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Mar nismo
vsi potrošniki?
»»Igor Hrovatič
Direktor Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Ko sem razmišljal, kako naj začnem današnji uvodnik, sem se spraševal, ali naj vas nagovorim kot potrošnike ali kot lastnike kmetijskih in
gozdnih zemljišč in pridelovalce hrane. Čas, ki ga živimo, je začetek
obdobja, ko bomo morali potrošniki in pridelovalci hrane sodelovati
kot zavezniki. Hrana postaja strateška dobrina, od katere bo odvisna
moč in neodvisnost posamezne države. Postaja globalna strateška dobrina in o njej razpravljajo tudi na ravni Evropske unije in v Evropskem
ekonomsko-socialnem odboru. Svoje mesto ima tako pri usmeritvah
skupne kmetijske politike in politike do mladih kmetov kakor tudi v
reševanju splošne ekonomske krize. Pomembno je, da se zavedamo lokalno pridelane hrane. Če je ta hrana pridelana še na integrirani ali
ekološki način, pa je še toliko boljše.
Pomen prehranske varnosti je bila rdeča nit letošnjega sejma Agra.
Podpis kodeksa od pridelovalca, predelovalne industrije, trgovine do
potrošnika pomeni pomemben premik. Ne glede na to, da je dokument
zelo načelen in da bi lahko vsak podpisnik zahteval določene dodatne
rešitve, pa pomeni začetek skupnega dogovarjanja, ki je v tem času še
kako pomembno. Sporočila, ki so prihajala z letošnjega sejma, so poudarjala pomen povezanosti v kmetijstvu. Slednje je izpostavil tudi
predsednik dr. Danilo Türk.
Zelo pomembna rdeča nit letošnjih sejemskih dogodkov je bila promocija lokalne pridelave in porabe. Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije že leta dviguje ugled domačih proizvodov in pospešuje lokalno porabo. Zato smo veseli, da dejavnosti, ki jih izvajamo, podpirajo in
na njih sodelujejo tudi naši člani. Predvsem smo ponosni na prireditev
Podeželje v mestu, kjer se na lokalni tržnici neposredno srečujejo pridelovalci in potrošniki. To je pomen kratkih verig. Še večjo prepoznavnost naših proizvodov želimo doseči z vključevanjem elektronskih medijev oziroma posodobitve spletne strani Kupujmo domače. Pomen lokalne prehrane je podprla tudi država s konkretnimi dejavnostmi na
tem področju. Skupaj z državo, Čebelarsko zvezo Slovenije in živilskopredelovalno industrijo smo zasnovali akcijo Tradicionalni slovenski
zajtrk. Z akcijo želimo doseči, da naši predšolski in šolski otroci spoznajo pomen kmetijstva, brez katerega ni hrane, ter pomen zdravega
zajtrka in gibanja.
Ko pa govorimo o promociji domače lokalno pridelane hrane in pomenu kratkih verig oziroma neposrednega sodelovanja pridelovalca in
potrošnika in njunega zavezništva, se ne moremo izogniti težavam, povezanim z mlekomati. Na KGZS smo prepričani, da so medijske objave
o neustrezni kakovosti mleka in o tem, da nekatere kmetije proizvajajo
neustrezno in zdravju škodljivo mleko, pretirane in premalo pretehtane. Kot da je zdravje potrošnikov tematika za rumeni tisk oziroma za
promocijo določenih inštitucij in posameznikov. Za zdravje potrošnikov smo odgovorni vsi, tako pridelovalci, ki morajo dosledno izpolnjevati vse zahteve in predpise, kakor tudi inštitucije, ki morajo to neprestano nadzirati in ukrepati. Tokratna pot pač ni bila prava. Prepričan
pa sem, da lahko zaupamo sistemu nadzora v Republiki Sloveniji, ki
skrbi za varstvo potrošnikov, kar smo dejansko prav vsi!
Na koncu pa bi se rad zahvalil tudi za solidarnost, ki so jo člani
KGZS izkazali oškodovancem v nedavnih naravnih nesrečah. Ker
je jesen čas pobiranja pridelkov in žetve rezultatov dela preko celega leta, je takšna pomoč še toliko bolj pomembna.
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Najmanjša pomoč velja več
kot sto nasvetov

Vabljeni na 8. vseslovensko srečanje
kmetov na Ponikvo in Slom
v nedeljo, 23. oktobra 2011 od 12. ure
Slomškova misel »V besedi resnica, v dejanjih pravica« je slogan letošnjega osmega vseslovenskega srečanja kmetov na
Ponikvi pri zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva Antonu Martinu Slomšku.
V nedeljo, 23. oktobra, se bo srečanje pričelo v cerkvi sv.
Martina na Ponikvi, kjer bo ob 12. uri ob somaševanju duhovnikov mašo daroval celjski škof dr. Stanislav Lipovšek. S
svojim petjem bodo mašo obogatili člani pevskega zbora Zarja
Akvoni iz Šentvida pri Planini, s prinašanjem darov k oltarju
bodo kmetje izrazili hvaležnost do plodov, ki jih daje narava.
Ob 14. uri bo potekala svečana akademija pred rojstno hišo
blaženega Antona Martina Slomška na Slomu. Slavnostni govornik bo direktor Evropskega središča Maribor, bivši rektor
Univerze v Mariboru ter nekdanji veleposlanik RS pri Svetem
sedežu prof. dr. Ludvik Toplak. Po končani akademiji bodo člani prostovoljnega gasilskega društva Ponikva pripravili že tradicionalni golaž in ob pomoči kmečkih žena ter učencev Srednje
kmetijske šole Šentjur poskrbeli za pogostitev udeležencev.
Na Slomu bo možen ogled hiše, kjer se je leta 1800 rodil
Anton Martin Slomšek. V njej je prikazana življenjska pot velikega duhovnika, vzgojitelja in narodnega buditelja od njegovega zgodnjega otroštva prek odločitve za duhovniški poklic
in škofovske službe do beatifikacije leta 1999.
Z namenom, da se srečanja udeležijo tudi tisti, ki nimajo
možnosti prevoza, je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
na svojih osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih organizirala
avtobusne prevoze.
Pri izvedbi srečanja poleg Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije sodeluje občina Šentjur pri Celju, župnija Ponikva
in številni prostovoljci.
Lepo vabljeni, da se nam pridružite!
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Kmetje so vedno živeli v dobrem sosedstvu. Pomagati drug
drugemu je na slovenskem podeželju še vedno samoumevno. Že v preteklosti, ko še ni bilo tolikšnega števila cest in
povezav med kraji, so si bili tudi krajevno oddaljeni kmetje
najpozornejši sosedje. Dobra soseščina ima v kmečki govorici poseben zvok in že od nekdaj je za dobro sosedstvo veljalo, da vsaka najmanjša pomoč velja več kot sto nasvetov.
Prav zato, ker je solidarnost na slovenskem podeželju še
vedno prisotna, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s kmetijsko-gozdarskimi zavodi, predsedniki območnih enot, predsedniki in tajniki odborov izpostav ter vodji območnih enot organizira akcijo zbiranja krme. Vljudno vas
vabimo, da se vključite v akcijo in po svojih močeh darujete
krmo. Tako bomo s skupnimi močmi poskušali pridobiti kar
največ krme za prizadete kmetije.
In zakaj zbiramo krmo? Sredi julija je območje občin
Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Kozje, Laško, Brežice in Črnomelj
zajelo močno neurje s točo. Prizadete so bile vse kmetijske površine v občini Bistrica ob Sotli in velik del površin v občinah
Podčetrtek, Kozje in Brežice. Prizadeti sta bili tudi občini Laško
in Črnomelj. Po ocenah naj bi bilo poškodovanih dobrih 2.600
hektarjev kmetijskih površin.
Vse, ki ste pripravljeni podariti krmo, prosimo, da svoje podatke oddate čim prej na najbližji izpostavi kmetijske
svetovalne službe.

Vabimo na izbor inovativnega
mladega kmeta ali kmetice
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske
podeželske mladine prirejata že 5. izbor IMK (inovativni/a
mladi/a kmet/ica), ki bo letos, po zaslugi lanskoletnega zmagovalca Marjana Kolarja, potekal v dvorani kulturnega doma
v Križevcih pri Ljutomeru v petek, 21. oktobra 2011 ob 17. uri.
S tekmovanjem želimo spodbuditi mlade lastnike ali nosilce kmetijskih gospodarstev k uveljavljanju naprednih zamisli in sprememb za izboljšanje ekonomskega položaja na
lastnem gospodarstvu. Ponosni smo na to, da imamo tudi na
področju kmetijstva uspešne gazele in tem želimo dati ustrezno priznanje. Želimo si, da bi tudi vi dali svoj prispevek k
promociji pozitivnih praks v kmetijstvu, zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na svečani podelitvi naziva IMK
in zmagovalcu osebno čestitate.

www.kgzs.si
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Pester program – za vsakogar
nekaj
Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, ki je od 20. do 25. septembra potekal že devetinštiridesetič, je postregel s številnimi strokovnimi dogodki, posveti, okroglimi mizami, ocenjevanji in
kulturnimi prireditvami, povezanimi s kmetijstvom in gozdarstvom. Na njem se je predstavilo prek 1.700
razstavljavcev iz sedemindvajsetih držav.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) se je tudi
letos s svojim razstavnim prostorom predstavila članom in
članicam KGZS ter širši zainteresirani javnosti. V okviru sejma je organizirala predstavitve projektov, pri katerih sodeluje, razstave živali,
strokovne posvete in okrogle
mize ter podelitve priznanj za
dosežke v kmetijstvu. KGZS
je na sejmu podpisala Kodeks
poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, ki
predstavlja prvi korak k ureditvi razmerji znotraj agroživilske verige.
»Kriza je, nič se ne da, nič
se ne splača. To ni res. Težave
je treba začeti reševati, ne
pa samo tarnati,« je na slavnostnem odprtju že 49. sejma Agra poudaril predsednik
KGZS Ciril Smrkolj in opozoril,
da je treba čim prej začeti reševati težave v kmetijstvu.
Predstavitev PEFC
certifikacije
V organizaciji KGZS je drugi
dan sejma potekala predstavitev PEFC certifikacije. KGZS je
kot regijski predstavnik certifikacijskega sistema PEFC začela z dejavnostmi za vključitev
članov v regijsko certifikacijo
gozdov na območju Slovenije.
Letos je namreč Slovenska
Akreditacija po štirih letih
končno začela s postopki za
4

akreditacijo certifikacijskih
podjetij, ki bodo lahko izdala
certifikat za regijo Slovenijo.
KGZS bo v začetku naslednjega leta pridobila krovni certifikat kot predstavnica lastnikov
gozdov. Predstavitev za lastnike gozdov in podjetja je pripravil predstavnik KGZS Mihael
Koprivnikar.
Kot
je
povedal
Koprivnikar, obstaja v svetu več organizacij, ki vzpodbujajo trajnostno gospodarjenje z gozdovi in gozdove
certificirajo. Organizacija
PEFC je bila ustanovljena
leta 1999 s strani enajstih
predstavnikov evropskih
držav ob podpori različnih društev. PEFC je neodvisna, neprofitna in nevladna organizacija, ki vzpodbuja trajnostno gospodarjenje z gozdovi ob upoštevanju proizvodnih, ekoloških
in socialnih vidikov. PEFC
je danes največja organizacija za certifikacijo gozdov
in izvajanje sledljivosti lesa,
ki vključuje že prek 230
milijonov hektarov certificiranih gozdov.
Koprivnikar je tudi povedal,
da bodo imeli tako kmetje, lastniki gozdov, kot tudi podjetja
veliko koristi, če se vključijo v
sistem certifikacije PEFC. Gre

Predsednik RS dr. Danilo Türk je na odprtju sejma poudaril
pomen povezanosti, preseganja razdrobljenosti v proizvodnji
in nujnost po vzpostavitvi proizvodno-prehranskih verig. Po
slavnostnem odprtju je obiskal tudi razstavni prostor KGZS.

namreč za mednarodno priznan certifikat. Povpraševanje
po certificiranem lesu in izdelkih se iz leta v leto veča. S certifikatom bodo imeli lastniki
gozdov možnost vstopa na zahtevnejše trge. Pristop v shemo
certifikacije PEFC je brezplačen
in omogoča kasnejšo takojšnjo
pridobitev potrdila o članstvu,
če se le-ta potrebuje pri prodaji. Certifikat je veljaven pet let.
KGZS bo krila tako administrativne kot tudi organizacijske
stroške. Lastnik gozda bo plačal le strošek izdaje potrdila, ki
naj bi znašal 5 evrov, in strošek
kontrol, ki naj bi znašal 0,1 evra
na 1 hektar certificiranega gozda na leto.

KGZS poudarja pomen
mladih kmetov in
kmetic
Drugi dan sejma je potekala okrogla miza z naslovom
Ukrepi spodbujanja mladih
kmetov. Na njej so sodelovali
direktor Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (KGZS) Igor
Hrovatič, podpredsednik CEJE
Rok Sedminek, minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, generalni direktor Direktorata za
kmetijstvo pri MKGP Branko
Ravnik in predsednik madžarskih mladih kmetov Miklos
Weizs. Okroglo mizo je vodil
predsednik Zveze slovenske podeželske mladine Rok Roblek.
številka 101
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Na okrogli mizi so spregovorili o težavah, s katerimi se
soočajo mladi kmetje in kmetice, o ukrepu mladi prevzemniki kmetij in ukrepu zgodnje
upokojevanje kmetov ter prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2013. Miklos Weizs
pa je predstavil težave mladih
madžarskih kmetov.
Igor Hrovatič je poudaril
pomen mladih kmetov in kmetic za prihodnost kmetijstva.
Ob tem je povedal, da je nujno,
da se mladi dejavno vključujejo v oblikovanje kmetijske politike. Kot je povedal, KGZS partnersko sodeluje s kmetijskim
ministrstvom in daje mnenja
in pripombe tudi na tiste ukrepe, ki se tičejo mladih. „Ukrepi
za mlade morajo bi vzpodbudni. Prepričan sem, da se bo
glas mladih v naslednjem obdobju 2014-2020 bolj slišal kot
do sedaj,“ je poudaril in dodal,

stotkov mladih prevzemnikov
moškega spola. Rok Sedminek,
predsednik ZSPM, se je strinjal
z Ravnikom, da je pomemben
dejavnik, zakaj mladi ne prevzemajo kmetij, odnos v družini. Starši namreč nočejo prenesti svojih kmetij na mlade. V
zvezi z ukrepom zgodnje upokojevanje kmetov je poudaril,
da je ukrep sicer dober, vendar
bi se moral naziv ukrepa spremeniti. „Ukrep je dober, ime
pa ne, ker kmet ne gre v pokoj,“ je dodal Sedminek.
Minister mag. Dejan Židan
je povedal, da mora biti kmetija dobičkonosna in da ljubezen
do zemlje ni dovolj. Mlade je
vzpodbudil z besedami, da ima
proizvodnja hrane boljšo prihodnost, kot jo je imela do sedaj.
Predstavnik
madžarskih mladih kmetov Miklos
Weizs je povedal, da se tudi na
Madžarskem mladi kmetje so-

čjo težavo izpostavil dostopnost
do zemlje. Drugi najpogostejši
odgovor je bil, da se za prevzem
ne odločajo zaradi pomanjkanja denarja za investicije, tretji najpogostejši odgovor pa, da
je preveč papirologije. Direktor
KGZS Igor Hrovatič je ob koncu okrogle mize poudaril, da
bo „KGZS naredila vse, da bo
ohranila oziroma vzpostavila
okolje, ki bo vzpodbudno za
mlade kmete.“
KGZS za ureditev
razmerij znotraj
agroživilske verige
Predsednik
KGZS
Ciril
Smrkolj, predsednik Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije
Štefan Pavlinjek, predsednica
Trgovinske zbornice Slovenije
mag. Mariča Lah, predsednica Zbornice kmetijskih
in živilskih podjetij Ančka
Miklavič Lipušček in predse-

Mladi kmetje in kmetice so z zanimanjem spremljali okroglo mizo Ukrepi spodbujanja mladih
kmetov.

da imajo evropske inštitucije že
sedaj večji posluh za mlade, kot
so ga imele pred leti.
Branko Ravnik, generalni
direktor Direktorata za kmetijstvo pri MKGP, je izpostavil
problem izobrazbene strukture
mladih prevzemnikov kmetij.
Samo 12 odstotkov jih ima višjo
oziroma univerzitetno izobrazbo. Kot je povedal, je kar 82 odOKTOBER 2011

očajo z velikimi težavami. Pri
sosedih Madžarih je samo 7
odstotkov kmetov mlajših od
štirideset let in podobno kot v
Sloveniji tudi pri njih kmetijski
sektor ni privlačen za mlade.
Weizs je predstavil tudi rezultate ankete, ki so jo izvedli med
mladimi na temo, zakaj jih ne
zanima prevzem kmetij. Vsak
drugi mladi kmet je kot najve-

dnik Zadružne zveze Slovenije
Peter Vrisk so v torek, 23. septembra, na sejmu Agra v Gornji

Radgoni podpisali Kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi.
Istočasno sta Sindikat delavcev
v živilski industriji in Sindikat
kmetov Slovenije podpisala
Deklaracijo o podpori kodeksu. Z deklaracijo sta se zavzela
za nadaljnje sodelovanje in dialog s partnerji kodeksa.
Predsednik KGZS Ciril
Smrkolj je po podpisu kodeksa
dejal, da so se partnerji zavezali, da se bodo vsak v svojem
delu potrudili za pravičnejšo porazdelitev deležev znotraj agroživilske verige. Ob tem
pa bodo potrošnikom ponudili
kakovostno hrano. »Kodeks bo
treba spraviti v prakso. S tem bo
še kar nekaj dela, predvsem za
odbor, ki je v okviru tega dokumenta nastal. Odbor bo moral
spremljati razlike, napake, dobre in predvsem slabe prakse in
na njih javno opozarjati ter od
podpisnikov zahtevati, da se v
tistih delih, kjer so odstopanja,
ta popravijo,« je poudaril Ciril
Smrkolj.
Ciril Smrkolj je prepričan,
da bodo v primeru dobrega sodelovanja vseh deležnikov pridobili vsi, od kmeta do potrošnika. Kot primer uspešnega
sodelovanja je izpostavil žitni
dogovor. »Dogovorili smo se o
kakovosti in odkupni ceni pšenice za letošnje leto. Kmetom so
bili s tem dogovorom vsaj približno pokriti stroški pridelave,
posledično pa se je povečalo zanimanje za setev pšenice v jesenskem času. Letos naj bi posejali
skoraj deset tisoč hektarjev več
koruze in to je vzpodbudno. To

V kodeksu je zapisano, da je nastal »z namenom izboljšanja poslovnega sodelovanja, krepitve partnerstva in povečanja konkurenčnosti agroživilske verige v Republiki
Sloveniji na načelih tržnih zakonitosti, kar mora rezultirati v korist potrošnika«.
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Predsednik KGZS Ciril Smrkolj je podpisal Kodeks poslovnih
praks med deležniki v agroživilski verigi, ki predstavlja prvi
korak k ureditvi razmerij znotraj agroživilske verige.

je tista pot, ki pelje v povečanje
stopnje samooskrbe in povečano
prehransko varnost v Sloveniji,«
je še dodal Ciril Smrkolj.
KGZS zastopa interese
vseh kmetov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v torek,
23. septembra, na sejmu Agra
v Gornji Radgoni organiziralo okroglo mizo z naslovom
Obvezno ali neobvezno članstvo v Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije?. Stališča so
predstavili predsednik KGZS
Ciril Smrkolj, Marta Hrustel
Majcen z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter kmet Marjan Gorenc.
Ciril Smrkolj je poudaril,
da v državah, ki so spremenile
zbornični sistem in uvedle prostovoljno članstvo, nihče več ne
zastopa interesov manjših kmetov. Kot je povedal, je bila KGZS
ustanovljena zato, da pomaga
tako velikim kot tudi malim
kmetom. Samo obvezno članstvo zagotavlja reprezentativnost in omogoča pogajanja z
vsemi inštitucijami v državi.
„KGZS ima v vladi in na kme-
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tijskem ministrstvu partnerje,
s katerimi sodeluje. Določeni
uspehi so tako vidni na primer
pri zakonu o dohodnini, zakonu o kmetijskih zemljiščih in
zakonu o promociji kmetijskih
in živilskih proizvodov,“ je dodal Ciril Smrkolj. KGZS je bila
ustanovljena po zgledu avstrijske kmetijske zbornice. Sistem
avstrijske koroške kmetijske
zbornice je predstavil Peter
Krištof, predstavnik te zbornice. Poudaril je, da „država mora
imeti inštitucijo, ki zastopa velike in male kmete“. To je po njegovem možno samo prek obveznega članstva.

Dan KGZS v znamenju
podelitve priznanj
Predzadnji dan sejma je bil v
znamenju že tradicionalnega
Dneva KGZS. Predsednik KGZS
Ciril Smrkolj je na ta dan podelil 153 certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)
za vinogradnika, sadjarja, živinorejca, predelavo mesa, mleka in sadja ter izdelavo kruha. Vodja projekta certifikacije
NPK pri KGZS Majda Filipič je
izrazila posebno zahvalo vsem
kmetijskim svetovalkam in svetovalcem v okviru KGZS, ki so
pomagali kandidatom pri tehnični in vsebinski pripravi vlog.
Obenem se je zahvalila vsem
prejemnikom, ki s svojim delom skrbijo, da vemo, kaj jemo,
in da je to dobro. Nacionalna
poklicna kvalifikacija dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica, kar je v času gospodarske krize velikega pomena,
saj uporabno znanje predstavlja priložnost in omogoča dodatno vrednost ustvarjenega na
slovenskem podeželju. KGZS je
do sedaj podelila že 1.811 certifikatov nacionalne poklicne
kvalifikacije.
Na zbornični dan je na sejmu v organizaciji KGZS in ČZD
Kmečki glas potekala zaključna
prireditev akcije S kmetije za
vas. Akcija ocenjuje uspešnost

promocije in domiselnost pri
trženju kmetijskih pridelkov,
izdelkov in storitev na kmetiji. Njen namen je spodbujanje prodaje pridelkov in izdelkov kmetij, ki jih odlikujeta
visoka kakovost in izvirna ponudba. Letos je v akciji sodelovalo enajst odličnih kmetij.
Nekatere izmed njih so svoje izdelke ponujale tudi na kmečki
tržnici Podeželje na sejmu, ki se
je odvijala pred poslovno stavbo Pomurskega sejma
Prvo mesto je zaradi
uspešnosti pri trženju osvojila kmetija Klepec iz Bele
krajine, drugo mesto kmetija Podgrajšek iz Slovenske
Bistrice, tretje pa kmetija
Cof iz Žabnice in kmetija
Štesel iz Cankove. Podeljene
so bile tudi posebne nagrade: nagrado za inovativnost
in trženjski pristop je prejela
kmetija Žerjal iz Sežane, nagrado za podjetnost pa kmetija Bučar iz okolice Dolenjskih
Toplic ter kmetija Šlibar iz
Begunj na Gorenjskem.
Direktor Pomurskega sejma
Janez Erjavec je pozdravil vse
sodelujoče kmete in kmetice ter
poudaril pomen njihovega dela
ter zavedanje o tem, da so prav

KGZS je na sejmu Agra podelila 153 certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije. Skupno je
tako podeljenih že 1.811 certifikatov.
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oni tisti, ki lahko slovenskemu
potrošniku zagotovijo živila,
katerih pot od njive do mize je
najkrajša. Posebno zahvalo komisiji, ki je obiskala vsako izmed sodelujočih kmetij, je izrekel direktor ČZD Kmečki glas
Peter Zadel. Predsednik KGZS
Ciril Smrkolj pa je poudaril pomen predstavitve kakovostnih
pridelkov slovenskih kmetij
in sistematičnega preverjanja.
»Cilj akcije so izpostaviti nove
oblike trženja ter opozarjanje
odgovornih ustanov na posamezne težave,« je povedal rav-

čenih kriterijev, od označenosti
in urejenosti dostopa do kmetije, celostne podobe kmetije,
urejenosti prodajnega in degustacijskega prostora, načina neposredne prodaje do pestrosti
in izvirnosti ponudbe, prepoznavnosti izdelkov ter komuniciranja z javnostjo.
Zmanjšajmo porabo
goriva v kmetijstvu in
gozdarstvu
KGZS in Kmetijski inštitut
Slovenije (KIS) sta v sredo, 24.
avgusta, organizirala okroglo

stavil projekt Efficient 20. V
projektu sodelujejo Francija,
ki je nosilka projekta, Velika
Britanija, Italija, Nemčija,
Poljska, Avstrija, Španija,
Belgija in Slovenija. Slovenska
partnerja v projektu sta KIS
in KGZS. Glavni cilj projekta
je usmerjen v prihranek goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v skladu
s cilji Evropske unije za zmanjšanje porabe energije za 20 odstotkov do leta 2020. V Sloveniji
je bilo izbranih dvanajst pilotskih kmetij, na katerih se izva-

Letos je v akciji S kmetije za vas sodelovalo enajst odličnih kmetij. Akcija ocenjuje uspešnost promocije in domiselnost pri trženju kmetijskih pridelkov, izdelkov in storitev na kmetiji.

natelj Biotehniške šole Ptuj dr.
Vladimir Korošec, eden izmed
članov komisije, v kateri so sodelovali še mag. Jožica Rozman
Vodopivec (KGZS), Barbara
Remec (ČZD Kmečki glas) ter
Stane Leskovar, specialist za
agrarno ekonomiko pri KGZS
– Zavodu Ptuj. Dr. Korošec je
obenem poudaril izjemen razvoj kmetij in napredek pri trženju, ki so ga kmetije dosegle
v teh letih. Člani komisije izberejo najboljše na podlagi dolo-
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mizo »Zmanjšajmo porabo
goriva v kmetijstvu in gozdarstvu« in predstavitev projekta Efficient 20. Na okrogli mizi
so sodelovali mag. Tomaž Poje
s KIS-a, mag. Andrej Kastelic,
član pilotne skupine v projektu,
mag. Luka Zajec z Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Branko Kos, predstavnik podjetja INO Brežice,
in Jan Šinkovec, predstavnik
podjetja Agromehanika d.d..
Mag. Tomaž Poje je pred-

jajo meritve porabe energije pri
različnih kmetijskih in gozdarskih opravilih. Na večini kmetij se ukvarjajo tudi s spravilom
lesa. Kmetije so razporejene po
celotnem območju Slovenije in
opremljene s številnimi traktorji in samovoznimi kmetijskimi in gozdarskimi stroji. Letno porabijo nad 3.000 litrov goriva. Večina kmetij je že
v lanskem letu začela z meritvami porabe goriva traktorjev
pri različnih opravilih, nekaj pa

jih je začelo v začetku letošnjega leta. Projekt bo omogočil dejavno mreženje vseh projektnih
partnerjev in drugih akterjev
s področja kmetijstva, vladnih
ustanov, proizvajalcev traktorjev ter strokovnih združenj.
Rezultati meritev bodo dali sliko glede porabe goriva pri različnih mehaniziranih opravilih
na kmetijah. Na osnovi izmerjenih rezultatov porabe goriva
se bo za vsako kmetijo analiziralo možnosti za zmanjševanje porabe goriva in pristopilo
zmanjševanju porabe goriva pri
različnih opravilih.
Kot je povedal Poje, lahko »tudi na starem traktorju z
ustreznimi ukrepi prihranimo
gorivo«. Zmanjševanje porabe
goriva v kmetijstvu lahko namreč drastično vpliva na ekonomiko kmetijske pridelave.
Poje je izpostavil, da dizelsko
gorivo predstavlja kar 50 odstotkov vse porabljene energije v kmetijstvu in gozdarstvu.
Opozoril je, da cene gorivu raste hitreje, kot rastejo odkupne
cene pridelkov. K pravilni in
učinkoviti uporabi pa lahko z
izvajanjem določenih ukrepov
in spremembami navad največ
prispevajo prav kmetje sami
oziroma uporabniki traktorjev
in kmetijskih strojev.
Mag. Andrej Kastelic, član
pilotne skupine, je povedal, da
se pred vključitvijo v projekt na
kmetiji niso zavedali, kakšen
strošek jim predstavlja gorivo.
Z rednim spremljanjem stroškov in uvajanjem sprememb se
lahko stroški optimizirajo, vse
to pa pripelje tudi do racionalizacije kmetijske pridelave, je
poudaril Kastelic.
»»Jerica Potočnik
»»Tatjana Vrbošek
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Premalo promocije prašičjega mesa
V Sloveniji imamo številne uspešne kmetije, ki so usmerjene v prašičerejo. Vsako leto pa izbrani rejci v okviru
sejma AGRA v Gornji Radgoni prejmejo priznanja za zgledne reje.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza
združenj rejcev prašičev
Slovenije sta na sejmu Agra v
Gornji Radgoni organizirali
podelitev priznanj zglednim
rejam v prašičereji. Priznanja
sta podelila predsednik KGZS
Ciril Smrkolj in državna sekretarka na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša.
Mag. Tanja Strniša je v nagovoru opozorila, da bo prašičereja vedno podvržena trgom
in da je ni možno v celoti ob-

vladovati. Ob tem je opozorila na pomen dodane vrednosti
v prašičereji. »Slovenska prašičereja ne bo nikoli konkurenčna na evropskem trgu, če
ne bo imela dodane vrednosti,« je dodala. Ciril Smrkolj pa
je opozoril, da se prašičereja že
kar nekaj let nahaja v krizi in da
je treba več delati na promociji izdelkov iz prašičjega mesa.
»Pomembna naloga vseh nas
v sistemu je, da delamo več na
promociji in da prepričamo
slovenske kupce, da je to meso
kakovostno, da je iz zglednih

rej, ki so pod nadzorom, in da
zagotavlja varnost,« je poudaril Ciril Smrkolj.
Zlato priznanje za rejo plemenskih prašičev na vzrejnem središču sta prejela Franc
Kacijan s Pragerskega in Alojz
Varga iz Tišine. Bronasto priznanje je prejel Mihael Lepšina
iz Brežic. Priznanje za rejo plemenskih prašičev na vzrejnem
središču sta prejela Jože Bosina
iz Dobove in Matija Galunder iz
Veržeja. Ciril Smrkolj in Tanja
Strniša sta podelila tudi priznanja za rejo plemenskih prašičev

na vzorčni kmetiji. Zlato priznanje je prejel Franc Deržič z
Jesenic na Dolenjskem, srebrni
priznanji pa sta prejela Milan
Mikola iz Puconcev in Marjan
Hameršak iz Markovcev pri
Ptuju. Priznanje za rejo krškopoljskega prašiča so prejeli Branko Golež s Ponikve,
Rafael Pirš iz Laz v Tuhinju in
Elizabeta Ložar iz Leskovca pri
Krškem.
»»Jerica Potočnik

ZAVAROVANJE IZPADA
PROIZVODNJE MLEKA
pri reji plemenskih krav pogosto prihaja
do poškodb in bolezni, kar ima za
posledico tudi izpad proizvodnje mleka.
Zato smo v Zavarovalnici Triglav pripravili posebno ponudbo
kmetijskih zavarovanj in jih združili v živinorejski paket, ki zajema:
- temeljno zavarovanje plemenskih krav,
- NOVO zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka in
- ugodnost pri zavarovanju krmnih rastlin za potrebe prehrane
plemenskih krav.
Več informacij dobite pri zavarovalnih zastopnikih in na poslovnih
mestih Zavarovalnice Triglav.
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Novosti pri prenosu plačilnih pravic
za leto 2012
Kmetje, ki imajo v lasti plačilne pravice, lahko le-te v celoti ali delno prenesejo na drugo kmetijsko
gospodarstvo. Rok za oddajo zahtevka za prenos plačilnih pravic za leto 2012 je od 15. septembra 2011 do
31. januarja 2012.
Ročno izpolnjevanje zahtevkov iz preteklih let je nadomestila aplikacija za vnos zahtevkov za prenos plačilnih pravic, ki jo je pripravila Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja. Aplikacijski vnos
zahtevkov je na voljo vsem
kmetom na izpostavah kmetijske svetovalne službe pri
Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije.
Kmetija pridobi neposredna
plačila na podlagi upravičenih
površin, na katerih uveljavlja
plačilne pravice. Razpolaganje
z dodeljenimi plačilnimi pravicami je prosto, vendar mora
biti plačilna pravica izkoriščena vsaj v enem izmed dveh zaporednih preteklih let, drugače
se izdvoji v nacionalno rezervo.
Kmetija, ki nima plačilnih pravic, ima pa upravičene površine, ki jih obdeluje, lahko pridobi plačilne pravice s prenosom z
drugega kmetijskega gospodarstva ali pod določenimi pogoji
iz nacionalne rezerve
Zakaj prenašati
plačilne pravice
Vsem kmetom, ki imajo več
plačilnih pravic kot upravičenih površin, svetujemo, da si
za koriščenje plačilnih pravic
pridobijo dodatna zemljišča ali
da neizkoriščene plačilne pravice prenesejo na druga kmetijska gospodarstva. S prenosom plačilnih pravic prenosniki omogočijo pridobitev plačil
OKTOBER 2011

kmetijam, ki imajo večje število upravičenih površin kot plačilnih pravic in s tem v primeru
prodaje tudi povečajo svoj prihodek. Hkrati svetujemo tudi
vsem kmetom, ki načrtujejo
prenos upravičenih površin na
drugo kmetijsko gospodarstvo
in na svojem kmetijskem gospodarstvu ne načrtujejo pridobitve drugih upravičenih površin, da skupaj z zemljišči na
drugo kmetijsko gospodarstvo
prenesejo tudi plačilne pravice in s tem zagotovijo pridobitev neposrednih plačil na površino prevzemniku upravičenih
površin.
Koliko plačilnih pravic
se lahko prenese
Nosilci kmetijskih gospodarstev lahko prenesejo na drugo
kmetijsko gospodarstvo toliko
plačilnih pravic, kolikor želijo,
vendar ne več, kot jih imajo dodeljenih, in ne manj kot 0,1 plačilne pravice, razen v primeru,
ko gre za posebne plačilne pravice, ki se uveljavljajo na podlagi GVŽ.
Vrste prenosa plačilnih
pravic
Plačilne pravice se lahko prenašajo trajno kot prodaja plačilnih pravic z zemljiščem ali brez
zemljišča in začasno kot zakup
plačilnih pravic z zemljiščem.
Prodaja plačilnih pravic brez
zemljišča pomeni prodajo plačilnih pravic drugemu kmetij-

skemu gospodarstvu. Pri prodaji plačilnih pravic z zemljiščem mora kmetijsko gospodarstvo skupaj s plačilnimi pravicami prenesti tudi najmanj
sorazmerno število upravičenih hektarjev zemljišč. Zakup
plačilnih pravic z zemljiščem
omogoča prenos plačilnih pravic le z zemljiščem, pri čemer
mora zakupodajalec prenesti
na zakupojemalca sorazmerno
število upravičenih hektarjev
zemljišč. Zemljišča in plačilne
pravice se z zakupom prenesejo na zakupojemalca za enako
obdobje, po zaključku pogodbenega obdobja pa se plačilne
pravice avtomatično prenesejo
nazaj na zakupodajalca.
Plačilne pravice brez upravičenih površin je možno prenašati na drugo kmetijsko gospodarstvo delno ali v celoti. V primeru delnega prenosa prevzemniki teh pravic izgubijo možnost uveljavljanja pravic brez
upravičenih površin.
V primeru dedovanja se izvede trajni prenos, pri katerem
je potrebno k vlogi za prenos
predložiti tudi sklep o dedovanju ali druge dokumente, iz katerih je jasno razvidno, da so
bile plačilne pravice podedovane. Nosilci plačilnih pravic lahko svoje plačilne pravice iz katerihkoli razlogov tudi odstopijo v korist nacionalne rezerve.
Pri prenosu plačilnih pravic posebej opozarjamo na to,
da se leta 2010 dodeljene pla-

čilne pravice z dodatkom podpore za ohranitev živinoreje na
kmetijskih gospodarstvih s travinjem lahko prenašajo le z zemljiščem. To dejansko pomeni,
da vsi, ki so prejeli ta dodatek,
ne morejo prenašati plačilnih
pravic na drugo kmetijsko gospodarstvo brez zemlje.
Aplikacija za prenos
plačilnih pravic
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja je letos pripravila aplikacijo, katera je namenjena izpolnjevanju zahtevkov za prenos plačilnih pravic.
Aplikacija ja narejena za lažje
izpolnjevanje zahtevkov, saj so
ob vnosu na voljo vsi potrebni podatki o plačilnih pravicah
(izvor, izkoriščenost …). Prav
tako aplikacijski sistem omogoča preveritev pravilnosti vnesenih podatkov, ki služi za pravilnost posredovanih podatkov
na zahtevku, kar bo odpravilo
pogoste dopolnitve obrazcev iz
preteklih let. Aplikacija omogoča tri najpogostejše načine prenosa. To so trajni prenos plačilnih pravic z zemljiščem, trajni
prenos plačilnih pravic brez zemljišča ter začasni prenos plačilnih pravic z zemljiščem (zakup). Za ostale vrste prenosov
plačilnih pravic, ki se nanašajo
na dedovanje, zakup plačilnih
pravic brez zemljišča (posebne plačilne pravice brez upravičenih površin), razdružitev
in združitev KMG ter odstop
9

aktualno
plačilnih pravic v nacionalno
rezervo še vedno ostaja ročni
način izpolnjevanja in vlaganja zahtevkov na obrazcih, ki
so dostopni na internetni strani ARSKTRP (http://www.arsktrp.gov.si) ali na izpostavah

kmetijske svetovalne službe pri
Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije.
Informacije in izvedba
postopka prenosa
Za vse potrebne informacije o

plačilnih pravicah in prenosih le-teh se oglasite pri vašem
kmetijskem svetovalcu na izpostavah kmetijske svetovalne
službe pri Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije.
Izpolnjene in podpisa-

ne obrazce za prenos plačilnih pravic je potrebno s priporočeno pošto poslati na
ARSKTRP, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, najkasneje do
31. januarja 2012.

»»Jernej Redek

Dodajanje vrednosti travniškim
sadovnjakom
Kmetijsko gozdarski zavod Celje, izpostavi Slovenske Konjice in Šentjur, je v letu 2010 za območje Lokalne
akcijske skupine (LAS) Od Pohorja do Bohorja prijavil izvedbo projekta Dodajanje vrednosti travniškim
sadovnjakom.
Projekt se od oktobra 2010
do septembra 2011 izvaja
na območju občin Šentjur,
Slovenske Konjice, Zreče,
Oplotnica, Vitanje, Dobrna
in Dobje. Partnerji pri izvedbi projekta so lokalna
društva kmetic iz Šentjurja,
Slovenskih Konjic, Zreč,
Oplotnice, Dobrne in Vitanja,
Društvo podeželske mladine Šentjur, Šolski center
Šentjur in Razvojna agencija
Kozjansko.
Travniških sadovnjakov je
v teh občinah zelo veliko, statistični podatki kažejo, da le
redkokatera kmetija na tem območju, ki obsega dobrih 18.000
hektarjev kmetijskih površin,
nima svojega travniškega sadovnjaka. Delež travniških sadovnjakov predstavlja več kot
6 odstotkov kmetijskih površin (slovensko povprečje 1,8
odstotkov), kar ni presenetljivo
glede na dejstvo, da je pretežni
del območja hribovit in gorski
svet; sadovnjaki predstavljajo
značilnost podeželja in dajejo
svojevrsten pečat kulturni krajini od Pohorja do Bohorja.
S projektom smo želeli osve10

stiti lastnike travniških visokodebelnih sadovnjakov o njihovem pomenu pri ohranjanju
značilne krajine kot tudi o pomenu sadja in sadnih izdelkov
v prehrani ljudi. Že v oktobru
je bila ob 100-letnici Šolskega
centra Šentjur postavljena bogata razstava starih sort sadja
in izvedeno predavanje o vplivu sadja in sadnih izdelkov v
prehrani.
Z delavnicami predelave
sadja, ki jih je izvedel Šolski
center Šentjur, smo želeli usposobiti lastnike sadovnjakov za
predelavo sadja v sok, sadno
vino, kis, žganje in suho sadje,
s kulinaričnimi delavnicami pa
povečati pestrost uporabe sadja
v kulinariki. Kmetijam smo z
delavnicami, predavanji in ekskurzijo z ogledi dobrih praks
na Koroškem predstavili možnost razvoja novih delovnih
mest na kmetiji z registracijo
dopolnilne dejavnosti predelave sadja.
Na dveh lokacijah smo izvedli predavanje o obnovi in
vzdrževanju travniškega sadovnjaka, o pogojih za registracijo dopolnilne dejavnosti pre-

delava sadja in o trženju izdelkov iz sadja, v vsaki občini pa
smo sodelavci KGZS – Zavoda
Celje izvedli tudi prikaze oživitvene rezi in sajenja sadnega drevja.
Razvojna agencija Kozjansko
je v vsaki od sodelujočih občin zasadila vzorčni oziroma
učni travniški sadovnjak. Leti bodo na voljo lokalnemu prebivalstvu in drugim, ki bi želeli
vedeti, kako naj se travniški sadovnjak neguje in oskrbuje.
Tistim, ki se že ukvarjajo s
predelavo sadja v različne izdelke, npr. sok, žganje, sadno
vino, kis, suho sadje, kompote
ali marmelade, smo omogočili brezplačno oceno 67 sadnih
izdelkov v okviru prireditve
Dobrote slovenskih kmetij na
Ptuju. Prevladovala so žganja in
marmelade, njihovi proizvajalci pa so dosegli vrsto priznanj.
S pomočjo lokalnih društev
kmetic in podeželske mladine
zbiramo stare recepte za jedi
iz sadja in trideset jih bomo izdali na zgoščenki in v knjižici.
Z vsemi temi dejavnosti želimo ohranjati in obnavljati
travniške sadovnjake na našem

podeželju, s tem ohranjati tudi
značilno kulturno krajino, obenem pa pridobiti kakovostne
lokalne izdelke iz sadja, povečati vključevanje sadja v vsakodnevne obroke, predvsem pa
ustvarjati nova delovna mesta
na podeželju.
Naš projekt je naletel na
razumevanje in odobravanje
pri vseh sodelujočih občinah
in njihovih županih, občine so tudi finančno pomagale pri izvedbi zadanih dejavnosti, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.
Več informacij o projektu:
KGZS – Zavod Celje, Izpostava
Slovenske Konjice, Andreja
Marguč Kavc (telefon: 03 759
18 55).
»»Andreja Marguč Kavc
KGZS – Zavod Celje
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Lokalno pridelano je boljše
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zadnji letošnji prireditvi Podeželje v mestu Ljubljana in Podeželje
v mestu Maribor posvetila pomenu lokalno pridelanega sadja in zelenjave.
Jesenski promocijsko-tržni
dogodki so se začeli prvo soboto septembra v Ljubljani s
prireditvijo Podeželje v mestu v organizaciji Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
(KGZS) in Ljubljanskih parkirišč in tržnice.
V Ljubljani okus po
pečeni slovenski
integrirani zelenjavi
Na Pogačarjevem trgu se je s svojimi pridelki in izdelki predstavilo 45 kmetij iz cele Slovenije.
Prireditev je bila posvečena pomenu lokalno pridelanega sadja
in zelenjave. Obiskovalci so lahko uživali v okusu na žaru pečene slovenske zelenjave iz integrirane pridelave, ki jo je pripravila Zadruga sadje in zelenjava, in
zaplesali ter zapeli v družbi ansambla Trio Šubic.
Predsednik KGZS Ciril
Smrkolj je na prireditvi izpostavil pomen lokalno pridelane hrane. »Pomembno je, da
kupujemo pri svojem sosedu,
od znanega kmeta in kmetice,
da svoje potrebe po hrani, če se

le da, uredimo v svojem lokalnem okolju, ne pa da kupujemo hrano iz daljnih dežel in
drugih celin,« je povedal Ciril
Smrkolj. Ob tem je opozoril
tudi na okoljski vidik. »Hrana,
ki ni podvržena dolgemu transportu, je boljša hrana, manj
onesnažuje okolje, prav tako pa
se porabi manj energije,« je še
poudaril.
Predsednik Zadruge sadje in
zelenjava Ivan Bučar je spregovoril o vzrokih za nizko stopnjo samooskrbe s sadjem in zelenjavo.
Kot je povedal, kmetje v Sloveniji
nimajo vzpostavljenih osnovnih
pogojev za pridelavo sadja oziroma zelenjave. »Brez rastlinjakov
ni kakovostne pridelave plodovk. Težave so tudi pri namakanju kmetijskih površin. Brez
vode namreč tudi ni pridelave
zelenjave in sadja,« je poudaril.
Kot eno izmed možnih rešitev za
povečanje samooskrbe pri sadju
in zelenjavi vidi v obveznem deležu lokalnih pridelkov v trgovinah. »Ko država daje soglasje za
izgradnjo trgovskih centrov, bi
morala tudi pogojevati, da ima-

Obiskovalci Podeželja v mestu Ljubljana so uživali v okusu na
žaru pečene zelenjave.
OKTOBER 2011

Ponudnike slovenske hrane na prireditvi v Ljubljani smo
povprašali, kaj ponujajo in zakaj sta njihova zelenjava in
sadje boljša od sadja in zelenjave tujih ponudnikov.
Sabina Martinčič, Kmetija
Martinčič iz Podkuma:
Ponujamo slive, paradižnik, domača jajca, jabolčni kis, domačo salamo, med, domači sadjevec, grenčico in medeno žganje. Naša zelenjava
in sadje sta boljša, ker ni prisotnih
nobenih škropiv. Smo v preusmeritvi v ekološko pridelavo. Gnojimo
samo z domačim hlevskim gnojem.
Slovenskim kmetom bi se splačalo pridelovati sadje in zelenjavo, če bi kupci malo bolj upoštevali dejstvo, da je domače bolj
zdravo in da ne bi gledali samo na ceno.
Ivan Stibilj, Kmetija Stibilj iz
Ajdovščine:
Na današnjem Podeželju v mestu ponujamo grozdje desetih sort, paradižnik, sokove, buče, bučni sok. Naša zelenjava in sadje sta boljša, ker sta pridelana na naših zemljiščih, ker sta pod
nadzorom in sta iz integrirane pridelave. Tudi sam skrbim, da čim manj
zastrupljam okolje in naravo. Kupci s
tem, ko kupujejo slovensko sadje, slovensko zelenjavo, spodbujajo domačo proizvodnjo. Kupec tako tudi ve, od kod sta sadje in
zelenjava. Slovenski kupec se lahko tudi bistveno bolj zanese na
naše kontrole kot na tuje. Slovensko sadje in zelenjava bi morala
biti ločena od tujega in kupec bi o tem moral biti bolj obveščen.
Jana Kvas, Kmetija Kvas iz Cerkelj
na Gorenjskem:
Danes ponujamo domače pridelke,
pridelane na naši kmetiji, in sicer čebulo, česen in krompir. Naša zelenjava je boljša, ker lahko stranka preveri, od kod je. Na naši kmetiji je možen neposreden nakup. Stranke se na
kmetijo vračajo in so zadovoljne, saj
vidijo, da so naši pridelki res domači.
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aktualno
jo v tej trgovini vsaj 30 do 40 odstotkov lokalnih pridelkov. Če
bo povpraševanje po slovenskih
pridelkih večje, bomo tudi kmetje več posadili in posejali,« je
povedal Bučar.
Modna revija na
Podeželju v mestu
Maribor
Zadnja letošnja prireditev
Podeželje v mestu v organizaciji KGZS in Zavoda za turizem
Maribor je potekala 17. septembra
v Mariboru. V okviru Festivala
Stare trte 2011 se je na Glavnem
trgu s svojimi pridelki in izdelki
predstavilo 25 slovenskih kmetij.
Tudi tokrat je bila prireditev posvečena pomenu lokalno pridelanega sadja in zelenjave.
Direktor KGZS – Zavoda
Maribor dr. Stane Klemenčič je
v svojem nagovoru pozval obiskovalce k razmisleku o pomenu

Slovenski kmetje in kmetice so obiskovalcem tudi tokrat ponudili mnogo raznovrstnih izdelkov.

podeželja in lokalno pridelane
hrane. »Že od nekdaj je veljalo,
da so se ljudje lokalno prehranjevali. To pomeni, da so imeli
na izbor tisto vrsto hrane, ki je
bila vezana na možnost uspevanja in klimatske razmere v
regiji. Z globalizacijo in veliki-

mi logističnimi premiki hrane
iz drugih regij, celin in držav je
prišlo do bistvenih sprememb.
Zato smo danes deležni nizkocenovne hrane slabše kakovosti,« je izpostavil. Kot predstavnik kmetijsko-gozdarskega zavoda je zagotovil, da je slovenska

hrana pod največjim nadzorom,
da se spremlja njen izvor in da
je prav gotovo vredna zaupanja.
»Je pa seveda res, da ta hrana
nikoli ne bo najcenejša, pač pa
bo po tisti ceni, ki jo je vredna,«
je še dodal Klemenčič.
Obiskovalci Podeželja v mestu so lahko tokrat poskusili obložene kruhke s slovensko
integrirano zelenjavo, ki jih je
zanje pripravila Zadruga sadje
in zelenjava. Prava paša za oči
pa je bila modna revija izdelkov iz ovčje volne, ki jo je organiziral Soven. Soven je pripravil tudi delavnico polstenja z
naravno slovensko ovčjo volno.
Obiskovalci delavnice so tako
spoznali eno najstarejših tehnik
tekstilne umetnosti, pri kateri se
ustvarja polst – netkano blago.
Za prijetno vzdušje na trgu pa je
poskrbel ansambel Krila.
»»Jerica Potočnik

Srečanje kmetic Posavja
V soboto, 27. avgusta, je v Sevnici potekalo srečanje kmetic
Posavja. Udeleženke srečanja iz Brežic, Krškega in domačinke so
se zbrale na gradu v Sevnici, kjer so jih pozdravili župan občine Sevnica, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,
predstavnica Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in predstavnica Javnega zavoda za kulturo, šport in turizem Sevnica. Za
bolj slavnostno vzdušje je poskrbela pevska skupina Encijan.
Po ogledu projekcij zgodovine Sevnice se je srečanje nadaljevalo na ekološki kmetiji Repovž v Šentjanžu, kjer je ogledu kmetije sledila poskušnja pridelkov in izdelkov kmetije. Zaključni del pa se je odvijal v Krmelju, nekoč rudarskem
kraju, na kar so udeležence spomnili osnovnošolci z igro
Rudarček. Predsednica Društva kmetic Sevnica Cilka Krajnc
je predstavila delo društva, zbranim pa sta spregovorili tudi
predsednica društva kmetic Brežice Slavka Preskar in predsednica društva kmetic Krško Milica Jeler. Vse tri predsednice
so poudarile pomen tovrstnih srečanj v Posavju, saj tako kmetice navezujejo nove stike, pletejo se nova prijateljstva in poznanstva, vedno pa pride do novih zamisli.
Kot ob vsakodnevnem delu smo posavske kmetice tudi
na njihovem srečanju spremljale svetovalke Ana Nuša Kunej,
Marija Levak in Slavica Grobelnik.
»»Slavica Grobelnik
KGZS – Zavod Novo mesto
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Praznik govedorejcev v Bodoncih
V Gornjih Slavečih so ob dvajseti obletnici Govedorejskega društva Bodonci priredili 13. Kmečki dan.
Govedorejsko društvo Cankova je 6. avgusta v Gornjih
Slavečih v sodelovanju z
Govedorejskim
društvom
Bodonci, Govedorejskim društvom Gornji Petrovci, Javnim
zavodom Krajinski park
Goričko in Kmetijsko gozdarskim zavodom Murska Sobota
organiziralo 13. Kmečki dan
in razstavo živali.
Prireditev ob dvajseti obletnici delovanja Govedorejskega
društva Bodonci se je začela z
bogoslužjem in blagoslovitvijo
živine ter nadaljevala z razstavo živali in ocenjevanjem živine pod strokovnim komentarjem Marjana Špura, vodje oddelka za živinorejo na KGZS –
Kmetijsko gozdarskem zavodu
Murska Sobota.
Prireditev je popestril bogat
kulturni program, seveda pa je
veliko zanimanja pritegnila re-

vija najboljših živali. Strokovna
komisija je kot najboljšo v skupini plemenskih telic ocenila
telico Brezo (SI 93766487) rejca
Deziderja Domjana iz Bodonec,
v skupini prvesnic prve kontrole je prvo mesto zasedla
krava Maša (SI 03673928) rejca Milana Danija iz Vadarec, v
skupini mladih krav z zaključeno prvo laktacijo je zmagala
krava Rushka (SI 63434215) rejca Damjana Kuzme iz Skakovec,
v skupini mlajših krav je bila
najbolje ocenjena krava Ronja
(SI 93188997) rejca Darka
Gomboca iz Gerlinec, v skupini
starejših krav je prvo mesto zasedla krava Rifa (SI 12624669)
rejca Jožeta Kovača iz Kukeča,
v skupini krav z življenjsko proizvodnjo pa je za zmagala krava Tarka (SI 1786056) rejke Bele
Sapač iz Zenkovec. Poleg goveje živine so si obiskovalci lah-

ko ogledali tudi prašiče, koze,
ovce, konje in male živali.
V sklopu prireditve so potekali tudi predstavitev številnih dopolnilnih dejavnosti na
Goričkem in starodobne kmetijske mehanizacije, izobraževanje nosilcev kmetijskih go-

spodarstev – KOP in demonstracija varne vožnje in ročne
košnje. Prireditve se je udeležila tudi mlečna kraljica Vesna
Črepinšek, ki skrbi za promocijo slovenskega mleka.
»»Jernej Pečnik
KGZS – Zavod Murska Sobota

Vabimo vas na

Naj žrebec leta IČO NERO XV – 490
ki bo v soboto, 1. oktobra 2011 ob 10. uri
v Semiču (pri gostilni Pezdirc).
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah:
s škarjami in z električnimi strojčki.
Obenem bosta potekali
9. DRŽAVNA RAZSTAVA OVC IN KOZ
ter
2. DRŽAVNA RAZSTAVA OVC PASME
BELOKRANJSKA PRAMENKA.

Konjerejsko društvo Barje in Revija o konjih sta v soboto, 10. septembra v Ljubljani organizirala prireditev Naj žrebec leta. Naj žrebec
leta je postal IČO NERO XV – 490, žrebec slovenske hladnokrvne
pasme. Oskrbnik zmagovalnega žrebca je Jernej Burjek z Žirovskega
Vrha. Prireditve se je udeležil tudi predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije Ciril Smrkolj, ki je zmagovalnemu žrebcu ogrnil
častno pregrinjalo.

Na prireditvi bomo predstavili vse, kar je povezano
z rejo drobnice: od jedi do uporabnih izdelkov.
Vabimo vas, da se nam pridružite in preživite lep in
zanimiv dan v družbi z rejci drobnice.

»»Jerica Potočnik

OKTOBER 2011
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V BUČEČOVCIH ODPRTA NAJSODOBNEJŠA
BIOPLINSKA ELEKTRARNA NA SVETU
Podjetje Keter Organica, vodilni ponudnik bioplinskih elektrarn v Sloveniji, je pred
kratkim v Bučečovcih odprlo vrata svoje
najnovejše bioplinske elektrarne Organica.
Skupini Keter je s svojo blagovno znamko visoke tehnologije za pridobivanje energije iz
zelenih obnovljivih virov – Organica v zadnjih
letih uspel vzpon v svetovni vrh. Po priznavanju mednarodnih strokovnjakov smo Slovenci
tako korak pred vso svetovno konkurenco,
kar je med drugim tudi posledica izjemnega
inovatorja Marjana Kolarja, največjega in najbolj inovativnega slovenskega kmetovalca in
soustanovitelja podjetja Keter Group.
Naložba v najnovejšo bioplinsko elektrarno
v Bučečovcih blizu Vučje vasi je bila vredna
24 milijonov evrov. Končna instalirana moč
naprave bo šest megavatov, s svojim delovanjem pa bo omogočala oskrbo z električno
energijo 31.800 prebivalcem. Na začetku bo
bioplinska elektrarna zaposlovala devet ljudi,
z naložbo v rastlinjake in obrat za proizvodnjo živilskih izdelkov iz ekološke pridelave
muškatnih buč v prihodnosti načrtujejo dodatno zaposlitev za 60 ljudi.
Bioplinska elektrarna Organica sodi med
najsodobnejše tehnološko napredne tovrstne
naprave na svetu. Njena posebnost je rastna komora, poimenovana Keter Growth. Ta
inovacija je bila v povezavi z bioplinsko elektrarno svetu tokrat prvič predstavljena. V rastni komori se v posebnih razmerah vzgajajo
hitrorastoče energetske rastline, ki tvorijo del
biomase za pogon elektrarne. V takšni komori na enem kvadratnem metru pridelajo
toliko biomase, kot bi je v naravi v enem letu
zraslo na 10 tisoč kvadratnih metrih. S to inovacijo postavlja nova elektrarna poseben mejnik, saj z njo Keter Group zavrača očitke, da
ima lahko ta tehnologija negativen učinek na
pridelavo hrane v kmetijstvu in s tem vpliva na
samooskrbo s hrano. Ker bo v naslednji stopnji
z odvečno toploto iz delovanja te naprave ogrevana velika površina rastlinjakov za pridelavo
zelenjave, pomeni nova elektrarna povečanje
samooskrbe tako z energijo kot tudi s pridelavo hrane. Nova elektrarna bo s svojim delovanjem omogočila povečano proizvodnjo hrane,
kar v številkah pomeni tri tisoč ton zelenjave
na leto. Nezanemarljiv pa je tudi stranski
produkt takšne elektrarne – visoko kakovostno
naravno gnojivo, ki ga osušijo v novorazvitem
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sušilnem sistemu in s katerim bo v kmetijstvu
mogoče nadomestiti umetna nitratna gnojila.
Bioplinske elektrarne tako tvorijo pomemben
zaključen ciklus v kmetijstvu, saj omogočajo
prehod na naravno biološko pridelavo rastlin
za prehrano.
Vsaka bioplinska elektrarna je po svojevrstnem delovanju tudi čistilna naprava, saj znatno
pripomore k zmanjšanju izpusta ogljikovega
dioksida in drugih toplogrednih plinov v
ozračje. Evropska skupnost zato izdatno podpira in subvencionira gradnjo takšnih naprav,
nemško gospodarstvo pa si prizadeva, da bi
tudi z njimi delno nadomestili pridobivanje
energije iz nuklearnih elektrarn.
Keter Group napoveduje, da bodo korak pred
konkurenco ostali tudi v prihodnje, saj so v ta
namen v okviru nove elektrarne postavili tudi
raziskovalni center za bioplin, ki vključuje enega najsodobnejših laboratorijev za raziskave
pridobivanja energije iz obnovljivih virov v
tem delu Evrope. V raziskovalnem centru
bo delovala večja skupina domačih in tujih
doktorjev znanosti in specializiranih raziskovalcev. Raziskave na področju izpopolnjevanja biokemičnih lastnosti encimov in
proizvodnje bioplina bo dopolnjeval še program na področju raziskovanja pridobivanja
energije iz alg. V ta namen bo že v kratkem
v Bučečovcih zgrajen poseben steklenjak za
proizvodnjo energetskih alg, iz katerih bo v
prihodnosti mogoče pridobivati zeleno energijo. Nekatere napovedi pa tudi pravijo, da
bo z algami v prihodnosti mogoče nadomestiti fosilna goriva.

Na odprtju je direktor Keter Group Miran
Hrženjak slavnostno podpisal pogodbo o
sodelovanju z izredno uspešnim nizozemskim podjetjem DSM, enim od vodilnih na
področju raziskav za bioplin. Keter Lab bo
skupaj s podjetjem DSM opravljal večmesečno
skupno testiranje učinkovitosti njihovega encimskega dodatka v substratu za proizvodnjo
bioplina. S tem bodo sledili cilju o zmanjšanju
potrebne količine surovin za večji izplen
bioplina in s tem povečanje učinkovitosti bioplinske naprave.
Kot generalni pokrovitelj Strateškega foruma
Bled je Keter Group ob tej priložnosti gostil več
kot 300 uglednih domačih in tujih političnih
gostov ter predstavnikov gospodarstva.
Slavnostnega odprtja bioplinske elektrarne so
se udeležile delegacije iz Brazilije, Belorusije,
Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine ter drugih strateško pomembnih držav.
Goste je nagovoril gostitelj Marjan Kolar, govor pa so imeli tudi Zofija Mazej Kukovič, izvoljena evropska poslanka in nekdanja ministrica, Branko Belec, župan občine Križevci, in
Francisco Jose Teixeira, poslanec zvezne države
Ceara v Braziliji.
V podjetju Keter Group z optimizmom zrejo
v prihodnost in že napovedujejo nove podvige
na področju načrtovanja in gradnje bioplinskih elektrarn Organica, predvsem na sosednjem Hrvaškem in drugih tujih trgih. Največjo
rast prihodkov na področju bioplinskih elektrarn si poleg domačega trga še naprej obetajo
v državah jugovzhodne Evrope, v Rusiji in Braziliji, kjer so že odprli svoja predstavništva.

Promocijsko sporočilo
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Navzkrižna skladnost

Ugodno počutje telet
Vsaka žival ima pravico do dobrega počutja, čeprav to lahko delno nasprotuje gospodarnosti reje.
Pri dobrem počutju imamo
v mislih predvsem ureditev
prostora, kjer živali redimo,
možnost gibanja, stike s sovrstniki, osvetlitev, kakovost
zraka, redno oskrbo z vodo
in hrano, nudenje ustreznega
zdravljenja v primeru, da živali zbolijo, in podobno.
Če so pogoji za rejo živali
slabi, slednje vpliva na zdravje živali, na padec proizvodnje
(tako mlečnost kot prirasta),
pogostejše so poškodbe in bolezni, krajša je življenjska doba
živali. Višja ko je proizvodnja,
boljše pogoje žival zahteva.
Težko pričakujemo 30 ali več litrov mleka od krave, ki stoji na
prekratkem stojišču v temačnem hlevu, kjer sta zračna vlaga
in temperatura neprimerni.
Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Ur. l. RS 51/2010) določa v
splošnem delu pogoje in normative za rejo vseh rejnih živali. V posebnem delu pa govori o
zaščiti posameznih vrst živine
in eno poglavje je namenjeno
tudi reji telet. Določbe tega pravilnika so povzete tudi v zahtevah navzkrižne skladnosti v
standardu za ugodno počutje
telet. Za teleta se štejejo teličke
in bikci do starosti 6 mesecev.
Teleta, starejša od 8 tednov,
morajo biti nameščena v skupinah. To ne velja za gospodarstva, ki imajo na dan pregleda
do 5 telet in sesna teleta, ki so
ob materi. To pomeni, da so na
vseh gospodarstvih lahko teleta
do starosti 8 tednov v skupinskih ali individualnih boksih.
Po tem času pa moramo teleta
v rejah s šestimi ali več teleti iz
individualnih združiti v skupinske bokse – vsaj dve teleti v
OKTOBER 2011

Individualni boksi za teleta, urejeni na opuščenih stojiščih za
krave

boksu. Tudi če sta v čredi samo
dve teleti, priporočamo, da jih v
starosti 4–8 tednov prestavimo
v skupni boks, če sta le teleti podobne starosti oziroma mase.
Če so teleta do 8 tednov
starosti nameščena posamezno, morajo posamezni boksi
za zdrava teleta imeti takšne
pregrade, da se teleta med seboj
vidijo, zaznavajo in da boksi
ustrezajo predpisani širini in
dolžini. Zdravim teletom morajo individualni boksi omogočati socialne stike s sosednjimi
teleti in biti morajo dovolj prostorni. Če uporabljamo individualne bokse le do starosti 14
dni, potem naj bo boks dimenzij vsaj 130 cm x 90 cm, če vanje
namestimo teleta do 8 tednov
starosti, pa je minimalna mera
150 cm x 100 cm.
Vsa teleta v skupini naj
imajo dovolj prostora, da se
brez težav obračajo, vstajajo in
legajo in imajo na voljo najmanj
predpisano površino glede na
maso. Čeprav je govedo žival,
ki živi v čredah, je opredeljeno
kot distančna žival. Za ugodno
počutje potrebuje vzdrževanje
individualne razdalje do dru-

gih osebkov v skupini, za to pa
potrebuje dovolj velik prostor
v boksu. Površino boksa delimo s številom živali v boksu in
vidimo, ali imajo teleta dovolj
prostora.
Minimalna površina na žival

Živa masa
Min. površina
teleta v kg
na žival v m2
Manj kot 150
1,5
150–220
1,7
220 in več
1,8
Električna napeljava mora biti
urejena tako, da ni mogoč preboj elektrike na teleta.
Pri naravni osvetlitvi so
vsaj ena dvajsetina talne površine odprtine v steni (okna
in vrata). Če svetlobe v hlevu ni
dovolj, mora v hlevu vsaj od 9.
do 17. ure goreti luč.
Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj dvakrat dnevno
pod nadzorom skrbnika, če
so nameščena izven objekta (na
primer ob materi), pa vsaj enkrat dnevno. Ob nadzoru preverimo tudi, če imajo na voljo
zadostne količine strukturne
krme (npr. sena). Krmljena in
napajana morajo biti vsaj dvakrat dnevno.

Zagotovljena mora biti
možnost ločene namestitve
bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali v boksih s steljo,
kamor jih namestimo po potrebi, da hitreje okrevajo.
Bokse, opremo in posodo, ki
se uporablja za teleta, je potrebno redno čistiti. Blato, urin in
polito ter raztreseno krmo redno
odstranjujemo. Preden vselimo
nova teleta v boks, ga tudi razkužimo. Teleta so zelo občutljiva za
prebavne motnje, katerim se z redom in čistočo v boksih lahko v
veliki meri ognemo.
Na nekaterih kmetijah teleta še privezujejo, čeprav to ni
dovoljeno. V času napajanja je
dovoljeno teleta privezati ali fiksirati s samolovilnimi krmilnimi pregradami, vendar ne
za dlje kot eno uro. Prosta reja
je mogoča v boksih v hlevu ali
izven hleva, po možnosti naj
imajo teleta na ležalnem delu
suh nastilj, ki je do starosti 2 tednov obvezen. Teletom moramo omogočiti hkraten dostop
do krme (širina krmilnega mesta 45 cm), razen pri elektronskih krmilnih napravah.
Pri kontroli navzkrižne
skladnosti se posamezna kršitev pri reji telet kaznuje z
20–50 točkami. Za nasvet pri
ureditvi boksov lahko zaprosite svetovalca za gradnje na
območnem kmetijsko-gozdarskem zavodu ali pa se z vašim kmetijskim svetovalcem
dogovorite za pregled kmetije, kjer vam bo svetoval z vseh
področij navzkrižne skladnosti. Pregledi kmetij so v letošnjem letu še brezplačni.
»»Franc Pavlin
KGZS – Zavod Kranj
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Upravni odbor KGZS o spremembah
zakonodaje na področju kmetijstva
Sredi septembra je v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v Ljubljani potekala 22. seja
upravnega odbora KGZS.
Člani upravnega
odbora o osnutku
novega zakona o
fitofarmacevtskih
sredstvih.
Med drugim so se seznanili z
dejavnostmi KGZS v zvezi s certifikacijo gozdov, s podpisom
Kodeksa dobrih poslovnih praks
med deležniki v agroživilski verigi, pomočjo prizadetim kmetijskim gospodarstvom po neurjih s
točo, problematiko v slovenskem
hmeljarstvu, predlogom rebalansa proračuna RS za leto 2011,
predlogom zakona o dopolnitvi
Zakona o ponovni vzpostavitvi
agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravic,
projektom »Tradicionalni slovenski zajtrk« in poročilom o izvedbi kampanje za vlaganje zbirnih
vlog za leto 2011.
Osnutek novega
zakona o FFS strožji od
evropske zakonodaje
Seje upravnega odbora KGZS
se je udeležil tudi direktor
Fitosanitarne uprave Republike
Slovenije (FURS) dr. Jože Ileršič
s sodelavcem dr. Jernejem

Drofenikom. Članom upravnega odbora KGZS sta predstavila
osnutek novega zakona o fitofarmacevtskih sredstvih. Po razpravi je upravni odbor KGZS zavzel
stališče, da naj se upoštevajo pripombe, ki so jih pripravile strokovne službe KGZS. KGZS med
drugim ugotavlja, da so predlagane rešitve v osnutku zakona
strožje od možnosti, ki jih daje
evropska Direktiva 2009/128/
ES in jih določa Uredba (ES) št.
1107/2009. Osnutek zakona tako
določa obvezen pregled naprav
na tri leta, direktiva pa do leta
2020 določa obvezen pregled
na pet let. Osnutek zakona določa tudi vodenje evidenc o nakupih fitofarmacevtskih sredstev (FFS), kar pa nima podlage v uredbi. KGZS tudi zahteva,
da morajo imeti možnost uporabe FFS vsi, ki so za to ustrezno
usposobljeni, osnutek zakona
pa to dovoljuje samo poklicnim
uporabnikom.
Upravni odbor proti
uvedbi davčnih blagajn
Upravni odbor KGZS se je seznanil s pripombami KGZS na

predlog sprememb predloga
Zakona o davčnih blagajnah.
Upravni odbor KGZS je sprejel
sklep, da je proti uvedbi davčnih blagajn v kmetijstvu in
gozdarstvu.
Naj se upoštevajo
stališča članov
agrarnih skupnosti
Glede predloga Zakona o spremembi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter
vrnitvi njihovega premoženja
in pravic so člani upravnega
odbora pozvali Državni zbor,
da predlog potrdi in dopolni
s stališči, ki so jih na srečanju
»Agrarne skupnosti – kako naprej?« 8. septembra 2011 zavzeli predsedniki in člani agrarnih
skupnosti iz cele Slovenije.
Kampanja za vlaganje
zbirnih vlog za leto
2011 uspešna
Kot je na seji ugotovil upravni
odbor KGZS, je elektronsko izpolnjevanje vlog prek spletne
aplikacije v letošnjem letu potekalo tekoče in brez večjih težav.
Kmetijskim svetovalcem pri

KGZS je uspelo v rednem roku
za oddajo zahtevkov za leto
2011 pomagati vsem vlagateljem, ki so prosili za pomoč pri
izpolnjevanju vloge. Upravni
odbor KGZS tako ob zaključku kampanje izreka priznanje kmetijskim svetovalcem za
uspešno opravljeno delo. Z namenom izboljšanja dela v kampanji 2012 so člani upravnega
odbora pozvali Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), da do konca
leta 2011 poskrbi za pripravo in
objavo vseh pravnih podlag, ki
so potrebne za izvedbo kampanje 2012. Obenem so MKGP in
Agencijo RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja pozvali, da
čim hitreje pripravita terminski
plan izplačil letošnjih zahtevkov, kjer naj se pri postavljanju
rokov upošteva težak finančni
položaj slovenskih kmetij.
»»Jerica Potočnik

izobraževanje
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
Dodatne informacije dobite na telefonu: 01 513 07 18. * (N) izvajalci so notranji, (Z) izvajalci so zunanji.

Datum

Naslov

7. 10. 2011 Predstavitev novih sort in križancev krompirja;
registracije, potrebne za predelavo zelenjave in
poljščin, Davčna zakonodaja na kmetiji
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Vrsta
Velja za KOP –
predavanje

Lokacija
V sklopu Sejma kmetijske
mehanizacije v Komendi –
Domu kulture v Komendi,
Zajčeva c. 23, 1218 Komenda

izobraUra urževanja
9.30
4

Predavatelj(i)*
Viktor Zadrgal KIS (Z),
Barbara Lapuh KGZS – KGZ LJ
Vesna Velikonja KGZS – KGZ LJ
(obe N))
17

Ekološko kmetovanje

Ekološka reja divjadi v oborah
Lani je izšel Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil, ki kot novost ureja tudi ekološko rejo divjadi v oborah. To je zanimiva kmetijska dejavnost, tesno povezana z gozdarstvom in lovstvom.
Ekološka reja divjadi v oborah
terja od izvajalca dobro poznavanje prehranskih in življenjskih navad gojenih živali in poznavanje terena, na katerem je
postavljena obora. Reja divjadi
v oborah je zakonsko urejena z
Zakonom o divjadi in lovstvu
in se mora odvijati v skladu s
predpisi, ki urejajo področje živinoreje in veterine.
Obora
Obora je po Zakonu o lovstvu
»več kot 0,5 ha velika površina
v naravnem okolju, obdana z
ograjo, ki ne dopušča prehajanja določenim ali vsem vrstam
divjadi«. Za ekološko rejo mora
velikost obore biti prilagojena živalim, ki jih redimo (glej
okvir). Obora mora dovoljevati delitev na vsaj dve čredinki.
Velikost čredink je odvisna od
vrste in števila gojenih živali.
Obora mora zagotavljati zaščito živalim pred vremenskimi
vplivi. Zelo mokre in močvirne
površine niso primerne za ekološko rejo. Obora mora zagotavljati zadosti paše v obdobju
vegetacije, saj krmljenje v tem
obdobju ni dovoljeno. Dodatno
krmljenje je dovoljeno pozimi
v primeru neugodnih vremenskih razmer. Obora mora zagotavljati skrivališča in zatočišča
za živali. Zagotovljena mora biti
naravna nega parkljev. Navadni
jeleni morajo imeti možnost
valjanja v blatnih kopelih za
nego kožuha in urejanje telesne temperature. Voda za pitje mora biti neoporečna in ves
čas na razpolago živalim. Če ni
dostopnega naravnega vira, je
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potrebno postaviti napajališča.
Obora je omejena z ograjo, ki
mora preprečevati pobeg živali
v reji. Po Pravilniku mora biti
višina ograje vsaj 1,80 m za damjake in muflone in 2,00 m za
navadnega jelena. Ograje morajo živalim biti razločno vidne
in morajo biti brez ostrih kotov.
Na neravnih predelih morajo ograje biti ustrezno višje, da
preprečijo pobeg.
Krmišča so sestavni del obore in morajo biti pokrita z nadstreškom. Postaviti jih je treba
na zaščitenih mestih, ki so dostopna živalim in oskrbnikom.
Kjer ni stalnega dostopa do
krme, morajo krmišča omogočati sočasno hranjenje več živali. Tla ob krmiščih morajo
biti utrjena, da omogočijo nego
parkljev.
Gradnja in umestitev obore
v prostor mora biti v skladu z
Zakonom o gozdovih, Uredbo o
vrstah posegov v okolje in predpisi o izgradnji objektov.
Živali za ekološko rejo
v oborah
Za ekološko rejo v oborah so primerni damjaki (Dama dama),
mufloni (Ovis musimon) in navadni jeleni (Cervus elaphus).
Živali za čredo morajo izhajati s
kmetij, kjer gospodarijo v skladu z uredbami in pravilnikom,
ki urejajo ekološko kmetovanje.
Za začetek ekološke reje, v prvem letu preusmeritve ali če ni
na voljo zadosti ekološko vzrejenih živali je izjemoma dovoljen nakup živali iz konvencionalne reje. Za nakup neekološko vzrejenih živali mora kmet

V Uradnem listu RS 71/2010 je bil objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi, ki uvaja tudi ekološko rejo divjadi v oborah. (Foto: Quartl)

predhodno pridobiti dovoljenje
kontrolne organizacije.
Živali morajo pri ekološki
reji v oborah živeti v socialnih
skupinah. Za damjake, muflone
in navadne jelene je najmanjša
socialna skupina: 3 samice + 1
samec. Na hektar obore se sme
rediti največ: 10 odraslih živali
damjakov oz. muflonov ali 5 odraslih navadnih jelenov. Živali,
ki se skotijo v čredi, se upoštevajo v dovoljeni kvoti na hektar.
Letno je dovoljen nakup neekološko vzrejenih samic v obsegu 10 odstotkov števila živali v čredi. V čredah, manjših od
10 živali, je dovoljen dokup ene
odrasle samice. Živali morajo
biti v svojem prvem letu starosti. Nakup plemenskih samcev
iz konvencionalne reje je dovoljen, če se jih potem redi in
krmi v skladu z uredbami in
pravilnikom za ekološko rejo.
O nakupu je potrebno voditi
evidenco.

Prehrana in
vzdrževanje zdravja
živali
V obori, kjer poteka ekološka
reja, mora v sezoni rasti biti dovolj krme za živali. Krmljenje se
izvaja le v času neugodnih pogojev. Krma za ekološko rejo divjadi v oborah mora biti v skladu z evropskimi uredbami in
pravilnikom Po možnosti mora
izvirati z lastnega ekološkega
kmetijskega gospodarstva ali
z drugih ekoloških kmetijskih
gospodarstev na istem področju. Dodatke za krmo naj bi
uporabljali, če je to res nujno
potrebno in v najmanjši možni
meri. Krma mora biti brez gensko spremenjenih organizmov.
Tudi preprečevanje bolezni
in veterinarsko zdravljenje potekata v skladu z evropskimi
uredbami za ekološko kmetijstvo. Prepovedana je uporaba
alopatskih veterinarskih zdravil in antibiotikov. Potrebno

številka 101

Ekološko kmetovanje
je zagotavljati zadostno higieno. Če živali kljub skrbnem izvajanju preventivnih ukrepov
zbolijo ali se poškodujejo, jih
je treba začeti zdraviti nemudoma. Prednost imajo v ekološkem kmetijstvu dovoljeni
zdravilni preparati. Če ti niso
uspešni, se lahko na odgovornost veterinarja, uporabijo
alopatska zdravila in antibiotiki. Za nadzorni organ je potrebno hraniti dokazila o pojavu okoliščin za zdravljenje.
Obdobje karence za alopatska
veterinarska zdravila se pri
ekoloških živalih podvoji. Pri
zdravilih, ki karence nimajo
predpisane, so proizvodi uporabni šele po 48 urah.

Za rejo je potrebno
dovoljenje
Postavitev obor opredeljuje Zakon o divjadi in lovstvu.
Za postavitev obore je potrebno pridobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu okolja in
urejanju prostora na pristojnem
ministrstvu. Zanj je pristojno
Ministrstvo za okolje in prostor
- Agencija RS za okolje.
Izpolnjeni pa morajo biti še
drugi pogoji. Površina za oboro
mora biti opredeljena v občinskih prostorskih aktih. Obvezno
je izvesti presojo vpliva na okolje, če bo obora večja od 5 hektarov. Tak objekt spada med
objekte, za katere je potrebno
gradbeno dovoljenje. Potrebno

je tudi soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, če obora vključuje gozdne površine.
Kje dobiti več
informacij?
Ker je reja divjadi v oborah
manj razširjena praksa, smo
na KGZS pripravili tehnološka navodila za ekološko rejo v
oborah, ki so trenutno na razpolago v elektronski obliki na
strani KGZS (www.kgzs.si/gv/
kmetijstvo/ekolosko-kmetovanje.aspx). Tam boste našli tudi
natančnejši seznam predpisov,
opis postopka pridobitve dovoljenj in pomembne kontaktne
naslove. Dodatno navodila vsebujejo tudi izhodišča za trženje

Velikost obore za ekološko
rejo je najmanj:
• 1 ha za damjake in
muflone,
• 2 ha za navadne jelene,
• 3 ha pri mešani reji,
Najmanjša velikost
čredinke:
• 0,5 ha pri reji damjakov
in muflonov.
• 1 ha pri navadnem
jelenu.
in označevanje živil iz ekološko
rejene divjadi in opis možnosti
sofinanciranja izgradnje obor v
okviru ukrepov Programa razvoja podeželja.
»»doc. dr. Janko Rode

Pravni nasveti

Novi prometni predpisi in kmetijstvo
Novi cestnoprometni predpisi prinašajo novosti, ki jih morajo poznati tudi udeleženci prometa v kmetijstvu.
V juliju 2011 so pričeli veljati
novi cestnoprometni predpisi: sveženj štirih zakonov po
mnenju strokovnjakov prinaša kar nekaj potrebnih ukrepov za zagotavljanje večje varnosti, v javnosti pa največ odmevajo visoke globe. Nekatere
spremembe ali novosti v zakonodaji se dotikajo kmetijskih
voznikov in kmetijskih vozil.
Sprememba predpisov
Namesto dosedanjih dveh zakonov (Zakon o javnih cestah
in Zakon o varnosti cestnega
prometa) nova prometna zakonodaja obsega štiri zakone
– Zakon o cestah, Zakon o motornih vozilih, Zakon o voznikih in Zakon o pravilih cestnega prometa, ki so pričeli veljati
1. aprila 2011, uporabljajo pa se
od 1. julija 2011 naprej. Cilj no-
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vih predpisov, ki se nanašajo na
kmetijstvo, je zagotoviti varnejšo uporabo kmetijskih strojev.
Tehnična brezhibnost
traktorjev
Zakon o motornih vozilih (ZMV,
Uradni list RS, št. 106/10) določa pogoje za uporabo kmetijskih in gozdarskih traktorjev zunaj cestnega prometa
(tj. traktorji, ki niso registrirani). 46. člen ZMV jim predpisuje obveznost namestitve kabine ali varnostnega loka na
traktor ter brezhibnost drugih
predpisanih delov (zlasti zavore, luči, krmilni mehanizem).
Določbe o kabini ali loku že veljajo, drugi obvezni deli traktorja pa bodo kmalu določeni
s pravilnikom. Obenem morajo
biti, ko so na traktorju vgrajeni varnostni pasovi, voznik in

potniki pripeti. Vožnja otrok
do dopolnjenega leta in pol starosti je na traktorjih in delovnih strojih prepovedana, po
tej starosti in do dosežene višine 150 cm pa je dovoljena le
na ustreznih varnostnih sedežih. Kontrolo izvajajo policija,
kmetijska in gozdarska inšpekcija, deloma pa tudi inšpekcija
za delo.
Registracija
traktorjev
ZMV v 31. členu omogoča registracijo traktorjev ali traktorskih priklopnikov brez dokazila o lastništvu (računa,
kupoprodajne pogodbe ...), če
so bili na ozemlju Republike
Slovenije pred 1. majem 2004 in
ko lastništvo ni sporno. ZMV
tudi natančneje opredeljuje
traktorske priključke kot za-

menljive vlečene stroje ali zamenljivo orodje za opravljanje
kmetijskih, gozdarskih in drugih del (npr. obračalnik, trosilnik ...). Traktorskih priključkov ni potrebno registrirati.
Vozniški izpit
Novi Zakon o voznikih (ZVoz,
Uradni list RS, št. 109/10) se večinoma ne razlikuje od starega
predpisa: izpit za kategorijo F
(traktorji in traktorski priklopniki, 56. člen ZVoz) je mogoče opravljati s 16 leti, če hitrost
traktorja ne presega 40 km/h,
od 18. leta naprej je s to kategorijo dovoljena vožnja traktorjev
in priklopnikov s hitrostjo nad
40 km/h (55. člen ZVoz). Izpit
za kategorijo F je mogoče pridobiti tudi na podlagi opravljenega izpita za osebni avto ali tovornjak, znanje pa se nadgradi
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Izpit za kategorijo F je možno pridobiti tudi na podlagi opravljenega izpita za osebni avto, znanje
pa se nadgradi s tečajem varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. (Foto: J. Golob)

s tečajem varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki (54. člen ZVoz).
Hitrost traktorjev
Glede na določbe Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP,
Uradni list RS, št. 109/10) hitrost traktorjev in traktorskih
priklopnikov ni več posebej določena. Traktorje in traktorske priklopnike je tako dovoljeno voziti s hitrostjo, kot
je navedena na ustreznih cestnih oznakah z omejitvami,
upoštevaje hitrost, ki je zapi-

sana v homologacijski listini
vozila. Poleg tega mora biti na
zadnjem delu traktorja nameščena okrogla oznaka o najvišji
dovoljeni hitrosti.

torski priključek z zadnjim robom več kot 1,5 m od zadnjega
roba vozila (npr. pri večbrazdnih plugih, ko zadnji konec
“odnaša”).

Opozorila na
traktorju
ZPrCP v 103. členu določa uporabo posebne opozorilne svetilke (rumena rotacijska luč) za
traktorje, ko vozijo priključek,
širši od vozila. Poleg tega mora
biti traktor opremljen z dodatno zadnjo rotacijsko lučjo,
če je na njem nameščen trak-

Alkohol
Pri vožnji traktorjev veljajo
enake omejitve kot za vse voznike: največ do vključno 0,50
grama alkohola na kilogram
krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (105. člen ZPrCP).
Poklicni vozniki traktorjev ne smejo imeti alkohola v
organizmu.

V Zeleni deželi, številka 100, je bil obljavljen članek
Agrarne skupnosti, pri katerem je bila navedba virov izpuščena. Uporabljeni viri so:
• (Ne)upravljanje s premoženjem članov agrarnih skupnosti
(Hafner. Pravna praksa št. 12, 2011).
• Stvarnopravni zakonik s komentarjem (Juhart, Tratnik,
Vrenčur. GV Založba, Ljubljana, 2004).
• Obligacijski zakonik s komentarjev (Plavšak, Juhart. GV
Založba, Ljubljana, 2003).
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Zaseg motornega
vozila
Policija lahko v skladu s 23. členom ZPrCP ob ponavljajočih se
hujših kršitvah predpisov vozniku zaseže motorno vozilo, če
(1.) ga zaloti pri hujšem prekršku (za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 300 evrov

in stranska sankcija kazenskih
točk ali prepoved vožnje motornega vozila) in (2.) je izpolnjen
eden od pogojev: če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj
trikrat pravnomočno kaznovan
za prekršek prehitre vožnje ali
vožnje pod vplivom alkohola
ali mamil, če ima začasno odvzeto vozniško dovoljenje, če
kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljuje, če vozi
brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije, v katero spada vozilo,
ki ga vozi.
Ukrep zasega vozila se nanaša na voznika in ga policist
izvede ne glede na lastništvo
vozila. V prvi polovici letošnjega julija je policija zasegla že
146 vozil, med drugim tudi več
traktorjev (v letu 2010: 1874 vozil). Na policiji pojasnjujejo, da
so bile najpogostejši vzrok zasega različne oblike neveljavnosti
vozniškega dovoljenja.
Omejitve na cestah
V novem Zakonu o cestah (ZCes1, Uradni list RS, št. 109/10) so za
kmetijska vozila pomembna določila glede uporabe javnih cest
(5. člen ZCes-1):
• upoštevati je potrebno najmanjšo oddaljenost pri
oranju (en meter vzporedno s cestnim svetom in štiri metre v pravokotni smeri
na cesto),
• prepovedano je vlačiti hlode, veje, skale, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje,
• preden se voznik vključi v
promet na javni cesti s kolovozne poti oziroma kmetijske površine, mora z vozila
odstraniti zemljo ali blato,
ki bi lahko onesnažilo vozišče. Tudi cesto je potrebno
takoj po končanem opravilu očistiti.
»»Gašper Cerar
številka 101
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vabimo k sodelovanju

Mali oglasi slovenskih kmetij
Predstavljamo prenovljeno spletno stran Kupujmo domače www.kupujmodomace.si in vabimo člane, da se pridružijo ponudnikom domačih kmetijskih pridelkov in izdelkov.
Že pred časom smo na
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije vzpostavili spletno
stran Kupujmo domače, katere
namen je pomagati slovenskim
pridelovalcem in predelovalcem hrane, da z oglaševanjem
prek spleta povečajo neposredno prodajo na kmetiji, hkrati pa ponuditi slovenskemu potrošniku informacije, kje lahko
kupi lokalno pridelano hrano,
katere pomen in prednosti se v
zadnjem času vse bolj postavljajo v ospredje.
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Spletna stran Kupujmo domače slovenskim kmetijam
nudi možnost, da svoje pridelke in izdelke ponudijo neposredno, brez posrednikov in s tem
povezanih stroškov provizij,
kar jim omogoča večji zaslužek
na kmetiji, možnost zaposlitve
dodatne delovne sile, stik z ljudmi, takojšnjo povratno informacijo s strani kupcev in nenazadnje takojšnje plačilo.
Za vas smo spletno stran
Kupujmo domače prenovili in jo naredili potencialne-

mu potrošniku bolj privlačno.
V ospredje smo postavili same
pridelke in izdelke, iskalnik pa
oblikovali tako, da je mogoče
pridelke, izdelke in po novem
tudi storitve iskati s pomočjo
kategorije, regije in/ali posameznega ponudnika.
Omogočili smo avtomatsko
registracijo s pomočjo uporabniškega imena in gesla, ki si ga
izberete sami:
Pri vnosu podatkov v posamezna polja smo za lažje delo
dodali okvirček »Pomoč«, ki

vas usmerja, kaj je potrebno
vpisati v posamezna polja. Tako
vam na primer pomagamo, kje
lahko najdete vašo evidenčno
številko člana Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Vsi
podatki, označeni z zvezdico,
so obvezni, in brez teh registracija ni mogoča. Vabimo pa vas,
da dodate tudi opis kmetije in
fotografije le-te in na takšen način še dodatno privabite potencialne kupce vaših pridelkov in
izdelkov oziroma uporabnike
vaših storitev.
Po uspešno opravljeni registraciji, kar vam potrdimo s povratnim elektronskim sporočilom, lahko pričnete z vnosom
prve ponudbe.
Pri vnosu ponudbe boste
izbrali njeno veljavnost, in sicer: 14 dni, 1 mesec, pol leta
ali 1 leto, odvisno pač od tega,
kako dolgo predvidevate, da
boste imeli pridelek ali izdelek na razpolago. Omogočili
smo vam tudi, da svoje ponudbe naknadno urejate ali brišete
pred veljavnostjo izteka, če ste
uspeli ponujeni pridelek oziroma izdelek prodati pred iztekom ponudbe. Tri dni pred iztekom veljavnosti ponudbe vas
bomo preko elektronskega sporočila opozorili o izteku in moštevilka 101

Na spletni strani Kupujmo
domače boste poleg malih oglasov slovenskih kmetij našli tudi
prispevke o aktualnem dogajanju v kmetijstvu, strokovne
članke, recepte in druge zanimivosti. Spremljate pa nas lahko tudi na najbolj priljubljenem
socialnem omrežju Facebook.
Vabimo vas, da se nam pridružite in postanete ponudnik
na naši spletni strani Kupujmo
domače. Cena oddane ponudbe je odvisna od veljavnosti, in
sicer za 14 dni 3 evre, za 1 mesec 5 evrov, za pol leta 20 evrov
in za eno leto 36 evrov. Do konca leta vam nudimo brezplačno
oddajo ponudb! Tudi v bodoče
se bomo trudili, da bo za naše
člane sodelovanje na Kupujmo
domače brezplačno.
Dodatne informacije: Ana
Marenk, telefon: 01 513 66 88 ali
041 516 154, e-naslov: ana.marenk@kgzs.si ali kupujmodomace@kgzs.si.
»»Ana Marenk

žnosti podaljšanja veljavnosti
ponudbe.
Potem ko ste vnesli informacije o ponudbi, dodate tudi
fotografije ponujenega pridelka
oziroma izdelka, če je fotografij
več, pa si s tem povečujete možnosti prodaje.
Vse tiste, ki nimate na voljo digitalnih fotoaparatov, prosimo, da se obrnete po pomoč
na najbližje izpostave kmetijske svetovalne službe, kjer vam
bodo naše svetovalke in svetovalci z veseljem pomagali.
Potem ko boste vnesli prvo
ponudbo in dodali fotografije, se lahko odločite in takoj
dodate ponudbo naslednjega izdelka. Število ponudb
na posameznika ni omejeno.
Vaše oddane ponudbe bodo
objavljene na spletni strani
www.kupujmodomace.si, potem ko bodo potrjene s strani
administratorja.
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GOZDARSTVO

Oglasna priloga

Imamo kakovosten les,
a ga ne znamo izkoristiti
Gozdovi pokrivajo približno 60 odstotkov našega ozemlja. Po
gozdnatosti smo v Evropski uniji za Švedsko in Finsko na tretjem
mestu, naša dežela pa se odlikuje tudi po tem, da imamo okoli 70
gospodarsko zanimivih vrst.
Površina gozdov v Sloveniji – največ imamo bukovega gozda – se
že od leta 1875, ko je zajemala le 36 odstotkov našega ozemlja,
nenehno povečuje. Analiza stanja v slovenskih gozdovih pove, da
posek, ki ga predvidevajo gozdnogospodarski načrti, ni izkoriščen
oziroma je le okoli 60-odstoten. Letno nam v gozdovih ostane okoli
dva milijona kubičnih metrov neposekanega lesa. Gospodarjenje
z državnimi gozdovi, ki jih je le za 24 odstotkov, sicer poteka po
načrtih, močno pa šepa v zasebnem sektorju. Odprtost gozda z
gozdnimi prometnicami še ni optimalna, kar draži ali onemogoča
spravilo lesa. Konkurenčnost naše lesnopredelovalne industrije
strmo upada.
Tako vzdušje čutijo denimo tudi v podjetju Mebor, kjer že slaba
tri desetletja razvijajo in proizvajajo stroje za razrez lesa. Prodajajo jih od Amerike do Indonezije, še največ po Evropi, le desetino
domačim gozdarjem.
Direktor Boris Mesec pravi, da je v razrezu lesa malo dodane vrednosti, zato je poudarek na avtomatiziranosti oziroma čim manjšem
številu operaterjev, ki obvladajo čim več operacij. Le tako lahko v
dejavnosti ostane nekaj dodane vrednosti.
Čeprav povpraševanje po njihovih svetovno prepoznanih strojih za
razrez lesa z avtomatiziranim transportom hloda do žage in odvzemanjem desk narašča, pa je trg v Sloveniji brez večjega zagona. »Po
krizi so se v tujini hitro odzvali. V Avstriji so državne subvencije
spodbudne, lesnopredelovalna veriga pa v nasprotju z našo dobro
povezana. V Sloveniji se je prodaja naših strojev nekoliko povečala
le, ko so bile na voljo evropske subvencije,« opaža Boris Mesec.

Gozdarji v državnih gozdovih letno posekajo okoli milijon kubičnih
metrov lesa in načrtovano gojijo gozdove. Državne sečne načrte izpolnjujejo stoodstotno, težava so zasebni gozdovi, kjer je sečnja daleč pod
načrtovano. Strokovnjaki ocenjujejo, da v zasebnih gozdovih tako ostaja
za dva milijona kubičnih metrov neizkoriščenega oziroma neposekanega lesa.
V gozdu pa kar leži denar
Da bi popravili porazno stanje slovenske lesnopredelovalne industrije, je
vlada na začetku tega leta ustanovila delovno skupino Gozd – les.

Drevesa umirajo stoje
»Do leta 1993, ko je bil sprejet novi zakon o gozdovih, je bilo zlato
obdobje slovenskega gozdarstva,« nam je dejal Jože Sterle, direktor
Združenja za gozdarstvo. »Veliko se je tudi vlagalo v gozdno infrastrukturo in gojenje gozdov tako v zasebnem kot v državnem sektorju. V
gozdnem gospodarstvu je imelo službo cvč kot osem tisoč ljudi.«
Zakon iz leta 1993 je gozdarstvo razdelil na državno inštitucijo, Zavod
za gozdove, in gozdarska izvajalska podjetja. Štirinajst velikih gozdarskih podjetij se je privatiziralo in izvaja več kot 90 odstotkov gozdnih
del. Okoli 60 manjših zasebnih podjetij z enim ali morda le nekaj zaposlenimi dela kot njihovi podizvajalci. Ker pa je zanje premalo dela,
se ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi. Slovensko gozdarstvo danes zaposluje le še okoli 1.500 ljudi.
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Vodja skupine, Anica Zavrl Bogataj z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ugotavlja, da so ti gozdovi razdrobljeni, majhnih površin, lastniki, ki praviloma niso odvisni od tega dohodka, večkrat niti ne vedo, kje
je njihova parcela. So nezainteresirani za gospodarjenje z gozdom oziroma gozda ne prepoznajo kot možen vir svojega dohodka. Če
pa že, potem na trgu nastopajo kot nepovezani posamezniki. Nimajo nikogar, ki bi jih
povezoval s kupci. Velikih kupcev, ki bi si radi
zagotovili redno dobavo večjih količin lesa, v
Sloveniji sploh nismo sposobni oskrbeti.
Tudi med gozdarskimi podjetji in predelovalno industrijo ni pretoka informacij,
koliko in kateri les potrebujejo, tako se gozdarji pri vzgoji in poseku niti ne morejo prilagoditi industriji. Poglavitni vzrok za skromno
izkoriščenje slovenskih gozdov je torej nepovezana veriga »od semena do stola«.
Davki za neskrbne gospodarje
»Naša dejavnost za spodbujanje lesne industrije je med drugim izplačevanje nepovratnih
sredstev za nakup tehnološke opreme za delo v
gozdu, pripravljamo pa tudi program davčnih
olajšav za dejavne lastnike gozdov,« nam je povedala Anica Zavrl Bogataj.
Vendar poudarja, da sofinanciranje ni dovolj.
Tudi podjetja morajo vlagati v svoj razvoj, raz-

vijati kadre, trženje, oddelke za oblikovanje in
iskati nove priložnosti na trgih. Spodbuditi je
treba vse akterje v lesnopredelovalni verigi, od
gozdarstva, proizvodnje žaganega lesa in furnirja do proizvodnje lesnih plošč in stavbnega
pohištva ter lesenih stavb. Več pozornosti bi bilo
treba nameniti tudi oblikovanju lesnih izdelkov
in njihovemu trženju. Pomemben člen v verigi

je še pohištvena industrija, saj prav ta ustvarja
najvišjo dodano vrednost na kubični meter lesa.
In, ne nazadnje, Slovenci bi se morali ozavestiti
in se obrniti stran od umetnih materialov ter več
kupovati lesene izdelke. Prepričanje, da je les
manj obstojen in da potrebuje več vzdrževanja,
sodobne tehnologije obdelave lesa ovržejo.
Vlado Kadunec

Dejstva in zanimivosti
Gozdovi zavzemajo okoli 30 odstotkov celotnega površja Zemlje, v
Evropi skoraj 50 odstotkov. Polovico evropskih gozdov sestavljajo iglavci. V Evropi se poseka le 64 odstotkov letnega gozdnega prirastka.
Les je zelo trajen material. Arheologi na Ljubljanskem barju so našli
najstarejše kolo na svetu, ki je izdelano iz lesa, staro pa je vsaj 5100
let. V strugi Ljubljanice so odkrili tudi ost sulice iz lesa, staro vsaj 38
tisoč let. Naš planet pokriva 71 odstotkov vode in 29 odstotkov kopnega, gozdovi pa na štirih milijardah hektarov poraščajo 31 odstotkov
kopnega. Pri tem je Evropa z Rusijo v primerjavi s preostalim svetom nadpovprečno gozdnata, v Evropi pa so nadpovprečno gozdnate
dežele Finska, Švedska in Slovenija.
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Namesto gozdarjev
vse več dela opravijo stroji

Način spravila lesa se je v zadnjih desetletjih revolucionarno spremenil. Če so
nekoč v gozdovih gospodarili gozdarji s
sekirami in žagami v rokah, je danes dovolj, da vanje pripelje večnamenski gozdarski stroj z enim ali dvema usposobljenima operaterjema.

Tadva z najsodobnejšim orodjem in opremo
opravita več dela kot nekdaj cela četa gozdarjev, les pa nato v dolino zvozijo s tovornjaki.

vo,« poudarja Matjaž Vidmar iz podjetja Phejton, kjer dobavljajo opremo in stroje za delo
v gozdovih in svetujejo pri njihovi uporabi.

»Zelo pomembno je, da znamo izkoristiti vse možne operacije in prednosti, ki jih
ponujajo stroji za posek, spravilo in obdela-

Prilagojeni različnim terenom
»Na zahtevnejših terenih, kjer drevje raste na
večji strmini ali na mehkejši podlagi, kamor
velik in težak stroj ne more, mu je v pomoč
treba namestiti priročno žičnico. Po njej posekana drevesa spravijo do gozdarske poti, kjer
stroj s procesorsko glavo deblu oklesti vejevje,
ga razreže na želeno dolge hlode in naloži na
tovornjak,« sogovornik razlaga potrebe po
prilagajanju različnim terenom.
»V našem podjetju prodajamo stroje preverjenih proizvajalcev, poznavalci pa bodo v naši
ponudbi prepoznali imena Woody, Mounty, Highlander in Jenz. Kupcu razložimo
tehnične podrobnosti stroja, ga naučimo z
njim ravnati, poskrbimo pa tudi za redno
in izredno servisiranje ter seveda rezervne
dele,« še pravi Vidmar in dodaja, da je pri
njih mogoče kupiti tudi rabljene stroje, ki so
tehnično pregledani.

PHEJTON D.O.O.
Posredništvo pri prodaji strojev in
industrijske opreme
Češnjica 37, 4228 Železniki
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Kontakt:
- tel.: +386 (0)599 31 700
- fax: +386 (0) 599 20 696
- gsm: +386 (0)40 933 528
- email: info@phejton.eu

Kam z lesnimi odpadki?
Ko pri razrezu lesa ob gozdni poti ostane
kup oklestenega vejevja in vrhov dreves,
pride na vrsto še stroj za drobljenje in
mletje odpadnega lesa. Ta je primeren za
predelavo v biomaso, ki se vse več uporablja
za ogrevanje.
Drobilci Jenz so primerni za drobljenje
vseh vrst odpadnega lesa, neobčuljivi za
nečistoče in kovinske predmete. Opremljeni so tudi s trakom, ki s pomočjo magnetne
sile iz biomase izloča morebitne kovinske
predmete. Vsi drobilci so opremljeni z motorjem Mercedes-Benz, ki zagotavlja tiho in
zanesljivo delovanje.
številka 101

V gozdu brez dobre žage ne gre
Če je bila nekoč v gozdarjevih rokah najpomembnejše orodje sekira, je danes to motorna žaga.

Tehnološka dovršenost,
ki vam bo olajšala delo.

www.unicommerce.si

Težko delo v gozdu pa seveda močno olajša še višinski obrezovalnik, priročno orodje za čiščenje pod daljnovodi. Za
čiščenje podrasti pride zelo prav močna motorna kosa.
»Dobre žage odlikujejo majhna teža, ugodno razmerje med
težo in močjo, enostavnost vzdrževanja, varno upravljanje
ter nizka raven vibracij. Prednost dobre sodobne žage je tudi
do 20 odstotkov manjša poraba goriva in do 70 odstotkov
manj izpušnih plinov. Razvojne težnje so usmerjene v doseganje optimalnega razmerja med težo in močjo žage, torej
so cilji še nadaljnje zmanjševanje teže, manjša poraba goriva in znižanje stopnje vibracij,« nam je povedala Marijana
Dajčman iz podjetja Unicommerce, ki slovenski trg oskrbuje
z motornimi napravami nemškega proizvajalca STIHL.
Orodje za profesionalce
Že pred nakupom motorne žage je treba vedeti, za kakšne naloge jo bomo uporabljali: za podiranje dreves ali zgolj za nego
dreves. Morda pa le za pripravo drv? Dobro je tudi vedeti, ali
jo bomo uporabljali le občasno ali bo pogosto v pogonu. Na
podlagi tega se bodoči uporabnik odloči, ali bo kupil orodje na
motorni, električni ali baterijski pogon oziroma ali bo posegel
po programu hobi ali bo stopil do polic za profesionalce.
Seveda izkušeni gozdar ne pozabi niti na varnost pri delu – tako
svojo kot sodelavcev. Med varnostne ukrepe vsekakor sodi že
omenjena nizka stopnja izpušnih plinov, pa denimo veriga, ki
preprečuje povratni udarec, dobrodošla je tudi dodatna zavora.

Prikupne izboljšave
»Inovativni izdelovalci žag vedno poskrbijo za novosti
oziroma si svojo prednost na trgu ustvarjajo s patentnimi
izumi. Novejše izvedbe motornih žag imajo denimo še bolj
domišljen sistem mazanja verige, kar zmanjša porabo olja za
verige, novost pa sta tudi zavora za verigo in olajšan zagon
motornih naprav,« nam je še povedala sogovornica ter navrgla še nekaj novejših prednosti kakovostnih žag kot denimo
elektronsko upravljanje motorja, ki ureja čas vžiga in doziranje goriva, kar zagotavlja vedno optimalno delovanje motorja, maksimalno število vrtljajev in zelo dober pospešek.
Varnost na prvem mestu
»Prvi pogoj za varno delo v gozdu je opravljen tečaj za varno
delo z motorno žago, ki se izvaja v okviru Zavoda za gozdove
RS skupaj s strokovnjaki s Srednje šole za gozdarstvo Postojna. Obvezna varovalna oprema v gozdu so zaščitna čelada,
rokavice, nedrsni čevlji z zaščitno kapico ter zaščitne hlače,
ki ob zarezu z žago ustavijo tek verige,« nam je še povedala
izvršna direktorica Unicommerca.
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Še ostrejša kot njen izgled.
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Pameče 153, 2380 Slovenj Gradec
Tel: + 386 (0)2 88 46 311
E-mail: info@tm-kovine.si
www.tm-kovine.si

GOZDARSKA PREMERKA ZA GOZDARJE,
KI CENIJO KAKOVOST, TOČNOST IN FUNKCIONALNOST!

- Izdelana iz kakovostnih aluminijastih
eloksiranih profilov, kar zagotavlja
dolgo življenjsko dobo izdelka

- Gozdarska premerka dolžine 80 cm ima
prigrajeni zarisovalni igli za
označevanje dolžine 1 metra

- Z dvostransko kombinirano cm
in taksacijsko merilno skalo,
trajno odporno proti obrabi.

- Gibljivi krak s kakovostnim drsnikom
omogoča trajno natančne meritve

- Dimenzije 60, 80 in 100 cm.

- Aluminijasta gozdarska premerka je,
v primerjavi z leseno, uporabna v vseh
klimatskih pogojih

UMIRITE SI ŽIVLJENJE Z UMERJENIMI MERILI TOVARNE MERIL KOVINE
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www.husqvarna.si/555

RAVNILO ZA DESKE
Priročno merilo za merjenje širine desk. Merilni trak,
s pritrjenim nastavkom,je izdelan iz kakovostnega
vzmetnega jekla. Proti koroziji zaščiten s praškastim
lakiranjem. Merilna skala je natančna in obstojna.
LESEN ZLOŽLJIV METER
Izdelan iz kakovostnega bukovega lesa . Eno izmed
najuporabnejših meril za raznovrstne namene. Predvsem v gozdarstvu in gradbeništvu. Prednost je v
enostavnosti uporabe. Natančna milimetrska skala je
izdelana v skladu z evropskimi merilnimi standardi.
Zaščiten s transparentnim lakom na vodni osnovi.

PRIKOLICE PALMS
DVIGALA PALMS
SEKALNIKI STARCHL

040/154-358
www.tpgozd.si
miha@tpgozd.si

TPGozd odslej poleg gozdarskih prikolic in dvigal PALMS
zastopa tudi vrhunske avstrijske sekalnike STARCHL.
Za brezplačen katalog nas pokličite na 040/154-358 ali pišite na miha@tpgozd.si.
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VINOGRADNIŠTVO

Oglasna priloga

Rasti, rasti vince, vince rumeno
Vinogradništvo ima na območju Slovenije
dolgo tradicijo ter izjemen pomen v prehrani in kulturi bivanja.
Vinsko trto so na Bližnjem vzhodu
vzgajali že pred devet tisočletji, prek
antične Grčije in s širitvijo Rimskega
imperija pa se je naselila tudi na našem
ozemlju. Resneje smo se Slovenci z
vinogradništvom začeli ukvarjati v 19.
stoletju, potem ko je trtna uš iz Amerike opustošila vinograde. Tedaj smo
morali obnoviti vse vinograde in se bolj
premišljeno lotili sortnega pridelovanja
grozdja in vzgoje novih vrst trt. Proces
pridelave se je spremenil, vinogradi so
morali biti od tedaj najprej prekopani,
opleti, žveplani, škropljeni, vezani in rezani. Trta je najbolj rodovitna po četrtem
letu starosti. Kot zanimivost naj povemo,
da so nekdaj obolelo trto zdravili tako, da
so v zemljo dodali pepel in saje.

Danes je na ozemlju naše države dobrih 27
tisoč pridelovalcev grozdja, ki obdelujejo okoli
22 tisoč hektarjev vinogradov, grozdje in vino
pa pomenita okoli 12 odstotkov vrednosti
celotne kmetijske proizvodnje. V naših vinogradih s 66 odstotki prevladujejo bele sorte
grozdja. Za stekleničenje je registriranih skoraj 1.800 pridelovalcev, od tega je 16 večjih, ki
ustekleničijo prek 500 tisoč litrov vina na leto.
Na strmini in soncu
Naši vinogradi ležijo na strmih pobočjih,
prav zaradi razgibanega reliefa pa so biotično
pestri in raznoliki, kar so naravne danosti za
pridelavo vin odlične kakovosti.
Vinograd posadimo na prisojnih legah, zemlja za vinsko trto pa mora biti različna za
različne sorte.
Najbolj primerna za rast trte je opočna ilovica, prav tako potočna zemlja, ki vsebuje tudi
nekaj kamenja, kar se pokaže pri njeni odpornosti proti suši.

Listje za kakovost
Dobro vino se začne delati že v vinogradu,
kjer je treba z različnimi ukrepi v rastni
dobi skrbno negovati tako listno površino
kot primerno količino pridelka. Trta mora
imeti dovolj velika pljuča oziroma listja,
da lahko ponudi pravo kakovost svojih
sadežev. V neugodnih vremenskih razmerah je treba prizadete in nedozorele jagode
ločiti od zdravih, tako bomo povečali kakovost vina. Kljub sodobni in raznovrstni
mehanizaciji vinska trta zahteva tudi veliko
ročnega in težkega dela.
Z znanjem do dobrega vinograda
V stoletjih nabranih izkušenj vinogradništva
se v Sloveniji lahko naučimo na Visoki
šoli za vinogradništvo in vinarstvo v Novi
Gorici. Diplomanti študijskega programa
vinogradništvo in vinarstvo so sposobni
organizirati in kreativno voditi samostojna
vinogradniško-vinarska posestva.

Ul. Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika, Slovenija,
tel.: +386 (0)7 30 63 490, info@evrostroj.si
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Stiskalnice za sadje Lancman
Stiskalnice za sadje in druge presne sadeže, ki delujejo s pomočjo
tlaka iz vodovodnega omrežja, so za marsikoga začudenja vredne
priprave.
Stiskalnica na vodni tlak deluje po načelu vodnega tlaka iz vodovodnega omrežja. Stiskalnico moramo le s plastično vrtno cevjo povezati
v omrežje. Zadostuje vodni tlak tri bare.
Stiskanje v vodni stiskalnici deluje od znotraj navzven, gumijasta
tlačna membrana pritiska maso na luknjičasto pločevino. Zaradi tega
je stiskanje učinkovito in hitro. Tlak je enakomerno razporejen po celotni površini stiskalnice in deluje nežno na zmleto sadno maso, tako
da ne poškoduje grozdnih pecljev, olupkov ali celo pešk. Površina stiskanja je velika, zaradi česar je tudi moč stiskanja velika. Najpomembneje je, da se z manjšim tlakom stisne hitreje in da je tudi izkoristek pri
tem večji kot pri klasičnih stiskalnicah na koš z vertikalnim stiskanjem. Dodatne električne energije ali človeške moči ne potrebujemo.
Pomembno je, da mase ne tlačimo v koš, kakor tudi, da jo vedno napolnimo do vrha, da podaljšamo življenjsko dobo gumijastega meha v
stiskalnici. Stiskalnice se proizvajajo v modelih velikostih 55, 80, 120,
170 in 250 litrov. Vse so opremljene z regulatorjem tlaka, tako da si
lahko uporabnik nastavi želeni tlak. S stiskalnico lahko stiskamo jabolka, hruške, grozdje, razne presne pridelke, zelišča...
V podjetju Gomark, d. o. o., že od leta 1993 proizvajamo vodne
stiskalnice Lancman v naslednjih osnovnih izvedbah: VS-A – stiskalnica na nogicah, VSPX – stiskalnica na prekuc za lažje praznjenje
koša na pobarvanem vozičku in VSPIX – stiskalnica na prekuc na
vozičku iz nerjavne pločevine. Pripravili smo še modele PLUS, ki
imajo na pokrovu nastavek za priključitev cevi s črpalke mlina za
neposredno polnjenje stiskalnice.

Jesenske setve v rastlinjak
Jesen je čas, ko pobiramo pridelane vrtnine in pripravljamo ozimnico:
vlagamo, sušimo, zmrzujemo … A zakaj bi moralo biti tako, da ostane
naš zelenjavni vrt od jeseni do pomladi prazen? Z majhnim rastlinjakom si lahko sezono pridelave vrtnin bistveno podaljšamo. September
in oktober je še vedno pravi čas za sajenje vrtnin v rastlinjak, ki jih
bomo uživali še pozno v jesen, čez zimo ali zgodnjo pomlad. Izkušnje
nam kažejo, da brez dodatnega ogrevanja tudi v hudi zimi v rastlinjaku lepo uspevajo zimske solate, rukola, motovilec ter celo čebula in
blitva. Oktobra v rastlinjak sejemo motovilec, druge solate in vrtnine
pa je bolje, da posadimo že kot sadike.
Pobiranje zelenjave iz rastlinjaka, ko je zunaj sneg, daje vsakemu vrtnarju obilo veselja. Konec januarja, ko sonce že dobiva moč, so temperature v rastlinjaku lahko kar visoke. Že februarja lahko uživamo
sočno rdečo redkvico. Najboljši čas za postavitev rastlinjaka je jesen,
tako da je zgodaj spomladi že vse pripravljeno. Tudi pozimi lahko
uživamo v svojem vrtičku in se ob sončnih dnevih hodimo vanj gret.
Naložba v nakup rastlinjaka se hitro povrne. Rastlinjak je lahko dobro pomagalo, da bo zelenjava lepše obrodila, sezona pa se bistveno
podaljša. Deluje tudi kot zaščita pred točo, neurji in snegom. Vsakemu
vrtnarju je težko gledati s točo uničen pridelek.
Rastlinjak lahko izkoristimo tudi poleti. Takrat v njem dobro uspevajo plodovke, npr. paradižnik. Ob skrbni negi bo obilno rodil v pozno
jesen.
Vrtnarjenje nam daje veliko užitkov, je dobra rekreacija za telo in
sprostitev za duha, obenem pa imamo lahko svežo domačo zelenjavo
pri roki skozi vse leto.
Marjeta Jakop
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Za naročilo
pokličite
031 675 639!

Prednosti
rastlinjakov
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Profilplast, d.o.o., 3204 Dobrna, tel.: 031 675 639,
www.profilplast.si, e-pošta: profilplast@profilplast.si
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DOMAČA LEKARNA

Oglasna priloga

Česa ne sme manjkati v domači lekarni?
Mag. Anja Bervar, mag. farm.
Mrzli dnevi so pred vrati, narava se umirja
in nas kliče k zadnjim dejavnostim na prostem. Začenja pa se tudi sezona prehladov in
drugih bolezni, ki so nemalokrat povezane
s stresom. Verjetno se sprašujete, kako si
tudi v teh dneh, ko je spremenljivo vreme
del vsakdanjika, zagotoviti čim bolj brezskrbno, barvito in zdravo jesen. V nadaljevanju lahko preberete, kaj vse je pametno
imeti doma v svoji domači lekarni, katera
zdravila, pripravke in prehranska dopolnila, ki lajšajo nevšečnosti in krepijo naše
zdravje. Njihova uporaba vam bo pomagala
preživeti brezskrbno in lepo jesen.
Naše stanovanje je mnogokrat natrpano,
toda nikoli ne bi smelo biti v njem toliko
stvari, da ne bi ostalo prostora za zdravila
in druge pripomočke, ki nam lajšajo neprijetne zdravstvene težave. Domačo lekarno
večkrat na leto preglejte, dopolnite, preverite rok uporabe, saj bo le tako prava pomoč
pri roki, ko jo boste potrebovali.
Česa ne sme manjkati v domači lekarni:
1. Zdravila na recept, ki jih redno jemljete
2. Zdravila za zniževanje povišane telesne
OKTOBER 2011

temperature in lajšanje bolečin (Aspirin, Lekadol, Nalgesin S, Bonifen) ter termometer
3. Pripravki za lajšanje težav ob driski in
dehidraciji (specialni probiotični prašek
WAYA AD, medicinsko oglje Carbo medicinalis in rehidracijska raztopina Novalac
Hydranova)
4. Drugi izdelki in priporočila ob težavah:
Če se vas loti prehlad, vzemite Imunoglukan, Ekolostrum, Ca-C 1000.
Herpes na ustnicah zaščitite in pozdravite s
filmogelom Urgo proti herpesu.
Če zaboli grlo, uporabite antiseptik za grlo
in žrelo (recimo Septolete Plus).
Zgago in želodčne težave odpravljajo antacidi (recimo Rupurut), zdravila za kislinsko pogojene bolezni (recimo Ranital S) in
zaviralci izločanja kisline (recimo Nolpaza
control).
Slabost in bruhanje pri vožnji z avtomobilom, avtobusom, ladjo ali letalom
preprečujejo tablete Dramina.
Težave z alergijo vam lajšajo antihistaminiki
(gel Fenistil gel, tablete Zyrtec) in pripravki
s kalcijem (recimo Ca-C 1000).

Opečeno kožo namažite z gelom, ki vsebuje
antihistaminik (gel Fenistil).
Bolečino in oteklino pri športnih in nezgodnih poškodbah odpravljajo lokalni
pripravki v obliki gelov (recimo Voltaren
Emulgel).
Odrgnine in manjše rane obvezno očistite (s
tekočo vodo ali blago milnico) in razkužite
(raztopina z jodom ali klorheksidinom) in
ne pozabite na sterilne gaze, povoje, lepilni
trak in obliže Urgo (tekoči obliž Urgo ter
posebni obliži za žulje in opekline).
Zdravila shranjujte na enem mestu, ostanejo naj v originalni ovojnini, skupaj
z navodili za uporabo, preverite tudi rok
uporabe. Pazite, da ne bodo shranjena pri
temperaturi, višji od 25 stopinj Celzija, in
da bodo zaščitena pred svetlobo. Pozorni
bodite na shranjevanje zdravil, ki potrebujejo posebne pogoje shranjevanja. Domačo
lekarno shranite na mesto, nedosegljivo
otrokom. Še posebno skrbno je treba sestaviti domačo lekarno takrat, ko so doma
otroci, nosečnice, doječe matere in starejše
osebe.
Pred uporabo zdravila se vedno posvetujte
z zdravnikom ali farmacevtom.
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Vabljeni na sejem
Narava Zdravje!

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo tudi letos sodelovala na sejmu Narava Zdravje. Vabimo vas, da nas med 6.
in 9. oktobrom obiščete na našem razstavnem prostoru v
dvorani Kocka – A2.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije podpira zdravju in
naravi prijazno življenje, hkrati pa se zavzemamo za razvoj slovenskega podeželja. Tokrat bomo na sejmu predstavili kar nekaj naših projektov, s katerimi spodbujamo razvoj podeželja in
večjo lokalno samooskrbo. Osrednje mesto bodo imele kmetije,
nosilke znakov kakovosti, ki jih prejmejo dobitniki priznanj, ki
so tri leta zapored dosegli zlato priznanje Dobrote slovenskih
kmetij za nek izdelek. Obiskovalci bodo tako od blizu spoznali pestro ponudbo kakovostnih izdelkov slovenskega podeželja,
ki so označeni z blagovno znamko Dobrote slovenskih kmetij.
Predstavili bomo tudi pobudo Kupujmo domače oziroma spletno stran www.kupujmodomace.si, ki postaja pomembno stičišče ponudb in povpraševanj po pristnih domačih izdelkih.
Nenazadnje pa se bodo s svojo ponudbo predstavile tudi turistične kmetije iz vse Slovenije. Skratka, razstavni prostor KGZS
bo na sejmu Narava Zdravje predstavljal pestro ponudbo slovenskega podeželja.

Bi radi živeli uravnoteženo, zdravo in okolju prijazno?

OBI©»ITE
GOSPODARSKO
RAZSTAVI©»E
6.−9. OKTOBER 2011
42. SEJEM
NARAVA−ZDRAVJE

Alternativna vstopnina na sejem je
odslužen mobilnik, za njegovo razgradnjo
bo poskrbel Si.mobilov sklad Re.misli.
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PREHRANA
• Preverite živila prek
certifikatov
• Vabljeni na degustacije
• Nasveti o prehranskih
dopolnilih
ZDRAVJE
• Posvetujete se s priznanimi
strokovnjaki
• Opravite preventivne
preglede
• Vse o diabetesu

WELLNESS
• Izberite zdravilišËe zase
• Preizkusite naravno
kozmetiko
GIBANJE
• Kam na rekreacijo v
Ljubljani, Veter v laseh, s
športom proti drogi
• Mini olimpiada, para mini
olimpiada

OKOLJE
Gobarska razstava, razstava
slovenskih avtohtonih
živalskih pasem ter drevesnih
vrst, obnovljivi viri energije,
reciklaža odpadkov
EKODOM
Naravi in Ëloveku prijazna
naravna gradnja, opremljanje
domov z izdelki iz naravnega
lesa, kamna in tekstila.
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