008
■ če je bil zakol ali izvoz izvršen med 1. 6.-30. 9. 2008
■ če je bil zakol ali izvoz izvršen med 1. 10.-31. 12. 2008
Zahtevek za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo ženskih govedi
■ za krave, ki so telile od 11. 12. 2007-31. 3. 2008
■ za krave, ki so telile od 1. 4. 2008-31. 7. 2008
■ za krave, ki so telile od 1. 8. 2008-10. 12. 2008
Zapisnik o prigonu živali na pašo ali skupni pašnik
Kopija pogodbe s pastirjem
Uradne etikete, s katerimi je opremljeno seme konoplje
Kopija pogodbe, sklenjene z zbiralcem ali prvim predelovalcem v primeru zemljišča v
prahi
Podatke o pridelku energetskih rastlin, namenjenih za proizvodnjo biogoriva – za oljno
ogrščico
podatke o pridelku energetskih rastlin, namenjenih za proizvodnjo biogoriva – za druge
energetske rastline
Obvestilo prvega predelovalca oz. zbiralca o količinah prevzetih surovin za biogorivo - za
oljno ogrščico
Obvestilo prvega predelovalca oz. zbiralca o količinah prevzetih surovin za biogorivo - za
oljno druge energetske rastline
Kopija zapisnika o pregledu semenskega krompirja in krompirja v 100-metrskem izolacijske pasu na polju v času vegetacije

5. 3.-15. 5. 2008
5. 3.-30. 4. 2008
1. 1-30. 4. 2008

1. 6.-30. 6. 2008
1. 10.-31. 10. 2008
1. 1.- 31. 1. 2009
1. 6.- 30. 6. 2008
1. 10.-31. 10. 2008
1. 1.- 31. 1. 2009

Sodobno kmetijsko gospodarstvo potrebuje poleg osnovnih znanj tudi vrsto dodatnih, saj
le-ta omogočajo učinkovito in gospodarno poslovanje na kmetijah. Zato bi radi prek kmetijsko-gozdarskih zavodov in svetovalne službe svojim članom ponudili vrsto dodatnih izobraževanj. Pri tem bi vsebino teh izobraževanj radi čim bolj približali vašim željam in potrebam,
zato potrebujemo vaše sodelovanje.
Prosimo vas, da izpolnite anketo in jo čim prej pošljete na naslov: KGZS, Anketa, Celovška 135,
1000 Ljubljana, ali pa jo oddate vašemu kmetijskemu svetovalcu. Hvala za sodelovanje!

1. Imate doma računalnik?

Da

2. Kako pogosto delate z računalnikom?

Nikoli

3.a Bi se želeli usposobiti za delo z
računalnikom?
Da
Ne

Ne
Občasno

Redno

3.b Bi se želeli izpopolniti za delo z
računalnikom?
Da
Ne

Katera osnovna znanja bi potrebovali?		
		

Katera nadaljevalna znanja bi
potrebovali?





Kakšen računalnik potrebujemo
Osnove uporabe računalnika
Uporaba interneta in elektronske pošte



Trženje



Odnosi z javnostmi

Do 31. 8. 2008



Drugo: ____________________________________________________________

Do 31. 10. 2008

Vaši podatki

Do 30. 9. 2008

Ime in priimek:

Do 31. 10. 2008

Naslov:

Do 15. 9. 2008

E-pošta:

Do 30. 6. 2008
Do 30. 6. 2008
Skupaj z zbirno vlogo oz.
najkasneje do 30. 6. 2008
Do 15. 5. 2008

Lansko jesen sem od očeta podedoval kmetijo. Potrebujem nekaj
gotovine za nakup materiala za spomladansko setev. Ali mi v Deželni
banki Slovenije lahko ponudite ugoden kredit?
V Deželni banki Slovenije agroživilskemu segmentu posvečamo še
posebno pozornost in se trudimo kmetom ponuditi produkte, ki
so ustvarjeni po njihovi meri. Priporočamo vam, da se odločite za
ugodni hitri kredit za kmete, s katerim boste pridobili sredstva, ki
jih potrebujete. Gre za kredit v višini do 8.400 evrov in z ročnostjo
od 3 do 12 mesecev, pri katerem lahko izbirate med odplačevanjem
z mesečnimi, trimesečnimi, polletnimi ali letnimi anuitetami ter
med nominalno obrestno mero že od 5,75 % in referenčno obrestno
mero že od 6-mesečni Euribor + 1,50 %.
Odplačilna doba
Znesek kredita
Trimesečna anuiteta
Obrestna mera
Stroški odobritve
Interkalarne obresti
EOM
Zavarovanje

Kakšno naj bo računalniško izobraževanje?

12 mesecev
8.400,00 EUR
2.186,00 EUR
6,50 %
109,20 EUR
22,75 EUR
8,95 %
brez zavarovanja

Izračun je informativne narave na dan 15. 2. 2008 in upošteva pogoje in
predpostavke, veljavne na dan izračuna.
Dodatne informacije dobite v katerikoli izmed 88 enot banke po vsej
Sloveniji, na spletnih straneh www.dbs.si ter na brezplačni telefonski
številki DBS FON 080 17 55 vsak dan med 8. in 16. uro.





		
Druga znanja:

Urejanje besedil
Urejanje preglednic
Oblikovanje predstavitev
Oblikovanje in postavitev
svoje spletne strani
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Rezultati dobrega dela v kmetijstvu so zanimivi za vse več interesnih skupin

Matjaž Gantar ne more preboleti neuspešnega
prevzema DBS
V zadnjih tednih doživljamo v nekaterih
medijih objave in trditve, ki mečejo na
delovanje kmečkih organizacij in njihovih
funkcionarjev čudno luč, so pa sestavljene
iz množice neresnic in zavajajočih konstruktov. Vse to se dogaja zaradi neuspešnega
prevzema Deželne banke Slovenije s strani
Gantarjeve Skupine KD. Brezpredmetno bi
bilo oporekati vsakemu zapisanemu nesmislu posebej. Dejstva govorijo drugače.
Kmetijstvo in zadružništvo sta v zadnjih
letih prehodila, kljub trnovi poti odprtega
tržnega gospodarstva, pomembne korake
navzgor. Zadruge in zadružne organizacije
so okrepile temelje svojega poslovanja in
ostajajo resen in trajen gospodarski steber
slovenskega kmeta, tako v blagovnem kot
tudi v bančnem sektorju. Pri vsem tem sta
ključno vlogo odigrala Zadružna zveza Slovenije in njeno vodstvo.
Slovenski mediji imajo svoje lastnike, tako
tudi mediji, ki pokrivajo kmetijstvo in podeželje. Lastniki medijev preko moči kapitala
vplivajo na uredniško politiko. Še posebej je
to na žalost opaziti v tedniku Kmečki glas, ki
stanje in razmere v slovenskem kmetijstvu
in zadružništvu prikazuje izkrivljeno in
škodljivo vpliva na njun nadaljnji razvoj. Kje
je obtičalo več pisem in odgovorov, ki so jih
posamezniki, zadruge in Zadružna zveza
Slovenije posredovali Kmečkemu glasu, pa
nikoli niso bili objavljeni ali pa so bili objavljeni z veliko zamudo, čeprav bi v skladu z
zakonom o medijih morali biti objavljeni?
Zatočišče za svoje zgodbe, ki pačijo resnično
sliko slovenskega kmetijstva, so v Kmečkem
glasu in še nekaterih drugih medijih našli

tisti, ki jim uspešno delo in vidni rezultati
sedanjih akterjev slovenskega kmetijstva in
zadružništva niso po godu, čeprav sadove
njihovega dela uživajo tudi sami.
Razmere v slovenskem kmetijstvu so se
v zadnjih letih bistveno izboljšale. Z jasnimi
cilji in vizijo razvoja je Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije v tesnem sodelovanju
s slovenskimi zadrugami uspela na številnih področjih. Doseženi uspehi koristijo
vsem kmetom, zadrugam in celotnemu
slovenskemu podeželju. Samo Sloveniji je
uspelo po vstopu v Evropsko unijo zagotoviti kmetom enake pogoje za kmetovanje v
primerjavi s starimi državami članicami EU,
višino subvencij na ravni starih držav članic,
precejšen del sredstev za razvoj v okviru
programa razvoja podeželja, pomembne
premike na področju manjšega obdavčevanja kmetijstva in zagotavljanja socialnih
pravic kmetov. Za vsem tem stojijo uspešni
ljudje, ki jim priznanje za njihovo delo dajejo tudi v tujini.
Kapitalska zadruga uspešno ohranja
večinsko zadružno lastništvo v DBS
Slovenski zadružniki pod vodstvom
Petra Vriska smo uspešno ohranili lastništvo slovenskih zadrug v Deželni banki
Slovenije. Kljub velikemu interesu Skupine
KD in Matjaža Gantarja za prevzem Deželne
banke Slovenije, ti niso bili uspešni. Tako
Matjaž Gantar preko lastništva v Kmečkem
glasu skuša vplivati na uredniško politiko in
zavaja bralce s predstavljenimi vsebinami.
Kapitalska zadruga je skupaj z zadrugami
po vsej Sloveniji uspešno dokapitalizirala
Deželno banko Slovenije. Tako je lastniška
struktura banke ostala v večinsko zadružni
lasti. Deželna banka Slovenije je za slovensko kmetijstvo in podeželje izjemnega
pomena.
Matjaž Gantar v intervjujih navaja, da je
Kapitalski zadrugi in zadrugam poleti 2006
predlagal predlog sporazuma, po katerem
bi KD imela možnost razvijati banko, o
strateških zadevah pa bi soglasno odločali
KD in zadružniki, pa do njega ni prišlo. Ne
pove pa, zakaj do sporazuma ni prišlo, ker
je bil prav Matjaž Gantar tisti, ki dogovorjenega sporazuma ni spoštoval. Le v katerem
podjetju, kjer je skupina KD večinski lastnik,
je nadzorni svet v rokah manjšinskih lastnikov? Odgovor je seveda: v nobenem.

V interesu slovenskega zadružništva,
ki ga zastopa Kapitalska zadruga je, da bo
imela Deželna banka Slovenije še naprej
posluh in razumevanje za potrebe kmečke
populacije, zadrug in podeželja. Program
razvoja podeželja ponuja znotraj svojih
ukrepov veliko možnosti za črpanje evropskih sredstev in prav je, da gredo ta sredstva
prek banke, ki je v lasti kmetov. V času glo-

balizacije banka ohranja večjo dostopnost
za komitente s podeželja in s tem zagotavlja
delovna mesta na podeželju. V razmerah
delovanja zadrug v Evropi je že od nekdaj
tudi soupravljanje bančnih zadružniških
sistemov.
Jožef Berdnik,
direktor Kapitalske zadruge

Korošci smo Petru Vrisku za njegovo delo, njegov prispevek in podporo, tudi v
težkih časih koroškega zadružništva, resnično hvaležni.

Povezava koroških zadrug daje pozitivne
rezultate
S povezavo koroških zadrug v skupno zadrugo Koroško
kmetijsko gozdarsko zadrugo Slovenj Gradec je bil
storjen korak k uspešnemu razvoju zadružništva na
Koroškem, ki danes povezuje koroške kmete. Peter Vrisk
je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami v zadružništvu in
iskrenimi prizadevanji sodeloval na mnogih občnih
zborih tedaj samostojnih kmetijsko-gozdarskih zadrug.
S svojo odločnostjo in jasnimi cilji je spodbujal kmete in
zaposlene, da storijo korak k povezavi, saj bodo s tem
okrepili svoj vpliv in imeli dolgoročne koristi. Rezultati
poslovanja Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge
Slovenj Gradec danes to potrjujejo.
Matjaž Krevh,
predsednik Koroške KGZ Slovenj Gradec

Kam so poniknili certifikati?
Kmetje zadružniki smo s svojim denarjem ustanovili
Kmečko družbo in kasneje po vsej Sloveniji zbirali
lastninske certifikate zanjo. Kmečko družbo je takrat
vodil Matjaž Gantar. Osebno za Gantarja smo kmetje
naredili veliko oz. vse, saj dokler ni »srečal« kmetov, ni
bil »bogat gospod«, ki bi vsem »solil« pamet, kako je
treba delati v gospodarstvu. Če kdo ve, kaj je trdo delo,
smo to kmetje zadružniki, ki z več stoletno tradicijo
trdo delamo na prelepi slovenski zemlji, jo prepuščamo
naslednikom iz roda v rod in menda vsi skupaj nimamo
takšnega bogastva, kot so si ga ustvarili tranzicijski
tajkuni v dobrih desetih letih. V zahvalo za zbrane in
vpisane certifikate kmetov v Kmečko družbo pa od
največjega lastnika današnje Skupine KD Matjaža Gantarja doživljamo napade in
obsodbe našega dela, ker mu ne prepustimo »zlatnine«, v kateri je zbrana 130-letna
akumulacija zadružnikov – Deželne banke Slovenije.
Janez Eržen,
kmet in predsednik KGZ Sloga Kranj

Konkurenčna živilsko predelovalna industrija zagotavlja razvoj kmetijstva

Zavedamo se pomena lastništva v živilsko
predelovalni industriji
Zadružna zveza Slovenije se zaveda pomena slovenskega lastništva živilsko predelovalnih obratov, zato ga
želimo ohranjati in še povečevati. O tem smo spregovorili tudi na naših posvetih v Portorožu in na kolegijih ter
regijskih srečanjih. Delujemo pa v razmerah odprtega
evropskega trga in zadruge se svobodno odločajo, kam
bodo usmerile svoj kapital ali prodajale svoje mleko in
ostale kmetijske pridelke. Če se bodo zadruge in kmetje
odločili in resno pristopili k povezovanju in povečanju
deležev v živilsko predelovalnih obratih, z jasno vizijo razvoja, jim bomo v okviru finančnih možnosti pomagali.
Martin Nose,
direktor Zadružne zveze Slovenije

Razpis za sofinanciranje
električnih ograj
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v Ur. l. 16/2008 15. februarja razpisalo sredstva za sofinanciranje nakupa električnih ograj za preprečevanje
škode, ki jo lahko povzročijo velike zveri.
Upravičen čas nakupa je od 10. maja 2007 do 9. maja 2008. Upravičena so območja, ki so določena za osrednji življenjski prostor velikih zveri. Nepovratna
sredstva se bodo razdeljevala do porabe sredstev po vrstnem redu dospetja vlog.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo na spletni strani: http://www.
arso.gov.si/o%20agenciji/razpisi/. Informacije: MOP, petra.ulamec@gov.si, tel.:
01 280 4020 ali pri enotah služb KGZS.
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ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE, z. o. o.
TRADICIONALNI POSVET ZADRUŽNIKOV – PORTOROŽ 2008
VABILO NA XXXV. LETNI POSVET ZADRUŽNIKOV
»ZADRUŽNI POGLED V PRIHODNOST EVROPSKEGA KMETIJSTVA«
Portorož, 13. in 14. marec 2008
Spoštovane, spoštovani!
Slovenija predseduje Svetu Evropske unije in naše dejavnosti so močno povezane z dogajanji v Uniji.
Kmetijstvo in kmetijska politika imata vse od nastanka evropskih skupnosti velik pomen v povezovanju in
združevanju zamisli pri preskrbi evropskega prebivalstva in ohranjanju poseljenega raznolikega podeželja.
Prav sedaj je odprta javna razprava o pregledu skupne kmetijske politike, ki bo opozorila na pomanjkljivosti
sedanjih politik in prispevala pobude za njen razvoj v prihodnje. Zadruge so pomembni subjekti v strukturi
evropskega kmetijskega okolja in zato smo se odločili, da tokratni posvet zadružnikov namenimo zadružnemu pogledu v prihodnost evropskega kmetijstva.
Naše potovanje skozi prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in zadružništva bomo popestrili z
odličnimi sogovorniki iz najpomembnejših evropskih institucij na področju kmetijstva ter zadružništva, visokimi gosti ter odličnimi strokovnjaki iz Slovenije, ki so dobri poznavalci razmer v kmetijstvu in zadružništvu.
Prvi dan posveta bomo spregovorili o ciljih in prihodnosti evropskega kmetijstva in zadružništva, kot jo vidijo
v Splošni konfederaciji kmetijskih zadrug v EU, in se sprehodili skozi razmišljanja o prihodnji evropski kmetijski politiki po letu 2013. Zanimivo bo prisluhniti prednostnim nalogam kmetijskega ministrstva v sklopu
predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije, vsebini pregleda skupne kmetijske politike in vplivih, ki jih bo
ta imel za slovensko kmetijstvo in zadruge. Predstavili bomo ukrepe kmetijske politike v letu 2008, predlog
zakona o generični promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter sprejetje reforme trga z vinom, ki bo vplivala na razvoj slovenskega vinogradništva in vinarstva. Klimatske spremembe in varovanje okolja v povezavi
s kmetijsko pridelavo predstavljajo velike globalne izzive, ki gredo v smeri večjega izkoriščanja obnovljivih
virov energij, upravljanja z vodami, omejevanja emisij toplogrednih plinov ter ublažitvi učinkov podnebnih
sprememb. Pravočasno zavedanje in ukrepanje lahko spodbudijo naša skupna razmišljanja.
V ospredje vsebin drugega dne posveta dajemo izhodišča za pripravo strategije razvoja slovenske živinoreje. Napoved ukinitve kvot po letu 2015 že spodbuja iskanje rešitev za olajšanje prehoda in ublažitev
negativnih učinkov za posamezne proizvajalce. Prireja mesa se srečuje z vedno večjimi težavami na trgu,
ki prehajajo v globalne razsežnosti. Zato slovenska živinoreja potrebuje jasne smeri prihodnjega razvoja, ki
bodo temeljile na zbranih statističnih analizah, predvidenih trendih in rešitvah za uspešno sodelovanje na
trgu. Da bi spodbudili premislek o učinkovitejšem organiziranju v zadrugah, bomo prevetrili možnosti, ki jih
daje novejša zadružna zakonodaja glede učinkovitejšega upravljanja, vodenja in nadziranja zadrug.
Naše vabilo velja zadružnikom, predsednikom in članom upravnih in nadzornih odborov ter direktorjem
zadrug, predstavnikom slovenske živilsko-predelovalne industrije, predstavnikom upravnih enot in občin,
državnih organov, zbornic in institucij, našim prijateljem iz tujine, skratka vsem, ki se srečujete z nami.
O podrobnostih in prijavi se pozanimajte v vaši zadrugi ali na Zadružni zvezi Slovenije, telefon: 01-2441-360
ali info@zzs.si.
Seznanimo se z razmišljanji, odkrito in polemično razpravljajmo in skušajmo skupaj poiskati
nove priložnosti na skupnem evropskem trgu. Vljudno vabljeni!
Peter Vrisk, predsednik ZZS

Plačila za ukrepe kmetijske politike

Ni veliko sprememb
Spremembe uredb lanskega decembra višine plačil za leto 2008 v primerjavi s plačili, ki jih
boste prejeli za vložene zahtevke v letu 2007,
niso bistveno spremenile. Prav v tem času pa na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ponovno pripravljajo spremembe
uredb, ki prinašajo nekoliko nižja plačila za
OMD v letu 2008 in občutno nižja plačila v letu
2009. Plačila Slovenskega kmetijsko okoljskega
programa (SKOP) ter Kmetijsko okoljskega programa (KOP) bodo ostala enaka kot v letu 2007.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS)
je pri MKGP že izrazila nasprotovanje ponovnemu
zniževanju plačil za OMD in se bo še naprej zavzemala, da bi plačila ostala na višini plačil iz leta 2006.
Za leto 2008 se predvideva, da se bo nekoliko
znižala višina regionalnega plačila za neposredna
plačila zaradi dodajanja novih upravičenih površin
(predvsem intenzivnih sadovnjakov in kmetijskih
zemljišč poraslih z gozdnim drevjem – raba 1800).
Za okoli 5 oziroma 12 evrov se bosta zvišali pomoč
za stročnice in podpora za pridelovanje lupinarjev.

Neposredna plačila
V letu 2008 se bodo neposredna plačila za površine izplačevala na podlagi plačilnih pravic, ki jih
bo imelo posamezno kmetijsko gospodarstvo. Te so
bile lahko pridobljene z dodelitvijo na podlagi zahtevka v letu 2007 ali pa s prenosom z drugega kmetijskega gospodarstva, ki ga je še možno opraviti do
31. marca. Višina posamezne plačilne pravice je bila
določena z odločbo. Znesek na odločbi za posamezno plačilno pravico je sestavljen iz regionalnega
plačila in morebitnih dodatkov za mleko, sladkor in
dodatka za sektor govedoreje. Zato je višina plačila
za posamezne plačilne pravice med kmetijskimi
gospodarstvi različna in med sabo ni primerljiva.
Ker se z letom 2008 širi obseg upravičenih površin,
bodo lahko ta plačila nekoliko nižja od zneskov,
navedenih na odločbah o dodelitvi plačilnih pravic,
tako za njivske kot tudi za travniške površine.

Za plačilne pravice, ki bodo dodeljene letos, bo
vrednost enaka višini regionalnega plačila. Za njivske površine in intenzivne sadovnjake bo znašala
okoli 332 €/ha, za kmetijska zemljišča, porasla z
gozdnim drevjem (raba 1800), pa 108,7 €/ha.
V nadaljevanju je v preglednici navedena vrednost za proizvodno vezana plačila, ki jih je mogoče
prejeti poleg sredstev, pridobljenih na podlagi plačilnih pravic.

Proizvodno vezana plačila
Ukrep
Plačilo v letu 2008
Posebna premija za bika
135,86 €/žival
Posebna premija za vola
97,50 €/žival
Dodatno plačilo za ekstenzivno rejo
100,00 €/žival*
ženskih govedi
Premija za ovce (brez trženja mleka in
10,45 €/žival
mlečnih izdelkov)
Premija za ovce, (trženje mleka in
8,40 €/žival
mlečnih izdelkov)
Premija za koze
8,40 €/žival
Dodatna premija za ovce in koze
3,48 €/žival
Plačilo za hmeljišče v obdelavi
120,00 €/ha
Pomoč za stročnice
44,44 €/ha
Pomoč za energetske rastline
45,00 €/ha
Podpora za pridelovanje lupinarjev
96,60 €/ha
* Navedena je okvirna višina plačila - dokončna višina se
izračuna glede na obseg upravičenih ženskih govedi ob
upoštevanju skupnih razpoložljivih sredstev za ta ukrep.

Izravnalna plačila za OMD
V letih 2007-2009 je višina izravnalnega plačila v okviru OMD določena glede na podatke
elaborata »Območja z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« po stanju 15. februarja 2003. Vrednosti
izravnalnega plačila za OMD na hektar, ki jih
predvideva sprememba uredbe, so navedene
v spodnji preglednici.

Zakon o promociji
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v začetku februarja pripravilo javno razpravo o predlogu zakona o generični promociji
kmetijskih in živilskih proizvodov, ki je v medresorskem usklajevanju
Pripravila:
in posvetovanju z Evropsko komisijo. Z zakonom naj bi uredili namag.
Anita Jakuš
črtovanje in izvajanje promocije kmetijskih in živilskih proizvodov
v Sloveniji. Pri dejavnostih generične promocije gre predvsem za
zagotavljanje temeljnega znanja potrošnikov o kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov, predvsem
za posredovanje aktualnih informacij, ki so v javnem interesu. Tovrstne dejavnosti naj bi pripomogle
k večji ozaveščenosti potrošnikov in posledično k izboljšanju tržnega položaja proizvajalcev, ki zagotavljajo kakovostne kmetijske in živilske proizvode. Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska
zbornica Slovenije pozdravljata pobudo o predlogu zakona o generični promociji kmetijskih in živilskih
izdelkov, saj na potrebo po tem zakonu opozarjata že vrsto let. Skupaj sta pripravili predloge pripomb in
priporočil na osnutek zakona, ki gredo v smeri večje učinkovitosti sistema, priprave ekonomskih podlag
za zbiranje prispevka do zavezancev, konkretizacije načela participacije zavezancev pri načrtovanju in
izvajanju generične promocije in zasnove ustanovitve javne agencije.

Regijski posveti zadružnikov v
polnem teku
Zadružna zveza Slovenije je v februarju
izvedla regijska izobraževanja za zadružnike
Gorenjske, Koroške, Štajerske in Celjske regije. Posvete je obiskalo več sto udeležencev
predsednikov, direktorjev, članov upravnih ter
nadzornih odborov zadrug in zaposlenih v zadrugah. Peter Vrisk je s strokovnimi sodelavci
predstavil novosti, ki jih prinaša novela Zakona
o zadrugah, ki jo je Državni zbor RS sprejel
konec aprila 2007. Udeležence smo seznanili
z vsebino objavljenih javnih razpisov iz programa razvoja podeželja 2007–2013 v skladu
z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013. Opozorili smo na možnosti
in pravočasno prijavo projektov za posamezne ukrepe, v katerih lahko sodelujejo tudi
zadruge. Predstavili smo poslovanje zadrug v
omenjenih regijah in z udeleženci razpravljali
o aktualnih zadružno kmetijskih vsebinah v
regiji.
Kategorija
2008 (€/ha) 2009 (€/ha)
Gorsko višinska KMG
183,45
163,06
KMG - planine
183,45
163,06
Strma KMG
156,82
139,39
Kraška KMG
156,82
139,39
Gričevnato hribovita KMG
129,00
114,66
Različni neugodni pogoji (drugi KMG-ji) 63,26
56,23
Osnovna KMG
25,00
25,00

Kmetijsko okoljska plačila
V letih 2008–2013 upravičenci ne morejo prevzemati novih petletnih obveznosti za izvajanje
podukrepov KOP-a, razen za podukrep ekološkega
kmetovanja. Vrednosti plačil v letu 2008 za izvajanje
(pod)ukrepov SKOP in KOP-a so navedene v spodnji
preglednici.
(Pod)ukrep
Zmanjševanje
erozije v sadjarstvu in
vinogradništvu
Ohranjanje kolobarja
Ozelenitev njivskih površin
Integrirano poljedelstvo
Integrirano sadjarstvo
Integrirano vinogradništvo
Integrirano vrtnarstvo
Ekološko kmetovanje:
- njive, poljščine
- vrtnine na prostem
- vrtnine v zavarovanih
prostorih
- oljčniki, sadovnjaki
- travniški viskodebelni
sadovnjaki
- vinogradi, hmeljišča,
drevesnice
- travinje
Planinska paša:
- brez pastirja
- s pastirjem
Košnja strmih travnikov:
- nagib 35-50 odstotkov
- nagib nad 50 odstotkov

Okr. Plačila za
SKOP (€/ha)
ERO 139,20
KOL
ZEL
IPL
IPS
IVG
IVR
EK

Plačila za
KOP (€/ha)
/

88,20
126,60
151,80
265,20
265,20
241,20

91,84
172,20
197,21
336,61
381,71
184,91

277,80
328,80
354,00

298,07
551,45
487,90

480,00

554,73

177,00

237,80

480,00

578,92

139,20

227,55

PP 36,60
PPP 49,20

61,09
72,57

S35 100,80
S50 151,80

90,20
142,27

(Pod)ukrep
Košnja grbinastih
travnikov
Travniški sadovnjaki
Reja avtohtonih in
tradicionalnih pasem
domačih živali
- govedo

Okr. Plačila za
SKOP (€/ha)
GRB 151,80
TSA 114,00
PAS

Plačila za
KOP (€/ha)
132,84
93,89

72,00 €/žival

89,38/GVŽ

- ovce

10,80 €/žival

89,38/GVŽ

- koze

10,80 €/žival

89,38/GVŽ

- konji

72,00 €/žival

89,38/GVŽ

- prašiči

28,80 €/žival

89,38/GVŽ

100,80 €/100
odraslih živali
SOR 75,60

89,38/GVŽ

- perutnina
Pridelava avtohtonih
in tradicionalnih sort
kmetijskih rastlin
Sonaravna reja domačih
živali
Ohranjanje ekstenzivnega
travinja
Ohranjanje obdelane
in poseljene krajine na
zavarovanih območjih
Reja domačih živali v
osrednjem območju
pojavljanja velikih zveri
Ohranjanje posebnih
travniških habitatov
Pokritost tal na vodovarstvenem območju
- njive
- trajni nasadi
- travinje
Zatravljanje in zelena
praha
Ohranjanje travniških
habitatov metuljev
Ohranjanje steljnikov
Ohranjanje habitatov
ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov na območjih
Natura 2000

102,91

REJ 50,40

84,46

ETA 50,40

48,38

KZO 10-20%

/

ZVE 18,60

29,11

HAB 88,20

66,83

VVO
202,20
151,80
126,60
ZIP 151,80

83,64
184,50
31,57
/

MET /

66,83

STE /
VTR /

143,91
83,23

dr. Jernej Demšar
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Raba 1800

Nove površine za plačila
Z novo Uredbo o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 12/08) ter s spremembami
uredb, ki urejajo izvedbo neposrednih
plačil v kmetijstvu, kmetijsko okoljska
plačila (KOP/SKOP) ter izravnalna plačila
za območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost (OMD) in so
bile objavljene v Uradnem listu RS, št.
124/07, so v letu 2008 postale upravičene površine tudi GERK-i z dejansko rabo
1800 – Kmetijsko zemljišče, poraslo z
gozdnim drevjem.
Ti GERK-i so upravičeni le, če je njihova
dejanska raba enaka rabi, kot je v evidenci
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih ze-

mljišč, zajeti iz digitalnih ortofoto posnetkov, posnetih do konca leta 2006. Na njih
se lahko uveljavljajo enaki ukrepi kot na
trajnih travnikih, upoštevajo pa se tudi pri
izračunu obremenitve in razvrstitve kmetijskega gospodarstva v OMD. Višina na novo
dodeljenih plačilnih pravic za te GERK-e
je enaka regionalnemu plačilu za trajne
travnike, v zvezi s podukrepi KOP pa lahko
nosilci povečajo obseg površin v skladu s
predpisi.
V Pravilniku o spremembah Pravilnika
o evidenci dejanske rabe kmetijskih in
gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 9/08) je
bila opredeljena tudi podrobnejša definicija vrste dejanske rabe 1800 – Kmetijsko

1800 – Kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem (drevesa so posamična, med in pod njimi je popaseno travinje).

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Razširjen nabor
Mnogi slovenski pridelovalci se v zadnjih letih srečujejo s pomanjkanjem fitofarmacevtskih sredstev za učinkovito
zmanjševanje in obvladovanje rastlinskih bolezni, škodljivcev in plevelov.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je zato skladno z zakonskimi
možnostmi v letih 2007 in 2008 na
Fitosanitarno upravo RS (FURS) vložila

več predlogov za registracijo oziroma
razširitev uporabe fitofarmacevtskih
sredstev. Nekateri predlogi so bili s
strani FURS-a tudi odobreni, vendar
razširitve registracij ne bodo navedene
na etiketi fitofarmacevtskega sredstva.
Vsa navedena fitofarmacevtska sredstva
se smejo uporabljati pod pogoji, pod kate-

1410 – Kmetijsko zemljišče v zaraščanju: zaradi prenizke obremenitve se je
med drevesi začelo razraščati grmičevje; površina ni upravičena.
zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. V
to vrsto dejanske rabe uvrščamo kmetijske
površine, porasle s travinjem, na katerih
rastejo posamična gozdna drevesa oziroma
grmi in se redno, vsaj enkrat letno, popasejo oziroma pokosijo. Pokrovnost travinja
je vsaj 80 %, pokrovnost drevesnih krošenj
oziroma grmov pa je manjša od 75 %.
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo
v letu 2008 na teh površinah uveljavljati
kakršnekoli ukrepe, morajo imeti GERK-e z
dejansko rabo 1800 – Kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem, vpisane v
evidenco GERK najkasneje en dan pred
vnosom zbirne vloge. Za vpis GERK-ov se
dogovorijo na upravni enoti.
Navodila za pravilen vpis GERK-ov z
dejansko rabo 1800 – Kmetijsko zemljišče,
poraslo z gozdnim drevjem, so objavljena
na spletni strani

http://rkg.gov.si/GERK/documents/
Navodilo_za_rabo_1800.pdf.

rimi je bilo sredstvo registrirano v Sloveniji
(navodilo o uporabi fitofarmacevtskega
sredstva in navedbe na etiketi), in ob upoštevanju dodatnih pogojev, ki so zapisani
v spodnji preglednici.
Odgovornost za pravilno uporabo navedenega fitofarmacevtskega sredstva in
vpliv na tretirane rastline prevzame uporabnik fitofarmacevtskega sredstva. KGZS
(kot vlagateljica) in uporabniki navedenih
fitofarmacevtskih sredstev na kulturah,
navedenih v preglednici, morajo obvestiti
pristojni organ o vseh novih podatkih v
zvezi z vplivom fitofarmacevtskega sred-

stva oziroma ostankov fitofarmacevtskega
sredstva na zdravje ljudi, živali, podtalnico
oziroma okolje.
KGZS si prizadeva pridobiti dovoljenja
za uporabo tudi nekaterih drugih nujno
potrebnih fitofarmacevtskih sredstev in
trenutno sta dve vlogi še v obravnavi na
FURS-u. O novostih na tem področju vas
bomo sproti obveščali.

Mojca Rozman, MKGP
V rabo 1800 ne uvrščamo:
> površin, kjer se na travinju poleg posamičnih gozdnih dreves oziroma grmov pojavlja mlado olesenelo rastje.
Te površine se uvrstijo v razred 1410
– Kmetijsko zemljišče v zaraščanju.
> travniških površin, kjer je gostota
posamičnih dreves ali grmov 50 ali
manj na hektar. Te uvrščamo v vrsto
dejanske rabe 1300 – Trajni travnik.
> gozdnih površin, četudi je pod drevjem travinje in se površine uporabljajo za pašo živali.

dr. Dušica Majer,
Vojko Bizjak,
Iris Škerbot

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo KGZS in na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje, Urada RS za kemikalije, članom Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije izdalo dovoljenje za uporabo oziroma razširitev uporabe naslednjih fitofarmacevtskih sredstev:
Fitofarmacevtsko sredstvo (aktivna snov) Namen uporabe

BUTISAN-S (metazaklor)

Za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v: STRNIŠČNI REPI (sredstvo se uporabi
neposredno po setvi ali takoj po vzniku v odmerku 1,5 l/ha na lahkih tleh in v odmerku
2 l/ha na srednje težkih do težkih tleh), REDKVI (sredstvo se uporabi neposredno po
setvi ali takoj po vzniku v odmerku 1l/ha), HRENU (sredstvo se uporabi 6-8 dni po setvi
v odmerku 2l/ha).

PERFEKTHION (dimetoat)

Na ČEBULI za zatiranje čebulne muhe (Delia antiqua) in porove zavrtalke (Phytomyza
gymnostoma) na prostem v odmerku 0,4 l/ha.

KARATE ZEON 5 CS(lambda cihalotrin)

Na HMELJU za zatiranje hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus), prosene vešče
(Ostrinia nubilalis) in drugih škodljivcev v količini 0,7 do 1 ml na 10 l vode pri porabi
vode 1500 do 2500 l/ha.

KENYATOX VERDE(piretrin)

Na VINSKI TRTI za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) in drugih
škodljivih škržatkov v odmerku 0,7 do 0,8 l/ha pri izhodiščni porabi 1000 l vode.

SWITCH 62,5 WG (ciprodinil, fludioksonil)

Na AMERIŠKIH BOROVNICAH za zatiranje cvetne monilije (Monilinia vaccinii-corymbosi)
v odmerku 1 kg/ha pri enem tretiranju.

Dovoljenje izdano dne Dovoljenje velja do* Pogoji za uporabo

27. 11. 2011

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja največ enkrat v eni rastni sezoni.
Karenca za strniščno repo, redkev in hren je zagotovljena s časom uporabe.

1. 2. 2008

30. 9. 2011

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporablja največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Sredstva se ne sme uporabljati pri pridelavi srebrnjaka in šalotke. Pri tretiranju je
potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvorov tako, da
upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju
20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.KARENCA za čebulo je 35 dni.

9. 7. 2007

30. 3. 2017

Sredstvo se na hmelju uporablja pod pogoji, pod katerimi je bilo v Sloveniji registrirano
za uporabo na drugih kulturah.

13. 11. 2010

Sredstvo se uporablja tako, da se z emulzijo poškropi napadene rastline ali njihove dele.
Zatira se ličinke in nimfe škržatov. Prvo tretiranje se izvede sredi junija proti mlajšim
razvojnim stadijem. V primeru hujšega napada škodljivcev po 3 do 5 dneh se tretiranje
ponovi. Tretira se ob lepem vremenu, po možnosti zvečer. S sredstvom se lahko na
istem zemljišču vinsko trto tretira dvakrat v eni rastni sezoni. Karenca za vinsko trto je
3 dni. Mejna vrednost ostankov za aktivno snov piretrin je za grozdje v skladu s predpisi
o ostankih v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih. Sredstvo lahko uporabljajo na
vinski trti le tisti pridelovalci, ki imajo veljavno dokazilo o opravljenem usposabljanju iz
fitomedicine.

19. 12. 2012

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni. Časovni
razmak med dvema tretiranjema mora biti najmanj 10 dni. Karenca je 10 dni. Mejna
vrednost ostankov za ameriške borovnice za ciprodinil je 2 mg/kg in za fludioksonil prav
tako 2 mg/kg. Sredstvo se lahko prodaja le kupcem, ki predložijo veljavno dokazilo o
opravljenem usposabljanju iz fitomedicine.

4. 7. 2007

22. 6. 2007

18. 4. 2007

*V primeru, da se spremeni registracija fitofarmacevtskega sredstva, se bo temu ustrezno spremenilo tudi to dovoljenje!
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št. 63, februar 2008

Napovednik izobraževanj v okviru KGZS
Na Kmetijski svetovalni službi v tem obdobju potekajo intenzivna izobraževanja (inštruktaže) o možnostih
vlaganja zahtevkov v letu 2008 in izpolnjevanju pogojev pri posameznih ukrepih. Zato vse kmete, ki boste
vlagali zahtevke, vabimo, da se teh izobraževanj udeležite. Kje in kdaj bodo še izvedena izobraževanja za ta
namen, si lahko pogledate v prejšnji številki Zelene dežele ali pa na internetnih straneh Kmetijsko gozdarske

Datum Naslov

Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Dodatne informacije dobite na telefonu: * 03/ 710 17 83.
Datum Naslov
4. 3.
Tehnologija pridelave pečkarjev, Novosti s področja
2008 varstva rastlin

Vrsta
Lokacija
SKOP/KOP-IPS - Balkonska sejna soba, Žalskega tabora
predavanje
1, Žalec*

Ura
10.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01 513 07 18 (Barbara Lapuh).
Naslov
Osnove ekološke pridelave

Vrsta
Ne velja za
SKOP/KOP

Začetni tečaj varstva rastlin za uporabnike ffs
sredstev

Ne velja za
SKOP/KOP

Začetni tečaj iz ekološkega kmetovanja

SKOP/KOP Dobrunje, Cesta II grupe odredov
predavanje

28. 3.
2008

Karantenske bolezni in škodljivci v osrednji Sloveniji

SKOP/KOP
IPL - preda- Komenda, Kulturni dom, Zajčeva 23
vanje

1. 4.
2008- 3.
4. 2008

Začetni tečaj varstva rastlin za uporabnike ffs
sredstev

Ne velja za
SKOP/KOP

Zahteve varne hrane in smernice dobre kmetijske
3. 3. 2008 prakse na področju primarne pridelave, Predstavitev
uredb o neposrednih plačilih za leto 2008
Zahteve varne hrane in smernice dobre kmetijske
4. 3. 2008 prakse na področju primarne pridelave, Predstavitev
uredb o neposrednih plačilih za leto 2008
Preverjanje izpolnjevanja zahtev za varovanje
4. 3. 2008 podzemnih voda na praktičnih primerih, Predstavitev
uredb o neposrednih plačilih za leto 2008
Preverjanje izpolnjevanja zahtev standardov za
sredstva in za dobre kmetijske in
4. 3. 2008 fitofarmacevtska
okoljske pogoje na praktičnih primerih, Predstavitev
uredb o neposrednih plačilih za leto 2008
Preverjanje izpolnjevanja zahtev za varovanje
7. 3. 2008 podzemnih voda na praktičnih primerih, Predstavitev
uredb o neposrednih plačilih za leto 2008

SKOP/KOP
NS predavanje
SKOP/KOP
NS predavanje
SKOP/KOP
NS predavanje

Lokacija
Dvorana občine Dobrepolje, Videm 35
Ivančna Gorica

Dobrunje, cesta II. Grupe odredov
Polhov Gradec, Kulturni dom

Ura
19.00
14.00
do
19.00
8.30
do
18.00
9.30
14.00
do
19.00
9.00

Kočevje, gostišče Marof

9.00

Ivančna Gorica, Gasilski dom v Stični

9.00

SKOP/KOP
NS predavanje

Podpeč, Kulturni dom

9.00

SKOP/KOP
NS predavanje

Loški Potok, občinska dvorana

9.00

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 48.
Datum Naslov
2. 4.
Sadne vrste v travniških sadovnjakih, Oskrba in
2008 vzgoja mladih dreves, Oživitvena rez - prikaz

Vrsta
Lokacija
SKOP/KOP-TSA- Ekološka kmetija Cojhter, Pri Habakuku
predavanje
50, Maribor

Ura
9.00

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 539 14 17.
Datum Naslov
10. 3.
2008
11. 3.
2008
11. 3.
2008
12. 3.
2008
14. 3.
2008
14. 3.
2008
15. 3.
2008
15. 3.
2008
17. 3.
2008
17. 3.
2008
18. 3.
2008
18. 3.
2008
19. 3.
2008
19. 3.
2008
20. 3.
2008
21. 3.
2008

25. 3.
2008
25. 3.
2008
26. 3.
2008

Vrsta

Z razvojem sprstenine, blage oblike humusa do boljše
rodovitnosti kmetijskih površin, Z dosevki zoper erozijo SKOP/KOP – ZEL
rodovitne prsti, Strniščni dosevki kot energetske rastline - predavanje
in rastline za ozelenitev, Dušik – pomembno hranilo
rastlin in onesnaževalec podtalne vode
velja za
Osnovni tečaj za izvajalce zdravstvenega varstva rastlin Ne
SKOP/KOP
Ocenjevanje vin društva vinogradnikov Velika Polana
Ne velja za
in Hotiza
SKOP/KOP
velja za
Osnovni tečaj za izvajalce zdravstvenega varstva rastlin Ne
SKOP/KOP
Demonstracija vzorčenja tal in rastlin po različnih
SKOP/KOP – KOL
metodah
- prikaz
Ne velja za
Ocenjevanje vin društva vinogradnikov Kobilje
SKOP/KOP
Ne velja za
Velikonočna razstava
SKOP/KOP
Ocenjevanje vin vinogradniško sadjarskega društva
Ne velja za
Lendava
SKOP/KOP
Mikroklimatski pogoji reje domačih živali, Presušitev,
SKOP/KOP – REJ
prehrana presušenih krav in ovimljanje
- predavanje
Ocenjevanje vin društva vinogradnikov Strehovci in
Ne velja za
Filovci
SKOP/KOP
Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s poudarkom
na ukrepu Pokritost tal na vodovarstvenem območju,
– VVO
Gnojenje rastlin v skladu s smernicami dobre kmetijske SKOP/KOP
prakse pri gnojenju in uredbo o vnosu nevarnih rastlin in – predavanje
hranil v tla, Varstvo rastlin na vodovarstvenih območjih
Uporaba računalnika v kmetijstvu (tridnevni tečaj,
Ne velja za
12-urni, cena 105 evrov)
SKOP/KOP
Z razvojem sprstenine, blage oblike humusa do boljše
rodovitnosti kmetijskih površin, Z dosevki zoper erozijo SKOP/KOP – ZEL
rodovitne prsti, Strniščni dosevki kot energetske rastline - predavanje
in rastline za ozelenitev, Dušik – pomembno hranilo
rastlin in onesnaževalec podtalne vode
Predstavitev specializirane ponudbe na turističnih
Ne velja za
kmetijah
SKOP/KOP
Ocenjevanje vin vinogradniško sadjarskega društva
Ne velja na
Turnišče
SKOP/KOP
Nekemični ukrepi varstva vrtnin, Možnosti za biotično
zatiranje škodljivcev vrtnin v zaščitenih prostorih, Vpliv SKOP/KOP - IVR posameznih hranil na višino in kakovost pridelka pri ze- predavanje
lenjavi, Negativni vplivi prekomerne uporabe mineralnih
gnojil in pomen analiz
Načrtovanje kolobarja ob iskanju kompromisa med
biološkimi, ekološkimi, agrotehničnimi in organizacijsko
SKOP/KOP – KOL
ekonomskimi dejavniki, Primeri kolobarjev glede na
usmeritve kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, Praktično - predavanje
sestavljanje kolobarnih členov in poljin, Pomen in
omejitve koruze v kolobarju
– REJ
Vzroki povišanja somatskih celic v mleku, Reja krav dojilj SKOP/KOP
- predavanje
Smernice dobre higienske prakse za vinarje, Pridobitev Ne velja za
potrdila o udeležbi, Reforma vinskega trga
SKOP/KOP

Lokacija

Ura

Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta
2, 9250 Gornja Radgona

9.00

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Kulturni dom Velika Polana, Velika Polana
111, 9225 Velika Polana
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

10.00

Gostilna Smej, Kobilje 169 A, 9227 Kobilje

14.00
10.00
9.00
14.00

Prostor ob cerkvi, Sveti Jurij ob Ščavnici, 9244 9.00
Sveti Jurij ob Ščavnici
Terme Lendava, Hotel Lipa, Tomšičeva ulica
9.00
2A, 9220 Lendava
Gasilski dom Gornja Radgona, Gasilska cesta
9.00
2, 9250 Gornja Radgona
Vaški dom Strehovci, Strehovci 29, 9223
14.00
Dobrovnik
Kulturna dvorana Črenšovci, Prekmurske čete
23, 9232 Črenšovci
Računalniška učilnica KGZS-Zavod MS,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

28. 3.
2008
2. 4.
2008
3. 4.
2008
4. 4.
2008

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Datum
12. 3.
2008
18. 3.
2008-20.
3. 2008
26. 3.
2008-27.
3.2008

zbornice Slovenije (http://www.kgzs.si/zadnja_st.php). Vsekakor bodo kljub začetku subvencijske kampanje tudi v mesecu marcu in aprilu potekala nekatera izobraževanja, ki jih navajamo v nadaljevanju.
dr. Jernej Demšar

9.00
10.00

Dvorana gostilne Šiplič, Puževci 32A, 9265
Bodonci

9.00

Turistična kmetija Tremel, Bokrači 28, 9201
Puconci
Dvorana občine Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče

9.00
13.00

KGZS-Zavod MS, Štefana Kovača 40, 9000
Murska Sobota

9.00

Sedež KSS, Kranjčeva 22, 9220 Lendava

9.00

Dvorana občine Turnišče, Štefana Kovača 73,
9224 Turnišče
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

9. 4.
2008

Vrsta

Ekološko vinogradništvo, Tehnologija ekološke pridelave SKOP/KOP – EK sadja
predavanje
Ne velja za
XIV. ocenjevanje vin PREKMURSKI PRVAK
SKOP/KOP
Ne velja za
Ocenjevanje vin DV Mala Nedelja
SKOP/KOP
Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s poudarkom
na ukrepu Pokritost tal na vodovarstvenem območju,
– VVO
Gnojenje rastlin v skladu s smernicami dobre kmetijske SKOP/KOP
prakse pri gnojenju in uredbo o vnosu nevarnih rastlin in – predavanje
hranil v tla, Varstvo rastlin na vodovarstvenih območjih
Smernice dobre higienske prakse za vinarje, Pridobitev Ne velja za
potrdila o udeležbi, Reforma vinskega trga
SKOP/KOP

Lokacija

Ura

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Terme Lendava, Hotel Lipa, Tomšičeva ulica
2A, 9220 Lendava
Gostilna Slekovec, Mala Nedelja 22, 9243
Mala Nedelja

9.00

14.00

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

18.00

13.00

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Dodatne informacije dobite na telefonih: *05 630 40 61, 05 630 40 62, **05 731 28 50, ***05 710 02 61, ****05 388 28 13,
*****05 377 22 54, #05 367 10 70, ##05 395 42 63, ###05 335 12 08, ####05 395 95 30, #####05 720 04 30.
Datum Naslov
Vrsta
Lokacija
6. 3. Možnosti pridobivanja in izrabe bioplina na kmetiji SKOP/KOP –
2008
REJ predavanje Krpanov dom, Pivka #####
6. 3. Priložnost za kmetovalce pri projektu bioplinske
Ne velja za
Krpanov dom, Pivka #####
2008 naprave Bioferm Pivka
SKOP/KOP
10. 3. Organoleptično ocenjevanje krme s prikazom
SKOP/KOP –
Slap, Turistična kmetija Na hribu #
2008
REJ prikaz
10. 3. Kakovost oljčnega olja
Ne velja za
Pobegi*
2008
SKOP/KOP
11. 3. Nekatere strupene rastline, znaki zastrupitve pri
SKOP/KOP – EK Zadružni dom Grgar ###
2008 domačih živalih
predavanje
11. 3. Prenašalci in vmesni gostitelji zajedavcev pašnih
SKOP/KOP – EK Zadružni dom Grgar ###
2008 živali
predavanje
11. 3. Varstvo oljčnikov pred škodljivci - oljkov kapar
SKOP/KOP –
2008
IPS predavanje Pobegi *
12. 3. Vpliv prehrane na delež mlečne tolšče in mlečnih
SKOP/KOP –
2008 beljakovin
REJ predavanje Dvorana KS Otlica #
12. 3. Prenašalci in vmesni gostitelji zajedavcev pašnih
SKOP/KOP –
2008 živali
REJ predavanje Dvorana KS Otlica #
12. 3. Integrirano varstvo vinske trte in novosti
SKOP/KOP –
2008
IVG predavanje Pobegi *
SKOP/KOP –
12. 3. Osnovno izobraževanje iz navzkrižne skladnosti
Navzkrižna
Kinodvorana Tolmin ****
2008
skladnost
12. 3.
2008
12. 3.
2008
12. 3.
2008
12. 3.
2008
18. 3.
2008
18. 3.
2008
18. 3.
2008
18. 3.
2008
20. 3.
2008
25. 3.
2008
28. 3.
2008
31. 3.
2008
31. 3.
2008
31. 3.
2008
april
2008
3. 4.
2008
4. 4.
2008

Varstvo pečkarjev pred spomladansko pozebo
Namakanje sadovnjakov
Predelava jabolk v jabolčnik
Avtohtone in starejše sorte v travniških sadovnjakih
Varstvo oljke pred boleznimi in škodljivci
Spomladanska rez oljke in delo v oljčniku
Kakovost oljčnega olja, degustacija oljčnega olja
Demonstracija rezi oljk
Prikaz rezi oljk
Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci
Možnosti in priložnosti ekološke pridelave jabolk
Vpliv posameznih hranil na pridelek pri zelenjavi
Vpliv kolobarja na rodovitnost tal
Varstvo vrtnin pred talnimi škodljivci
Vpliv redčenja cvetov in plodičev jablan na kakovost
jabolk
Oskrba travniških sadovnjakov
Pridelava zdravilnih zelišč

SKOP/KOP –
IPS predavanje
SKOP/KOP –
IPS predavanje
SKOP/KOP –
TSA predav.
SKOP/KOP –
TSA predav.
SKOP/KOP –
IPS predavanje
SKOP/KOP –
IPS predavanje
Ne velja za
SKOP/KOP
SKOP/KOP –
IPS prikaz
SKOP/KOP –
IPS prikaz
SKOP/KOP –
IPS predavanje
SKOP/KOP – EK
predavanje
SKOP/KOP –
IVR predavanje
SKOP/KOP –
IVR predavanje
SKOP/KOP –
IVR predavanje
SKOP/KOP –
IPS predavanje
SKOP/KOP –
TSA prikaz
SKOP/KOP
–predavanje

Ura
16.00
17.30
10.30
18.00
16.00
16.00
18.00
10.00
10.00
18.00
9.30

Sejna soba KZ Tolmin ****

10.00

Sejna soba KZ Tolmin ****

10.00

Sejna soba KZ Tolmin ****

16.00

Sejna soba KZ Tolmin ****

16.00

Dobrovo, Vinska klet ####

8.00

Dobrovo, Vinska klet ####

10.00

Dobrovo, Vinska klet ####

13.00

Prvačina, Zadružni dom ##

14.00

Beneša *

10.00

Pobegi *

18.00

OŠ Antona Žnidaršiča, Ilirska Bistrica ***

16.00

OŠ Antona Žnidaršiča, Ilirska Bistrica ***

16.00

OŠ Antona Žnidaršiča, Ilirska Bistrica ***

16.00

OŠ Antona Žnidaršiča, Ilirska Bistrica ***

16.00

Volče, sadovnjak M. Gruden ****

10.00

kmetija F.Bajt, Zatolmin 62 b ****

16.00

Srednješolski center Postojna #####

16.00

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Dodatne informacije dobite na telefonu: 051 343 127.
Datum Naslov

Vrsta

Lokacija

5. 3.
2008

Sadjarski dnevi Posavja (6 predavanj)

SKOP/KOP
predavanja

Prosvetni dom v Artičah

6. 3.
2008

Sadjarski dnevi Posavja (7 predavanj)

SKOP/KOP
predavanja

Prosvetni dom v Artičah

14. 3.
2008
14. 3.
2008
14. 3.
2008

Integrirana pridelava sadja - prikaz rezi

SKOP/KOP
prikaz
SKOP/KOP
prikaz
SKOP/KOP
prikaz

Nasad breskev Evrosad ob cesti, ki pelje v
Vinsko klet Krško
Nasad sliv in češenj na kmetiji Gerzina,
Stolovnik 13, Brestanica
Nasad češenj na kmetiji Bregar Andreja, v
Grmovljah 25, pri Škocjanu

Integrirana pridelava sadja - prikaz rezi
Integrirana pridelava sadja - prikaz rezi

Ura
8.30
do
13.15
8.30
do
13.30
9.00
12.00
15.00

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

17.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 29. Prav tako bodo še predavanja SKOP/KOP v mesecu juliju za (pod)ukrep REJ,
S35 v Stopercah in Žetalah ter (pod)ukrep EK v Majšperku.
Datum Naslov
Vrsta
Lokacija
Ura
7. 3. Odkrivanje pojatev in telitve pri govedu
Ne velja za
Kulturni dom Lenart
10.00
2008
SKOP/KOP
4. 4.
SKOP/KOP –
Turnišče – Poklicna in tehniška kmetijska 10.00
2008 Škropilne tehnike
prikaz
šola Ptuj

8

Pomlad je čas za sajenje
sadnega drevja
Zima, kolikor jo je bilo, se poslavlja in z deli
na vrtu in v sadovnjaku smo že pričeli. Poleg
obrezovanja je takoj, ko nastopi toplejše vreme, čas za sajenje novega sadnega drevja. V
Sadni drevesnici Studenec v sklopu Kmetijsko
gozdarskega zavoda Ljubljana imamo letošnjo
pomlad pripravljenih za prodajo veliko kakovostnih sadik sadnega drevja. Največ je sadik
jablan in hrušk - veliko različnih sort, cepljenih
na različne podlage. Na zalogi so tudi sadike
nekaterih odpornih in starih sort jablan. Dobro
smo založeni tudi s sadikami ostalih sadnih vrst
- marelic, sliv, češenj, višenj, orehov in tudi sadik
jagodičevja: ameriških borovnic, ribeza, malin,

V spomladanskem času organiziramo
praktične prikaze sadnega drevja, in sicer 6. in
13. marca ob 16. uri. Prikazi bodo v naši Sadni
drevesnici na Studencu (Ljubljana - Polje).

robid, tayberrya in boyseberrya ter sadik leske
in aktinidije (kivija).
Natančnejši seznam posameznih sort si
lahko ogledate na naši spletni strani: www.
drevesnica.lj.kgzs.si, kjer boste našli še druge
zanimive sadjarske informacije.
S sadikami lahko nabavite tudi pomožni
material za sajenje - mineralna in organska
gnojila, mreže proti voluharju ter sadjarske
škarje in žagice.
V času prodaje je drevesnica odprta med
tednom od 8.00 do 17.00 in v soboto od 8.00
do 13.00.

Za informacije nas lahko pokličete na telefon: 01 529 17 20 ali na GSM: 041 762 461 ali
nam pišete na e-naslov:
matjaz.malezic@lj.kgzs.si.

V letu 2008 bo Kmetijsko gozdarski Zavod Ljubljana organiziral in izvedel naslednja izobraževanja:
1. Triurno HACCP predavanje za vse kmetije, ki imajo registrirano predelavo kmetijskih pridelkov
in turistične kmetije:
v torek, 11. marca 2008, ob 9. uri v knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici,
v petek, 14. marca, prav tako ob 9. uri v Kulturnem domu Medvode.
2. Tečaj PREDELAVA MESA bo od 19. do 21. maja v Litiji.
3. Tečaj PREDELAVE SADJA - 15.-17. oktobra v Zadružnem domu v Zadvoru - Dobrunje.
4. Tečaj PREDELAVE MLEKA - jesen 2008.
5. TEČAJ ZA NOSILCE TURISTIČNE DEJAVNOSTI - november 2008.
Zaradi oblikovanja primernih skupin je za vse tečaje in predavanja obvezna predhodna prijava
pri lokalni svetovalni službi, ki vam bo posredovala tudi program izobraževanja in točne lokacije
tečajev.
Informacije: Barbara Lapuh, tel.: 01 5130 718, 041 310 181.

Ocenjevanje kislega
zelja in repe
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska
Sobota smo 17. januarja 2008 izpeljali tradicionalno, že četrto ocenjevanje kislega zelja in kisle
repe. Ocenjevanje je potekalo v organizaciji KGZ
Murska Sobota - kmetijsko svetovalne službe za
dom, družino in dopolnilne dejavnosti. Komisija, v kateri so bile letos mag. Tatjana Čeh, Anica
Petrovič (obe iz KGZ Murska Sobota) in Romana
Karas iz območnega Zdravstvenega inšpektorata Murska Sobota, je ocenila kar enaindvajset
vzorcev. Od tega je bilo štirinajst vzorcev kislega
zelja (med njimi en vzorec rdečega kislega zelja)
in sedem vzorcev kisle repe. Vzorci, ki so se
ocenjevali, so bili iz celega Pomurja, tako z leve
kot tudi desne strani Mure. V glavnem so bili to
vzorci s kmetij, kjer zelje in repo kisajo za svojo
lastno uporabo, trije izmed njih so tržni proizvajalci;
v ocenjevanje
pa smo08:15
vključili
vzorce
PioneerREKL’08
xp 21.01.2008
Page tudi
1

dveh blagovnih znamk, ki jih dobimo na trgu.
Pri ocenjevanju uporabljamo pravilnik, ki je
v veljavi tudi na državnem ocenjevanju. Ocenjujejo se barva, vonj in okus izdelka, kakor tudi
njegova čvrstost in izgled. Kakovost ocenjenih
vzorcev je bila zadovoljiva, čeprav je opaziti
še določene pomanjkljivosti. Vse proizvajalce
bomo obvestili o doseženih rezultatih, dobili
bodo tudi ocenjevalne liste, na katerih so zabeležene napake in pomanjkljivosti, ki jih je komisija zaznala pri ocenjevanju, svetovalke pa jim
bodo podale tudi napotke za izboljšavo kisanja.
Poudariti želimo, da je bila kakovost ocenjenega
kislega zelja in repe domače proizvodnje boljša
kot kakovost ocenjevanih vzorcev z blagovno
znamko, ki jih dobimo v trgovskih centrih.
Pri ocenjevanju kislega zelja je zlato priznanje (od 19 do 20 točk) prejela Milica Majer Šinko

iz Skakovcev (tudi srebrno priznanje za rdeče kislo zelje). Srebrno priznanje sta prejeli Ekološka
kmetija Radikon iz Dolge vasi in Dragica Petrovič
iz Mošcancev. Štirje vzorci so prejeli bronasto
priznanje, dva priznanje za sodelovanje, štiri
vzorce je komisija izločila iz ocenjevanja.

Pri ocenjevanju kisle repe je zlato priznanje
(od 19 do 20 točk) prejela Rozalija Feher iz Radmožancev in srebrno Terezija Gal, prav tako iz
Radmožancev.
Tatjana Čeh

Redno zasedanje predsedstva COPA-COGECA

Največ besed namenili krizi v prašičereji
in govedoreji
Sredi februarja je v Bruslju potekalo redno zasedanje predsedstva COPA-COGECA, kjer
so največ pozornosti namenili krizi v prašičereji. Predsednik KGZS Peter Vrisk je na sestanku
predstavil položaj pri prireji prašičev in pitanju govedi v Sloveniji in sklepe, ki so jih sprejeli
na skupni seji odbori KGZS in ZZS v začetku februarja. Na podlagi naših in ostalih sklepov
članov COPA-COGECA sta evropski nevladni organizaciji kmetov na Svet kmetijskih ministrov
naslovili pobudo za reševanje krize pri prireji prašičjega mesa, in da naj podprejo nove ukrepe
za omilitev položaja.
Evropski rejci prašičev se soočajo s krizo brez primere, saj so se cene krme v zadnjih mesecih
zvišale do 50 odstotkov, cene mesa pa padajo na evropski ravni 8 odstotkov letno. Zato je nujno
poiskati rešitev za premostitev denarnih težav rejcev in povečati ponudbo krme. Pozivajo k vzpodbudam za pridelavo žit. Zagotovljeni morajo biti nadaljnji ukrepi za dvig odkupnih cen. V kolikor ne
bo narejenega nič, lahko pričakujemo vsaj 20-odstotno opuščanje prašičereje na ravni EU, opozarjajo
na COPA-COGECA.

Ponujamo vam 20 izbranih hibridov Pioneer za setev v letu 2008, ki so bili preizkušeni v široki mreži
poskusov in v široki proizvodnji.

Pioneer Šampioni za setev 2008
PR37N01 FAO 390 nova zvezda
PR38A24 FAO 380 absolutni zmagovalec v zrnju
PR37F73 FAO 410 izjemen v suši in silaži
PR34N43 FAO 580 za Primorsko

PR37H24 FAO 370 dolgletni zmagovalec
PR37D25 FAO 400 silaža brez konkurence
PR36K67 FAO 450 brez konkurence

Elitni hibridi Pioneer
PR39R20 FAO 290 poltrdinka
PR38F10 FAO 300 rekorder v zrnju
PR37W05 FAO 410 odličen v suši
PR34G13 FAO 500 za primorsko

PR38B12 FAO 300 najnižja vlaga
PR38H20 FAO 340 odlična silaža
PR37M34 FAO 410 dolgoletna stabilnost

Pioneer kakovost
PR39K24 FAO 280 odlična poltrdinka
PR39G12 FAO 240 vodilni rani hibrid
CLARICA FAO 315 stabilna

PR38F70 FAO 330 št. 1 med poltrdinkami
PR39D81 FAO 270 najnižja vlaga
PR38P05 FAO 360 ugoden nakup

S Pioneer hibridi do največjih pridelkov in kakovosti!
Obiščite našo novo spletno stran: http://slovenia.pioneer.com.
Za več informacij pokličite nas ali promotorja na vašem področju.
KOLIŒINSKI POPUST
Ob nakupu 16 vreœ in veœ
dobite øe poseben popust in
sicer 1,0 EUR za vsako vreœo.

16,00 EUR za 16 vreœ

PIONEER KLUB 2008
Kupite 8 vreœ 25 MK koruze Pioneer in paket je vaø

PIONEER

KAPA

+

JAKNA

Pioneer Semena Holding GmbH, Parndorf, PSH poslovno svetovanje, Podruænica Murska Sobota
Markiøavska cesta 10, 9000 Murska Sobota, tel. 02 521 36 20, faks 02 521 36 29
®

Zaøœitna znamka registrirana ali uporabljena v dræavah s strani PIONEER Hi-Bred International, Inc., Des Moines, Iowa, ZDA.

TEHNOLOGIJA,

Za bolj prepoznavno podobo kmetijstva v EU
Poleg aktualnih vprašanj so obravnavali tudi strateške usmeritve. V okviru evropskega kongresa
kmetijstva, ki bo potekal od 30. septembra do 1. oktobra 2008 na Dunaju, bo COPA-COGECA prvič
predstavila svoja stališča do prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2013.
Ob tem bodo predstavili tudi novo zunanjo podobo organizacije. Z novim marketinškim imenom
in logotipom bo organizacija bolj prepoznavna, komuniciranje s splošno javnostjo in lobiranje pri
organizacijah v Bruslju bo okrepljeno, saj bo bolj jasno, kdo konkretno stoji za imenom COPA-COGECA in kaj organizacija dela. Po novem naj bi se COPA imenovala European Farmers (evropski kmetje),
COGECA pa European Agri-Cooperatives (evropske kmetijske zadruge). V skupni komunikaciji se bo
uporabljalo ime European Farmers and Cooperatives. (evropski kmetje in zadruge).
Ob kongresu bo potekala tudi fotografska razstavo o kmetijstvu EU. Prikazana bo raznolikost
evropskega kmetijstva, povezava z razvojem podeželja, raznovrstnost pokrajin. Slovenija je predlagala pet kmetij, od katerih sta bili za predstavitev na razstavi izbrani vinogradniška kmetija Štok iz
Dutovelj in govedorejska kmetija Arlič iz Velenja.
K. K. H.
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