
IS
SN

 1
58

1-
90

27

Tema meseca: Uvajanje novih 
tehnologij na kmetijah
Z znanjem kmetijskih svetovalcev 
do novih tehnologij

Volitve v skupščino Vzajemne
Izberimo prave zastopnike!

stran 

stran 

6

4

Ekološko kmetovanje
Ekološka pridelava 
grozdja

Aktualno
Prvih 50 let KGZS – 
Zavoda Ljubljana

stran 

stran 

20

13

Glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije št. 98, junij 2011



2 številka 98

iz vsebine

novice

Dejanski uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč .............. 3

izberimo prave zastopnike v skupščini vzajemne......... 4

tema meseca – uvajanje novih tehnolgij na 

kmetijah

z znanjem kmetijskih svetovalcev do novih tehnologij  ......... 6

sodobna tehnologija za uspešno kmetovanje ......................... 9

reportaŽa

na ogled več kot 1.100 dobrot  .............................................. 11

Dobrote slovenskih kmetij v ljubljani  ................................. 12

aktualno

prvih 50 let kgzs – zavoda ljubljana  ................................. 13

odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2010 ....... 14

vodenje evidenc pri drobnici  ............................................... 15

razstava posavskih konj ....................................................... 16

Delovna akcija čiščenja gozdov pod vremščico .................... 16

navzkriŽna sklaDnost

kako se obravnavajo kršitve zahtev navzkrižne skladnosti? 17

gozD in obnovljivi viri

Divjad in z njo povezane težave ............................................ 18

lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč – prijavljajte 

škodo po divjadi! .................................................................. 19

ekološko kmetovanje

ekološka pridelava grozdja ................................................... 20

pravni nasveti

inšpekcijski pregledi na kmetijskih gospodarstvih .............. 22

Delo organov kgzs

brez dokazov obtoženi kmetje .............................................. 23

kmalu bo za nami prva polovica leta in lahko že vidimo, ali smo ure-
sničili zastavljene načrte in kakšen je končni šestmesečni izplen. 
Zadovoljni smo, da je bila sprejeta resolucija o strateških usmeritvah 
razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva z nazivom Zagotovimo.si 
hrano za jutri. Gre za dokument, ki opredeljuje načine, kako doseči cilj 
- zagotavljanje prehranske varnosti z ustaljeno pridelavo in predela-
vo varne in kakovostne hrane ob povečanju konkurenčne sposobnosti 
kmetijstva in živilstva. Sama resolucija je dobro zasnovana, določeni 
so ločeni cilji po sektorjih in izvedbeni programi za sleherni cilj. Žal pa 
ni še povsem jasno, ali so zapisani cilji tudi realni, saj bo to jasno šele, 
ko bodo pogajanja glede spremembe skupne kmetijske politike konča-
na in bodo znani evropski proračunski okvirji. Pa vendar menim, da je 
dobro, da smo zapisali, kaj hočemo, kakšne so možnosti oziroma raz-
položljivi viri in kako bomo do ciljev prišli ob enakopravnem upošte-
vanju vseh vključenih v verigo od njive do mize.
Prav tako smo lahko zadovoljni, da se je končala več kot desetletje dol-
ga priprava Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. 
Sicer nihče ne more trditi, da je sprejeta rešitev res najboljša, a vsee-
no smo končno postavili temelje intenzivnega osveščanje porabnikov 
o pomenu nakupa kakovostnih in predvsem lokalno pridelanih živil. 
Slednje bo zanesljivo prispevalo k boljši prodaji slovenskih proizvodov. 
Za to, da bo zakon zaživel, pa smo zdaj odgovorni mi – kmetje in seve-
da mali, srednji in veliki predelovalci. Kot vemo, da lahko prva lastov-
ka prileti še pred začetkom pomladi, tako se moramo tudi zavedati, 
da zakon sam po sebi še ne pomeni uspeha. Brez iskrene podpore vseh 
vključenih in predvsem poštenega odnosa znotraj verige kakor tudi do 
potrošnika pač ne bo večjih premikov na bolje.
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo tudi v teh mesecih imeli 
polne roke dela z zakonodajnimi teksti, ki so čakali na »vrsto pred par-
lamentarnimi vrati«. Tako smo bili edini, ki smo z argumenti utemeljili 
zavrnitev sprememb Zakona o vinu, ki bi grobo posegal v obstoječi vino-
rodni okoliš Štajerska Slovenija. Poslanci so argumentom prisluhnili in 
omenjene spremembe tudi zavrnili. Sodelovali smo tudi pri sprejema-
nju sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih. Upamo, da se bodo zdaj 
bolj učinkovito varovala kmetijska zemljišča, kar bo prispevalo k razvo-
ju kmetijstva. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je tudi dejavna pri 
oblikovanju prenovljene Skupne kmetijske politike. Večkrat smo pouda-
rili, tako doma kot tudi v evropskih krogih, da zmanjševanje proračun-
skega deleža za kmetijstvo in razvoj podeželja ni sprejemljivo.
Narava nas je te dni z neurji že opozorila na svojo moč in ponovno se 
vrtimo okoli zavarovanj v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je sicer zagotovilo zadostna sredstva za sofinanci-
ranje zavarovalnih premij. Seveda pa bo zdaj od zavarovalnic in tudi 
od nas kmetov odvisno, ali bodo ta sredstva izkoriščena. Na zbornici 
vztrajamo, da bi bilo oblikovanje vzajemne zavarovalnice z državnim 
solastništvom najboljša rešitev.
Zelo pomemben pa je premik, do katerega je prišlo na področju do-
datnega zdravstvenega zavarovanja, ki zadeva prav vsakega. Prvič 
bodo člane skupščine izbirali neposredno tisti, ki vplačujejo dodatno 
zdravstveno zavarovanje v Vzajemno. Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije je skupaj z društvom malih delničarjev pristopila k obliko-
vanju lastnih list kandidatov za vse starostne skupine, za katerimi sto-
jita obe organizaciji. Člane Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in 
druge bralce Zelene dežele pozivam, da se udeležite volitev in izberete 
kandidate z omenjenih list. Prav je, da sami izberemo člane skupščine, 
ki bodo zastopali naše interese! 

Pred vročim 
poletjem

Zelena dežela je glasilo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Naslov: Celovška 
135, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 513 66 00, faks: 01/ 513 66 50, zelena.dezela@kgzs.si
Uredniški odbor: Andrej Kermavnar (predsednik), Ema Zadel (podpredsednica), Vlado 
Avguštin, Jože Benec, Bogdana Brilj, Jožef Cigan, Marjana Cvirn, Maks Ipavec, Anita 
Jakuš, dr. Stane Klemenčič, Jože Meolic, Alojz Pori, Jernej Redek in Darinka Sebenik
Odgovorna urednica: mag. Tatjana Čop, tel.: 01/513 66 40, 041/366 506
Grafično oblikovanje, prelom in izvedba: Andrej Lombar
Naslovnica: Rimski legionarji s Ptuja so popestrili majsko prireditev Podeželje v 
mestu  (Foto: Boštjan Škornik)
Jezikovni pregled: Marjana Cvirn. Tisk: DELO, d.d.
Oglasno trženje: bjm.natalija@siol.net, tel.: 01 513 08 30, GSM: 031 668 626.
Naklada: 92.000 izvodov. Cena: 0,35 €.
Časopis je za člane KGZS brezplačen.

Ciril Smrkolj »

Predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije
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Članicam in članom Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije ter drugim bralcem 

Zelene dežele iskreno voščim 
ob 25. juniju, dnevu državnosti.

Letos praznujemo 20. obletnico uresničitve sanj slovenske-
ga naroda. Po zaslugi naše skupne odločitve je Slovenija 25. 
junija 1991 postala formalno neodvisna. Ko smo se odločili 
za neodvisno Republiko Slovenijo, za svojo državo, smo kot 
njeni državljani sprejeli tudi odgovornost do njenega de-
lovanja. Po dvajsetih letih se zdi, da je posameznik postal 
politično otopel. Slovenski narod je v svoji zgodovini do-
živel velike preizkušnje. 25. junij 1991 je dokaz, da znamo 
Slovenke in Slovenci ob ključnih trenutkih stopiti skupaj in 
pozabiti na notranja nesoglasja. Čas je, da v tem negotovem 
ekonomskem in socialnem stanju ponovno združimo moči 
in si zgradimo lepšo sedanjost ter prihodnost.

Ciril Smrkolj, 
predsednik

novice

Dejanski uporabnik kmetijskih in gozdnih zemljišč
Tudi v letošnjem letu vas želimo opozoriti, da lahko do 30. junija določite dejanskega uporabnika kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, tj. osebo, ki na podlagi ustnega dogovora ali najemne pogodbe uporablja in koristi zemljišča. Od do-
ločitve dejanskega uporabnika je namreč odvisno, komu se bo katastrski dohodek od zemljišč všteval v davčno osnovo za 
dohodnino za leto 2011. Dejanskega uporabnika se določi na podlagi vloge, ki se jo predloži na DURS; vloga je na voljo na 
izpostavah DURS in na KGZS.

Izmerite kakovost svojih izdelkov na 
ocenjevanjih sejma AGRA!
Še vedno lahko prijavite vaše odlične izdelke na 
ocenjevanje:
•	 od	 15.	 do	 17.	 junija:	 mednarodno	 ocenjevanje	 mesnih	

izdelkov,
•	 8.	junija:	mednarodno	ocenjevanje	sadnih	sokov,	brezal-

koholnih	pijač	in	embaliranih	vod,
•	 od	18.	do	22.	 julija:	odprto	državno	ocenjevanje	vin	–	

Vino	Slovenija	Gornja	Radgona	in	1.	odprto	državno	oce-
njevanje	vin	Vino	Slovenija	Gornja	Radgona	»BIO«	(oce-
njevanje	kakovosti	vin	iz	ekološko	pridelanega	grozdja),

•	 od	8.	do	10.	avgusta:	ocenjevanje	medu	z	mednarodno	
udeležbo.

Podrobnejše informacije: Jana Dimec, projektni vodja, tel.: 02 
564 21 08, e-pošta: jana.dimec@pomurski-sejem.si; Andrej 
Slogovič, projektni vodja, tel.: 02 564 21 12, e-pošta: andrej.
slogovic@pomurski-sejem.si; www.pomurski-sejem.si.

www. kgzs.si
www.kupujmodomace.si
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Izberimo prave zastopnike v 
skupščini Vzajemne
Zavarovanci imamo končno možnost, da izvolimo svoje predstavnike v skupščino Vzajemne in tako v 
dobro vseh nas, članov Vzajemne, sooblikujemo njeno prihodnost.

Dne 23. maja 2011 so se namreč pričele predhodne 
volitve zastopnikov v skupščino Vzajemne, zdravstve-
ne zavarovalnice, d.v.z.. Vsi, ki imamo sklenjeno zava-
rovanje z Vzajemno, smo v drugi polovici maja na dom 
prejeli glasovnico, s katero bomo lahko glasovali za 
svoje predstavnike v skupščino Vzajemne. Skupščina 
bo imela 45 zastopnikov in bo zastopala interese 870 
tisoč zavarovancev in zavarovank Vzajemne.

Izbirali bomo po devet izmed skupno 54 kandidatov 
v posameznem starostnem razredu (v zadnjem staros-
tnem razredu je kandidatov manj). Med temi kandidati 
so tudi osebe, ki so vredne našega zaupanja – ljudje, ki 
se dejansko zavedajo pomena storitev, ki naj bi jih za 
nas opravljala Vzajemna. Morda so vaši sosedje, sova-
ščani ali pa gre za uveljavljene strokovnjake. Slednjim 
bomo zaupali, da z visokimi etičnimi standardi zago-
varjajo vzajemnost, solidarnost ter pošteno in transpa-
rentno delovanje Vzajemne, s svojim delom pa se bodo 
zavzeli tudi za ureditev zavarovalno-zdravstvenega sis-
tema v korist vseh generacij.

Ker ni vseeno, kdo zastopa naše interese, vas vabi-
mo, da se udeležite volitev v skupščino zastopnikov 
članov Vzajemne in oddate glas za zaupanja vredne 
kandidate.

Kako lahko glasujete za izbrane 
kandidate?
Glasovali bomo lahko na tri načine: po pošti, preko 
spleta in na voliščih. Tako prvi kot tudi drugi način gla-
sovanja je možen le z vabilom, ki ste ga poimensko 
prejeli po pošti. Glasujete lahko le za kandidate znotraj 
starostne skupine, v katero sami spadate. 

Glasovanje po pošti 
Prejeto glasovnico izpolnite skladno z navodili, od-

trgajte jo od povratne kuverte, jo dvakrat prepognite, 
vložite v povratno kuverto z vnaprej plačano poštnino 
ter odpošljite ali pa jo oddajte pismonoši. Upoštevane 
bodo glasovnice, ki bodo na Vzajemno prišle najka-
sneje do 1. junija 2011. Če je v družini več članov 
Vzajemne, pošljite posamezne glasovnice v ločenih 
povratnih kuvertah. Glasovnice v ovojnicah pravoča-
sno pošljite na naslov Vzajemna d.v.z., Mala ulica 4, 
Ljubljana.

I. Starostni razred 
(rojeni do vključno 18. julija 1976 in mlajši – starost od 
15 do 34 let)

Zaporedna	št.	
na	glasovnici

Ime	in	priimek	zastopnika	v	skupščini

3 Jože	Šobar

4 Primož	Jelševar

5 Janez	Erčulj

6 Matej	Anžur

9 mag.	Tamara	Stanković

15 Gregor	Košir

20 Jerica	Potočnik

21 Mateja	Ažman

29 Suzana	Vodopivec

52 Franc	Mihelič

Glasovanje preko spleta
Svoj glas lahko oddate na naslovu:  https://www.

vzajemna.si/glasovanje. Takšno glasovanje se je začelo 
23. maja in se bo zaključilo 1. junija 2011. Postopek je 
enostaven, vendar tudi za to glasovanje potrebujete svo-
jo kodo za dostop do spletnega glasovanja (slednja je za-
pisana v spodnjem desnem kotu prve strani vabila).

Glasovanje na voliščih
Volišča bodo odprta v sredo, 8. junija 2011. Na 

centrali in sedežih poslovnih enot bodo odprta od 9. 
do 18. ure, na izpostavah in zastopstvih pa od 9. do 
17. ure. Naslovi vseh 48 poslovalnic Vzajemne so ob-
javljeni na spletu; http://www.vzajemna.si, zavihek O 
Vzajemni / Poslovna mreža. Glasujete lahko osebno na 
kateremkoli izmed volišč. S seboj imejte osebni doku-
ment. Takšno glasovanje je predvsem primerno, če ste 
založili glasovnico.

Poglejte sezname kandidatov, ki jih predlagata 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in 
društvo Mali delničarji Slovenije, ter se še 
pred volitvami odločite, koga boste podprli. Na 
glasovnicah, ki ste jih prejeli na dom oziroma 
tistih, ki jih boste prejeli na voliščih, poiščite 
izbrane kandidate in jih obkrožite.



junij 2011 5

II. Starostni razred	
(rojeni od vključno 3. januarja 1965 do vključno 17. julija 
1976 – starost od 34 do 46 let)	

Zaporedna	št.	
na	glasovnici

Ime	in	priimek	zastopnika	v	skupščini

4 dr.	Simon	Čadež

5 Andreja	Lah

7 Mateja	Gerečnik

11 Andrej	Lombar

21 Rajko	Pojavnik

23 Jurij	Klešnik

33 Ljubiša	Stanojević

39 Rajko	Stanković

41 Samo	Logar

42 Klavdija	Kobal	Straus

44 Tatjana	Vrbošek

III. Starostni razred 
(rojeni od vključno 4. junija 1954 do vključno 2. januarja 
1965 – starost od 46 do 56 let)

Zaporedna	št.	
na	glasovnici

Ime	in	priimek	zastopnika	v	skupščini

4 Stanko	Jamnik

9 dr.	Anita	Trnavčević

13 Irena	Kos

17 Vinko	Košir

18 Jože	Pikelj

19 mag.	Suzana	Antić

21 Stanislav	Smrkol

26 Milan	Bunc

32 Uroš	Zgonec

35 Anton	Lah

37 Janko	Debeljak

38 Ivanka	Kocjančič

45 Stojan	Auer

IV. Starostni razred 
(rojeni od vključno 24. oktobra 1941 do 3. junija 1954 – 
starost od 56 do 69 let) 

Zaporedna	št.	
na	glasovnici

Ime	in	priimek	zastopnika	v	skupščini

4 Venceslav	Tušar

5 Ivana	Peterlin

8 Janko	Visočnik

10 Franc	Prelesnik

18 Ciril	Smrkolj

20 mag.	Vida	Tičar	-	Rebolj

24 mag.	Adolf	Zupan

27 Radmila	Stanojević

28 Janez	Ocepek

32 Janko	Štajnbaher

44 Jožef	Meško

49 Anton	Žibert

51 Stane	Rupnik

54 Franc	Vranetič

V. Starostni razred 
(rojeni od vključno 23. oktobra 1941 in starejši – starost 
nad 69 let)

Zaporedna	št.	
na	glasovnici

Ime	in	priimek	zastopnika	v	skupščini

1 Venceslav	Pojavnik

5 Martina	Strmšek

7 Nežka	Ivanetič

15 dr.	Julij	Nemanič

17 Ljubomir	Šormaz

26 Jožefa	Hojnik

37 Jožef	Primožič

Že v naprej se vam 
zahvaljujemo za 
vaše zaupanje 
in za vaš glas. 

Ureditev financiranja dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja zadeva nas vse!
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Tema meseca – Uvajanje novih Tehnologij na kmeTijah

Z znanjem kmetijskih 
svetovalcev do novih tehnologij 
V letu 2010 je bila javna kmetijska svetovalna služba zelo uspešna pri uvajanju novih tehnologij na 
kmetijah. 

javna kmetijska svetoval-
na služba slovenije je za leto 
2010 izdelala poročilo o uved-
bi nove tehnologije na 347 ra-
zvojno usmerjenih slovenskih 
kmetijah. več kot dve tretjini 
kmetovalcev meni, da uvede-
na tehnološka novost na nji-
hovi kmetiji sodi me dobre 
prakse inovativnega razvoja 
kmetij. poročilo o uvedenih 
tehnoloških novostih bo ko-
ristilo kmetijskim svetoval-
cem, da bodo izboljšali svoje 
delo in kmetijski politiki pri 
črpanju nepovratnih sred-
stev iz evropskega sklada za 
razvoj podeželja. tako je bil 
narejen pomemben korak pri 
strateškem načrtovanju ra-
zvoja posameznih kmetij v 
povezavi s strateškim načr-
tovanjem slovenske kmetij-
ske politike. 

Nova pomembNa Naloga
Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano RS je v letu 
2010 javni kmetijski svetovalni 
službi dodelilo novo pomembno 
nalogo. V Programu dela javne 
kmetijske svetovalne službe pri 
Kmetijski gozdarski zbornici 
Slovenije (v nadaljnjem tekstu 
KGZS) za leto 2010 smo ime-
li v prvi nalogi Izvajanje teh-
noloških ukrepov za dvig kon-
kurenčne sposobnosti kmetij 
opredeljeno nalogo, da moramo 
poročati o uvedbi tehnoloških 
novosti na 3 odstotkih kmetij, 
ki imajo več kot 10 ha KZU.

Število uvedenih tehnoloških 
novosti po posameznih KGZ

Kmetijsko-
gozdarski 
zavod (KGZ)

Število teh-
noloških 
novosti

Celje 59
Kranj 26
Ljubljana 53
Maribor 22
Murska Sobota 44
Nova Gorica 52
Novo mesto 50
Ptuj 41
Skupaj 347

ker smo na sektorju za kme-
tijstvo in gozdarstvo vnaprej 
pripravili enotno metodolo-
gijo za pripravo poročil in iz-
delali it orodje, smo lahko 
poročila 347 kmetij združili 
na ravni slovenije in izdela-
li različne analize. Z omenje-
nim orodjem lahko izdelujemo 
različne tehnološke, okoljske, 
ekonomske analize in socioe-
konomske analize tako na rav-
ni zavodov kot tudi na ravni 
Slovenije.

Uvedbo tehnološke novosti 
smo opredelili kot uvedbo no-
vih postopkov v pridelavi ali 
reji živali, za katere se kmet od-
loči iz različnih razlogov: 
•	 povečanje	 pridelkov	 oziro-

ma prireje, 
•	 izboljšanje	 kakovosti	 pro-

izvodov, 
•	 uvedba	 alternativnih	 oblik	

proizvodnje,
•	 preusmeritev	proizvodnje,	
•	 zahteve	 nove	 zakonodaje	 v	

pridelavi in prireji, 
•	 izboljšanje	zdravja	in	varno-

sti pri delu, 
•	 uvedba	 dopolnilnih	 deja-

vnosti.

Izbrane so predvsem vitalne, 
razvojno usmerjene kmetije, ki 
imajo več kot 10 ha kmetijske 
zemlje v uporabi. Zato večina 
poročil o uvedenih tehnoloških 
novosti predstavlja primere do-
brih praks pri razvoju kmetij 
in dragoceno zbirko informa-
cij, iz katerih je razvidno, kdo 
so, kako razmišljajo in kakšno 
strokovno svetovanje potrebu-
jejo naše najbolj napredne slo-
venske kmetije.

Iz posameznih poročil je 
možno razbrati splošne zna-
čilnosti kmetije, vrsto in uved-
bo tehnološke novosti ter način 
financiranja, rezultate uvedbe 

tehnološke novosti in pričako-
vanja v zvezi z uvedbo nove teh-
nologije. Opisano je tudi, kako 
je pri uvedbi nove tehnologije 
sodelovala javna kmetijska sve-
tovalna služba.

SkupNe ugotovitve o 
uvedeNih tehNoloških 
NovoStih Na kmetijah v 
letu 2010  

Vprašali smo se, kakšni so ti-
sti kmetje, ki se odločajo za 
uvajanje novih tehnologij in 
kako pridejo do nepovratnih 
razvojnih sredstev na raz-
pisih Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehra-
no. Rezultati analiz kažejo na 
to, da se za uvedbo novih teh-
nologij odločajo kmetje, ki so 
mlajši od 50 let, bolj izobraže-
ni od slovenskega povprečja in 
so večinoma že pridobili nepo-
vratna investicijska sredstva 
(največ na podlagi razpisov 
PRP 2007–2013). 

Slika 1. Pridobivanje nepovratnih sredstev na javnih razpisih
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Večina KMG je do uvedbe 
tehnološke novosti v letu 2010 
že vsaj enkrat kandidirala na 
razpisu SAPARD-a, EPD 2004–
2006 in PRP 2007–2013 ter na 
razpisih iz naslova državnih 
pomoči, na občinski razpisih 
in na razpisih Ribniškega skla-
da. Na 75 odstotkih KMG so za 
uvedbo tehnološke novosti pri-
dobili sredstva preko javnih 
razpisov v okviru PRP 2007–
2013. V okviru občinskih raz-
pisov je sredstva pridobilo 20 
odstotkov KMG. 

Gre za tržno usmerjene 
kmetije, ki v večini primerov 
tudi vodijo poslovne evidence 
v korist boljšega gospodarjenja 
na kmetiji. 

kam vSe So 
iNveStirala kmetijSka 
goSpodarStva? 
Največ uvedenih tehnologij je 
bilo na področju živinoreje, 
največ sredstev pa je bilo 
namenjenih nakupu kmetijske 
mehanizacije. Ne glede na to 
pa se med poročili nahaja kar 
nekaj uvedenih tehnoloških 
novosti na področju pridelave 
sadja in zelenjave, iz katerih je 
razvidno, da gre za inovativne 
in razvojno naravnane kmetije, 
ki vlagajo v razvoj novih 

tehnologij in izvajajo tudi 
ukrepe na področju podnebnih 
sprememb.

 Kaj načrtujejo in kako se po-
slovno odločajo naše kmetije?

Pričakovali smo, da bo več 
kmetij pred uvedbo novih teh-
nologij izdelalo poslovni načrt. 
Na podlagi poročil lahko ugo-
tovimo, da so vsebinski cilji in 
ukrepi za doseganje ciljev ve-
čine kmetov, ki smo jih zajeli 
v analizi, postavljeni, prav go-
tovo pa bi bilo primerno, da se 
tudi tiste uvedene tehnologije, 
za katere predhodno ni bil na-
rejen poslovni načrt, ekonom-
sko ovrednoti. Ugotovili smo, 
da je za večino kmetij glav-
ni cilj dvig konkurenčnosti in 
izboljšanje delovnih pogojev 
ter varnosti pri delu. Iz analiz 
je razvidno, da si kmetje zelo 
prizadevajo z različnimi ukre-
pi dvigniti proizvodnost dela, 
žal pa obsega pridelave oziro-
ma prireje ne povečajo do ta-
kega obsega, da bi se na kme-
tijah ustvarjala nova delovna 
mesta.

uvedba Novih 
tehNologij pomeNi 
dopriNoS k varovaNju 
okolja

Slika 4 prikazuje, da KMG pri-
čakujejo od uvedbe tehnološke 
novosti zmanjšanje uporabe 
mineralnih gnojil, izboljšanje 
rodovitnosti tal, zmanjšanje 
obremenjevanja ozračja s toplo-
grednimi plini in zmanjšanje 
uporabe FFS. 

V rubriki ostali so zajeta 
KMG, ki vidijo izboljšanje sta-
nja okolja z uvedbo tehnolo-
ške novosti na naslednjih po-
dročjih: zmanjšanje odpadnih 
voda, manjša poraba močnih 
krmil, manjša poraba vode, 
zmanjšanje uporabe aditivov 
v vinih, ohranitev KZU, ve-
čja urejenost KMG, obdelava 
travinja in manjše zaraščanje, 
ohranjanje različnih starih sort 
sadja, varovanje zdravja živali, 

Slika 2. Vrsta uvedene tehnološke novosti s področja rastlinske 
pridelave

Slika 3. Dolgoročni cilji uvedbe tehnološke novosti

Slika 4. Izboljšanje stanja okolja in zmanjšanje toplogrednih 
plinov 

Kar 70 odstotkov nosilcev kmetijske dejavnosti meni, da uved-
ba tehnološke novosti velja za primer dobre prakse pri razvoju 
kmetije. (Foto: Marjan Dolenšek)
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ohranjanje kmetijske krajine. 
Osem odstotkov KMG pa meni, 
da uvedba tehnološke novosti 
ne vpliva na izboljšanje stanja 
okolja.

vloga kmetijSke 
SvetovalNe Službe 
pri uvedbi Nove 
tehNologije

Pri vseh uvedbah tehnoloških 
novosti na kmetijah je bila pri-
sotna javna kmetijska sveto-
valna služba, bodisi že od za-
misli in zasnove projekta dalje 
bodisi da se je vključila kasne-
je, v skrajnem primeru ob iz-
delavi poslovnega načrta ozi-
roma vloge za pridobitev javnih 
sredstev. Kar se tiče sodelova-
nja in celovitega pristopa služ-
be je zadeva v skladu s priča-
kovanji. Svetovalni tim kmetij-
skih svetovalcev se je vzpostavil 
v 45-odstotnem deležu glede na 
skupno število vzpostavljenih 
tehnoloških novosti. 

kako So Se kmetijSki 
Svetovalci pripravili 
za obiSk kmetij?
Na 86 odstotkih KMG je kme-
tijski nasvet potekal na podla-
gi ogleda stanja kmetije, na 82 
odstotkih je kmetijski svetova-
lec pregledal tudi obstoječe po-
datkovne baze kmetije in na 45 
odstotkih KMG se je vzpostavil 
svetovalni tim. V kategoriji dru-
go so zajete naslednje priprave 

na kmetijski nasvet: pregled do-
brih praks v tujini, pomoč pri 
pridobitvi javnih sredstev.

Na vseh KMG, kjer so bile 
uvedene tehnološke novosti, 
so svetovali terenski kmetijski 
svetovalci. Pri polovici KMG 
so pri investicijskem načrtova-
nju in svetovanju svetovali tudi 
specialisti za agrarno ekonomi-
ko in na četrtini KMG speciali-
sti za živinorejo. V manjših ob-
segih so bili v svetovalne time 
vključeni tudi specialisti z osta-
lih področij. 

prave tehNološke 
rešitve So ključNe za 
razvoj kmetije
Izvedba nasveta je v 80 odstot-
kih potekala tako, da so kme-
tijski svetovalci preučili smo-
trnost uvedbe nove tehnologi-
je (analiza stanja in razvojnih 
zmožnost KMG), 65 odstotkom 
KMG so pomagali pri pripra-
vi vloge, na 60 odstotkih KMG 
so preučili finančne sposobno-
sti KMG in možnosti dodatnih 
nepovratnih virov financiranja. 
Za 35 odstotkov KMG so za iz-

vedbo tehnološke novosti pri-
pravili poslovni načrt.

Na večini KMG kmetijski 
svetovalci spremljajo izvajanje 
uvedbe tehnoloških novosti, in 
sicer na 70 odstotkih KMG pre-
verjajo, ali se zastavljeni tehnolo-
ški cilji uresničujejo, na polovici 
KMG pomagajo pri vzpostavitvi 
vodenja FADN knjigovodstva in 
na 36 odstotkih KMG pomagajo 
pri izdelavi poročil.

Barbara Trunkelj »
Jože Očko »

Slika 5. Potek priprave na kmetijski nasvet

Kmet in kmetijski svetovalec skupaj poiščeta najboljšo možnost za razvoj kmetije in si prizade-
vata za realizacijo njenih ciljev. (Foto: mag. Janez Koprivnikar)

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

RASTLINJAKI

 
3 x 4 m 
le 240 €  

Pokličite 031 675 639

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

www.profilplast.si
e-pošta:  profilplast@profilplast.si
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Sodobna tehnologija za uspešno 
kmetovanje
Uvedba tehnološke novosti na kmetiji Dominika Oblaka v Zgornji Savinjski dolini je zgled sodobnega 
pristopa k razvoju kmetij.

kmetija Dominika oblaka 
(po domače hribernik) iz 
lepe njive pri mozirju je do-
ber primer, ki potrjuje, da je 
možno tudi v težkih časih s 
pravilnim strokovnim sveto-
vanjem, razvojno naravna-
nostjo kmečke družine, iz-
najdljivostjo in delovno vne-
mo posodobiti ter poveča-
ti kmetijsko proizvodnjo, ki 
nudi delovno mesto mlademu 
prevzemniku.

Uvajanje tehnoloških novo-
sti za doseganje boljših rezul-
tatov na področju kmetijske 
pridelave in prireje je za ob-
stoj in nadaljnji razvoj sloven-
skih kmetij zelo pomembno. 
Vsesplošna gospodarska kriza, 
ki se noče in noče posloviti, reže 
tanek kos kruha tudi kmetom. 
Zato je potrebno ceniti vsako 
uvedeno tehnološko novost, ki 
prispeva k boljšemu ekonom-
skemu položaju in višji konku-
renčni sposobnosti kmetij.

Svetovanje kmetijskim go-
spodarstvom je zaradi velike 
heterogenosti področij, s kate-
rimi se kmetje pri svojem delu 
srečujejo, zelo zahtevna nalo-
ga. Kmet naj bi bil agronom, 
živinorejec, ekonomist, davč-
ni strokovnjak, strojni meha-
nik, dober menedžer in še in še. 
Dobra strokovna usposoblje-
nost, delovne izkušnje in do-
bre komunikacijske sposobno-
sti kmetijskih svetovalcev, ki 
stojijo kmetu ob strani, so zato 
ključ za prenos znanja v prakso 

in ustrezno pomoč kmetom.
Začetek razvoja Oblakove 

kmetije sega v leto 2006, ko se 
je Anica Oblak, žena tedanje-
ga gospodarja Ivana, veliko-
krat oglasila pri terenski kme-
tijski svetovalki Marjani Mikek 
na izpostavi v Mozirju. Anica ji 
je predstavila želje njihove dru-
žine po razvoju kmetije in tudi 
dvome, ki so se jim ob tem po-
rajali. Kmetijska svetovalka je 
takratnemu gospodarju Ivanu 
in njegovi ženi prisluhnila, sku-
paj so naredili analizo stanja in 
ocenili možnosti za razvoj kme-
tije. Pri skupnem načrtovanju 
razvoja kmetije so upoštevali, 
da leži kmetija v predalpskem 

hribovskem območju, kjer so 
pogoji pridelave zaradi konfi-
guracije terena in podnebnih 
pogojev težavnejši. Izhajali so 
iz lastnih potencialov družine 
ter upoštevali možnosti za kori-
ščenje sredstev različnih ukre-
pov kmetijske politike. 

Prvi korak pri razvoju kme-
tije je bila vloga na ukrep zgo-
dnjega upokojevanja iz PRP 
2007–2013. Oče Ivan je v letu 
2006 dopolnil 55 let starosti, 
zato je kmetijo predal svojemu 
sinu Dominiku, sam pa se je 
upokojil. Ob prenosu je kmeti-
ja obsegala 7 ha lastnih in 3,27 
ha najetih kmetijskih zemljišč 
ter 9,85 ha gozda. Usmerjena je 

bila v mlečno prirejo. Od deve-
tih krav so letno prodali okrog 
46.000 l mleka. Gospodarsko 
poslopje je bilo precej dotra-
jano, hlev pa je bil urejen na 
sistem vezane reje s kratkimi 
stojišči. 

Po prevzemu je mladi pre-
vzemnik še z večjim veseljem 
poprijel za delo in s svojo mla-
dostno energijo ter razvojno 
naravnanostjo ob sprotni po-
moči kmetijske svetovalke na 
kmetijo začel uvajati tehno-
loške novosti. V letu 2007 je 
kandidiral na razpis za pomoč 
mladim prevzemnikom kmetij 
in vso finančno pomoč iz tega 
naslova vložil v pridobivanje 

Dominik Oblak in svetovalka Marjana Mikek v novozgrajenem sodobnem hlevu za krave molznice
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gradbene dokumentacije za no-
vogradnjo hleva za prosto rejo 
25 krav molznic. 

Tehnološki načrt za hlev sta 
izdelala specialist za živinorejo 
na Kmetijsko-gozdarskem za-
vodu Celje Peter Pšaker in nje-
gova sodelavka Barbara Lobe. 
Terenska kmetijska svetoval-
ka Marjana Mikek in specialist 
Peter Pšaker sta v času izdela-
ve tehnološkega načrta večkrat 
obiskala kmetijo, saj je bilo po-
trebno uskladiti želje družin-
skih članov in zahteve po do-
brem počutju živali ter ostale 
zahteve Evropske unije za iz-
boljšanje varstva okolja, higiene 
in varnosti pri delu. Potrebno je 
bilo načrtovati tudi izgradnjo 
nove jame za gnojevko ter na-
kup in posodobitev strojne lini-
je za pridelovanje voluminozne 
krme. Prejšnji gospodar Ivan 
se pri pogovorih o načrtovanju 
hleva rad spomni: »Jaz sem se 
kar za glavo držal, ko so merili 
in povedali, kako velik bo hlev. 
Zdaj pa moram reči, da sem 
zelo zadovoljen in vesel zaradi 
sina, saj je delo v hlevu veliko 
lažje, kot je bilo prej.«  

Mladi prevzemnik Dominik 
se je pred pričetkom investira-
nja na kmetiji vključil v sistem 
DDV z namenom, da bi nalož-
be lažje izvršil. Terenska kme-
tijska svetovalka je v sodelova-
nju s specialistko Darijo Trpin 
Švikart izdelala poslovni načrt 
za celovit razvoj kmetije, ki je 

vključeval izgradnjo hleva za 
krave molznice, izgradnjo jame 
za gnojevko, nakup opreme za 
krave molznice ter nakup vse 
potrebne kmetijske mehaniza-
cije. Z vlogo na javnem razpi-
su za ukrep Posodabljanje kme-
tijskih gospodarstev za mlade 
prevzemnike v letu 2009 je bil 
uspešen in je pridobil finančno 
pomoč v višini 60 odstotkov od 
priznane vrednosti predvidene 
investicije v hlev brez DDV. Z 
lastnimi finančnimi sredstvi in 
delom ter z nepovratnimi sred-
stvi je vse načrtovane investi-
cije že zaključil in služijo svo-
jemu namenu. Trenutno redi 
37 govedi, od tega 21 krav mol-
znic, in obdeluje 25 ha kmetij-
skih zemljišč. V kvotnem letu 
2010/2011 je prodal že 95.160 
l mleka, kar je več kot 100 od-
stotkov več kot ob prevzemu. 
Ob tem je potrebno poudari-
ti, da se bo mlečna prireja še 
povečevala. 

Na kmetiji Oblak živi večge-
neracijska osemčlanska druži-
na: mladi prevzemnik Dominik, 
njegova partnerka Barbara,  
hčerki Ajda in Ana, starša Ivan 
in Anica ter sestra Mateja in 
brat Boštjan. Dominik dela na 
kmetiji in se preživlja izključno 
s kmetijsko dejavnostjo, ostali 
člani imajo druge vire dohod-
ka. Vsi so zelo složni, pri delu 
stopijo skupaj, kadar je potreb-
no. Mladi prevzemnik in njego-
va partnerka Barbara imata še 

veliko zamisli za nadaljnji ra-
zvoj kmetije, o katerih z navdu-
šenjem govorita. »Kmetovanje 
mi je že od nekdaj v veliko ve-
selje, zato sem srečen, da smo 
z investicijami ustvarili delov-
no mesto zame. Velika zahva-
la gre tudi moji mami Anici za 
njene zamisli, vzpodbude, mo-
tiviranje, iskanje rešitev, vode-
nje računovodstva in urejanje 
potrebnih dokumentov za inve-
sticijo …,« s hvaležnostjo pove 
Dominik.

Za ohranjanje 
delovnih mest na 
kmetijah je uvaja-
nje tehnoloških no-
vosti na kmetijah 
izjemno pomemb-
no, saj med drugim 
prispeva k boljše-
mu ekonomske-

mu položaju kmetij, k lažjemu 
delu in večjemu zadovoljstvu. 
Zato se mora država zavedati, 
da je tudi v prihodnje potreb-
no zagotavljati tako strokovno 
pomoč svetovalcev kot tudi po-
moč za investicije na kmetijah 
v obliki nepovratnih finančnih 
sredstev.

Vesna Čuček  »
v sodelovanju z  »

Marjano Mikek »
KGZS – Zavod Celje

Dominik na pašniku pri telicah

Družina Oblak s svetovalko Marjano Mikek, v ozadju novo-
zgrajeni hlev
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Na ogled več kot 1.100 dobrot 
Od 19. do 22. maja je v Minoritskem samostanu na Ptuju potekala že 22. državna razstava Dobrote 
slovenskih kmetij. Razstava je na ogled ponudila kar 1.108 nagrajenih izdelkov slovenskega podeželja.

letošnja razstava Dobrote slo-
venskih kmetij v organizaciji 
kmetijsko gozdarske zborni-
ce slovenije (kgzs), območ-
nih kmetijsko-gozdarskih za-
vodov in mestne občine ptuj 
je bila v znamenju rekordnih 
številk. 

Na razstavi je sodelovala 
tudi Kmetijska zbornica z av-
strijske Koroške. Kot osrednja 
pokrajina se je letos s svojo po-
nudbo predstavila Dolenjska 
z Belo krajino in Posavjem. V 
posebnem delu razstave so se 
predstavile pokrajine z izdelki 
iz zelišč in medu.

Predsednik KGZS ciril 
smrkolj je na slovesnosti ob od-
prtju pohvalil kmetijske sveto-
valke in svetovalce, kmetijsko-
gozdarske zavode, Mestno obči-
no Ptuj in vse ostale, ki vsako leto 
tako dobro pripravijo razstavo: 
»Priznanja, ki jih prejmejo kmeti-
je za nagrajene izdelke, so zelo po-
membna in so dokaz, da kmetije 
to, kar delajo, obvladajo.«

mag. Dejan Židan, mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, je kot častni po-
krovitelj prireditve poudaril, 
da slovenske kmetije proizvaja-
jo dobro hrano. »Želim si, da bi 
bila ta hrana dostopna na vseh 
slovenskih trgovskih policah,« je 
še povedal minister.

Na slovesnosti ob odprtju 
so prisotne pozdravili še žu-
pan Mestne občine Ptuj Štefan 
Čelan, predsednik organizacij-
skega odbora Dobrot slovenskih 
kmetij Peter Pribožič in predse-
dnik Zadružne zveze Slovenije 
Peter Vrisk.

rekordNa poNudba 
kmetij
Na razstavi je v tekmovalnem 
in predstavitvenem delu so-
delovalo prek 700 kmetij iz 
Slovenije in zamejstva. V oce-
njevanju je bilo 1.369 izdelkov, 
kar je za 16 odstotkov več kot 
lani. Od teh jih je prijelo pri-
znanje kar 1.108. Zlato prizna-

nje je prejelo 462 izdelkov, sre-
brno 367 in bronasto 279 izdel-
kov. Podeljenih je bilo tudi 59 
znakov kakovosti. Te prejmejo 
dobitniki priznanj, ki so tri leta 
zapored dosegli priznanje za 
nek izdelek.

Priznanja za mlečne in me-
sne izdelke, vina, suho sad-
je, sokove, olja, kise, sadjevce, 
marmelade, konzervirane vr-
tnine, kompote in žganja je v 
soboto, 21. maja, podelil pred-
sednik KGZS Ciril Smrkolj. V 
nedeljo je priznanja za kru-
šne izdelke podelil direktor 
KGZS Igor Hrovatič. Do sedaj 
je bilo podeljenih že okoli 30 
tisoč znakov blagovne znamke 
Dobrote slovenskih kmetij, ki 
služijo prepoznavanju, promo-
ciji in trženju dobrot.

razStava poStregla S 
številNimi dogodki
V okviru razstave je v soboto 
pred mestno hišo  potekal tretji 
Praznik sira, ki ga je pripravi-
lo Združenje kmečkih sirarjev 
Slovenije. Prireditve se je kot 
častni gost udeležil tudi pred-
sednik KGZS Ciril Smrkolj. 
Obiskovalci so lahko poskusili 
slovenske tradicionalne sire in 
druge sire, ki jih izdelujejo pri-
dne roke slovenskih kmetov in 

kmetic. Letošnji Praznik sira je 
bil v znamenju mladega sira – 
sira za žar.

Razstava je bila obarvana 
tudi s strokovnimi vsebinami. 
Tako je v petek, 20. maja, na 
Ptujskem gradu potekal stro-
kovni posvet Trženje živil ži-
valskega izvora v organizaci-
ji KGZS, MKGP, Veterinarske 
uprave RS in KGZS – Zavoda 
Ptuj. Na ta dan je potekal tudi 
vinogradniški posvet Težave 
vinogradnikov pri pridela-
vi grozdja na kmetijskih povr-
šinah v zakupu v organizaciji 
Odbora za vinogradništvo pri 
KGZS in KGZS – Zavoda Ptuj.

Številni obiskovalci so si 
ogledali pestro ponudbo kako-
vostnih izdelkov slovenskega 
podeželja, jih okusili in tudi ku-
pili. Razstavo je ves čas spremljal 
bogat kulturni program, v kate-
rem je sodelovalo približno 600 
nastopajočih z Dolenjske z Belo 
krajino in Posavjem, Podravja in 
Hrvaške ter Srbije. Letošnja raz-
stava je pokazala, da je zanima-
nje slovenskih kmetov in kme-
tic za sodelovanje na ocenjeval-
ni razstavi vsako leto večje. S 
tem se širi ponudba kakovostne, 
okusne in preverjene hrane slo-
venskega podeželja.

Jerica Potočnik »Po slavnostnem odprtju so si razstavo ogledali tudi visoki gostje.

Ponudba Dolenjske z Belo krajino in Posavjem
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Dobrote slovenskih kmetij v 
Ljubljani 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s KGZS – Zavodom Ptuj organizirala predstavitev 
dela izdelkov slovenskih kmetij, ki so sodelovale na ocenjevalni 22. državni razstavi Dobrote slovenskih 
kmetij. Tokrat je že tradicionalna prireditev Podeželje v mestu potekala v družbi rimskih legionarjev in 
vestalk.

sredi maja je na pogačarjevem 
trgu v ljubljani potekala tradi-
cionalna prireditev podeželje 
v mestu, ki jo je organizirala 
kmetijsko gozdarska zborni-
ca slovenije (kgzs) v sode-
lovanju s kgzs – zavodom 
ptuj. prireditev je popestrila 
skupina gemina Xiii s ptuja, 
ki je po centru ljubljane izve-
dla mimohod rimskih legio-
narjev in vestalk.

Na tokratni prireditvi se je 
predstavilo 50 kmetij, ki so so-
delovale na ocenjevalni 22. dr-
žavni razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij. Nagrajeni izdel-
ki slovenskih kmetij so bili na 
ogled na 22. razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuju, in 
sicer v Minoritskem samostanu 
med 19. in 22. majem. 

Obiskovalci Podeželja v me-
stu so lahko neposredno pri 

kmetih in kmeticah poskusili 
in kupili krušne, mlečne, me-
sne izdelke, kise, olja, suho sad-
je, sadna vina, sokove, marme-
lade, žganja, vina, kompote in 
konzervirano zelenjavo.

Mag. Miran Naglič, vodja 
Sektorja za kmetijstvo in goz-
darstvo pri KGZS, je na priredi-
tvi opozoril na pomen lokalno 
pridelane hrane. »Na priredi-
tvah Podeželje v mestu si lahko 
ogledate in poskusite ter kupi-
te najboljše, kar pridelajo in iz-
delajo naši kmetje,« je poudaril. 
Obenem je pozval obiskoval-
ce, da kupujejo slovensko hra-
no, saj je po njegovem mnenju 
samo tako možno iziti iz gospo-
darskih težav.

Peter Pribožič, predsednik 
organizacijskega odbora Dobrot 
slovenskih kmetij, je predsta-
vil potek 22. državne razstave 

Dobrote slovenskih kmetij. Kot 
je povedal, se je v letošnjem letu 
na ocenjevanje prijavilo rekor-
dno število izdelkov. »Na raz-
stavi bodo predstavljene dobro-
te, ki so prava paša za oči,« je še 
dodal.

Podeželje v mestu je na ve-
liko navdušenje obiskovalcev 
popestril mimohod Ptujskih 
Trdobojcev – Primusovih legi-
onarjev in vestalk, ki ga je iz-
vedla skupina Gemina XIII s 
Ptuja. Za lačne obiskovalce so 
poskrbele članice Društva po-
deželskih žena Dobrepolje 
Struge, ki so pripravile »zaro-
štan močnik«. 

KGZS prireja tradicional-
ne prireditve Podeželje v me-
stu, ki potekajo pod sloganom 
»Kupujte, kuhajte in jejte lokal-
no, sezonsko, domačo in tradi-

cionalno pridelano hrano«, od 
leta 2005. Namen prireditev je 
promocija izdelkov in pridelkov 
slovenskega podeželja. Članom 
KGZS tako omogoča, da pred-
stavijo svojo ponudbo, obisko-
valcem oziroma potrošnikom 
pa, da lahko na enem mestu po-
skusijo in brez posrednikov ku-
pijo kakovostno in preverjeno 
hrano. 

Jerica Potočnik »

Stojnice so se šibile pod pestro ponudbo dobrot slovenskega 
podeželja.

Skupina Gemina XIII s Ptuja je mimohod po centru Ljubljane zaključi-
la na Pogačarjevem trgu, prireditvenem prostoru Podeželja v mestu.
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Prvih 50 let KGZS – Zavoda Ljubljana 
Sredi maja je v Osemenjevalnem centru Preska pri Medvodah, ki deluje pod okriljem KGZS – Zavoda 
Ljubljana, potekalo praznovanje petdesetletnice delovanja Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana.

na prireditvi so podelili sve-
čana priznanja nekaterim pr-
vim zaposlenim na zavodu, ki 
so pred petdesetimi leti ora-
li ledino pri nudenju znanja 
uporabnikom širšega osre-
dnjega dela slovenije. v celo-
tnem obdobju delovanja je bil 
zavod vpet v različne organi-
zacijske strukture, od zadrug 
do večjih gospodarskih siste-
mov, medtem ko od ustano-
vitve kmetijsko gozdarske 
zbornice slovenije naprej de-
luje pod njenim okriljem.

„Zavod čaka še vrsto nalog, 
ki bodo omogočile preživetje 
kmetij, ohranitev lastne se-
lekcije v živinoreji in zdravega 
okolja. Pri uresničitvi teh ci-
ljev bodo pomembno vlogo od-
igrali tudi zaposleni na zavo-
du,“ je omenil direktor KGZS – 
Zavoda Ljubljana jože benec. O 
vlogi zavoda in njenih zaposle-
nih je govoril tudi predsednik 
KGZS ciril smrkolj, ki je pou-

daril bogate izkušnje, znanje in 
voljo, ki jih imajo zaposleni, ter 
jim zaželel še veliko uspeha pri 
njihovem trudu za dobrobit slo-
venskega podeželja. Minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano mag. Dejan Židan pa 
je opomnil, da niso pomembni 
samo lokalni pridelki in izdel-
ki, temveč tudi lokalno znanje 
in strokovnost, ki ju pod svojo 
streho združuje Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije.

Obiskovalci prireditve so 
si lahko ogledali še predsta-
vitev izbranih plemenskih bi-
kov Osemenjevalnega centra 
Preska, praznovanje pa so po-
pestrili pevci Ljubljanskega ok-
teta in glasbenik Peter Lovšin. 
V sklopu prireditve je poteka-
la še predstavitev posameznih 
kmetij osrednjeslovenske regije 
in njihove pestre ponudbe.

Robert Peklaj »

Prisotne je pozdravila predsednica Sveta KGZS – Kmetijsko goz-
darskega zavoda Ljubljana Milena Vrhovec. Za strokovno vodenje 
sveta sta se ji zahvalila direktor zavoda Jože Benec in predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Ciril Smrkolj.

Sedanji direktor Jože Benec je skupaj z ministrom za kmetij-
stvo mag. Dejanom Židanom in predsednikom KGZS Cirilom 
Smrkoljem ob visokem jubileju zavoda čestital prvi direktorici te-
daj Kmetijskega zavoda Ljubljana Pepci Perovšek-Bitenc.
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Odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva 
za leto 2010
Davčna uprava Republike Slovenije je 30. marca 2011 zavezancem za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti izdala odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2010.
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odločbo so prejeli zavezanci, 
ki so člani kmečkega gospo-
dinjstva in so 30. junija 2010 
imeli v uporabi najmanj toli-
ko kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč, da znaša njihov skupni 
katastrski dohodek najmanj 
200 evrov, ali so imeli v upo-
rabi najmanj 40 čebeljih pa-
njev, evidentiranih v registru 
čebelnjakov po predpisih o 
kmetijstvu.

Davčna osnova od dohodkov 
iz osnovne kmetijske in osnov-
ne gozdarske dejavnosti je se-
stavljena iz dveh skupin:

1. Davčna osnova 1 (kata-
strski dohodek kmetijskih in 
gozdnih zemljišč, potencialni 
tržni dohodek od pridelave na 
panjih, potencialni tržni do-
hodki za pridelavo vina in pri-
znane oprostitve, v kolikor so 
bile uveljavljene).

2. Davčna osnova 2 (dru-
gi dohodki na podlagi 70. člena 
ZDoh-2).

Na podlagi ZDoh-2H z dne 27. 
decembra 2010 skupni dohodek 
iz osnovne kmetijske in osnov-
ne gozdarske dejavnosti po no-
vem vključuje dejanske zneske 
drugih dohodkov, ki so pre-
jeti v povezavi z opravljanjem 
osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti.  Pri veči-
ni zavezancev so le-to t.i. eko0 
plačila iz naslova ukrepov kme-
tijske politike, kamor sodijo re-
gionalna plačila in plačilne pra-
vice za živino. To pomeni, da 
drugi dohodki osnovne kme-
tijske in osnovne gozdarske 

dejavnosti niso več obdavčeni 
pavšalno kot povprečni zne-
ski subvencij. Potrebno je pou-
dariti, da plačila za območja z 
omejenimi dejavniki za kme-
tijsko dejavnost (omD plačila) 
in plačila za kmetijsko okolj-
ske ukrepe (kop plačila) niso 
obdavčena. 

V prehodnem obdobju se za 
odmero dohodnine za leto 2010 
v izračun davčne osnove všteva 
50 odstotkov dejansko prejetih 
drugih dohodkov ali pavšalno 
ocenjen drug dohodek na pod-
lagi podatkov o povprečnih 
zneskih subvencij na hektar za 
leto 2009 (upošteva se nižji zne-
sek). z navedenim je bilo do-
ločeno, da se nobenemu zave-
zancu za leto 2010 v davčno 

osnovo ne pripiše večji znesek 
drugih dohodkov kot za leto 
2009.

Za leti 2011 in 2012 se bo v 
davčno osnovo vštevalo 50 od-
stotkov dejansko prejetih dru-
gih dohodkov, leta 2013 pa bodo 
v obdavčitev zapadli vsi dejan-
sko prejeti drugi dohodki.

Za leto 2013 in naslednja 
leta se bo na podlagi trenutno 
veljavne zakonodaje davčna 
osnova od dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdar-
ske dejavnosti iz naslova dejan-
sko prejetih drugih dohodkov 
podvojila oziroma bo znašala 
100 odstotkov dejansko preje-
tih drugih dohodkov.

Ne glede na to, da so drugi 
dohodki praviloma izplačani 

vedno le enemu članu kmečke-
ga gospodinjstva (nosilec kme-
tije), se kot del davčne osnove v 
sorazmernem deležu pripišejo 
vsem članom kmečkega gospo-
dinjstva, ki so zavezanci za do-
hodnino od dohodka iz osnov-
ne kmetijske in osnovne goz-
darske dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije 
je 28. junija 2010 z nižjim valo-
rizacijskim količnikom za vse 
katastrske kulture in katastr-
ske okraje za 36 odstotkov zni-
žala katastrski dohodek za leto 
2010, kar pomeni nižjo odmero 
dohodnine iz tega naslova. 

Vsem prejemnikom odločbe 
svetujemo, da slednjo natanč-
no pregledajo in se v primeru 
vprašanj obrnejo na lokalnega 
kmetijskega svetovalca ali pri-
stojno izpostavo Davčne upra-
ve Republike Slovenije. Po pre-
jemu informativnega izraču-
na dohodnine za leto 2010 pa 
preverite, ali so v rubriki 3100 
vpisani pravilni podatki o do-
hodku iz osnovne kmetijske in 
osnovne gozdarske dejavnosti.

Damijan Vrtin »
KGZS – Zavod Novo mesto

V spodnji preglednici je prikazan način določanja davčne 
osnove za odmero dohodnine od dohodka iz osnovne kmetij-
ske in osnovne gozdarske dejavnosti v letih 2010–2013.

leto Davčna osnova
2010 katastrski dohodek + 50 % dejansko prejetih 

drugih dohodkov* ali pavšalno ocenjen drug 
dohodek (upošteva se nižji)

2011 katastrski dohodek + 50 % dejansko prejetih 
drugih dohodkov*

2012 katastrski dohodek + 50 % dejansko prejetih 
drugih dohodkov*

2013 katastrski dohodek + 100 % dejansko prejetih 
drugih dohodkov*

* eko 0 plačila (brez omD in kop plačil)!

Za leto 2013 in naslednja leta se bo na podlagi trenutno ve-
ljavne zakonodaje davčna osnova od dohodka iz osnovne 
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti iz naslova dejan-
sko prejetih drugih dohodkov podvojila oziroma bo znašala 
100 odstotkov dejansko prejetih drugih dohodkov.
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Vodenje evidenc pri drobnici 
Po vstopu v Evropsko unijo leta 2004 smo tudi v Sloveniji prevzeli evropski sistem za označevanje in 
registracijo drobnice. 

v letu 2010 so bile uvedene 
spremembe pri vodenju regi-
stra drobnice, zato je prav, da 
ponovno opozorimo na pra-
vilno vodenje evidenc. prva 
dolžnost rejcev, ki se odloči-
jo za rejo drobnice na svojem 
gospodarstvu je, da so vpisa-
ni v evidenco imetnikov rej-
nih živali. 

Živali na gospodarstvu mo-
rajo biti označene z dvema uše-
snima znamkama v obe ušesi, 
in sicer do starosti devet me-
secev oziroma pred odhodom s 
kmetije. Če so bile rojene v tro-

pu, ki je vključen v kontrolo po-
rekla in proizvodnje, imajo v 
enem ušesu ušesno znamko, v 
drugem pa je lahko številka te-
tovirana. Če žival izgubi ušesno 
znamko, jo mora rejec obvezno 
nadomestiti. To stori tako, da 
naroči nadomestno ali jo za-
menja s parom ušesnih znamk 
z novo številko. V tem primeru 
mora v register drobnice na go-
spodarstvu vpisati zamenjavo 
in navesti novo številko živali 
(glej v register drobnice na go-
spodarstvu (RDG), str. 5, pri-
mer št. 8).

Zelo pomembno je pravoča-
sno in natančno vpisovanje po-
datkov v RDG, ki ga mora voditi 
vsak rejec drobnice. V lanskem 
letu so bile uvedene novosti, zato 
so vsi rejci prejeli nove registre. 
Sedaj je treba živali, ki so rojene 
po 1. januarju 2010, najkasneje v 
sedmih dneh po označitvi z ru-
menima ušesnima znamkama 
vpisati v tabelo 3. Ravno tako je 
treba v tabelo 3 vpisati vse živa-
li, ki so prišle na gospodarstvo. 
Tabela 4 pa je namenjena vpiso-
vanju skupinskih odhodov, na 
primer živali, označene s sku-
pinskimi znamkami, ki gredo 
v zakol do starosti dvanajst me-
secev, ter vpisovanju odhodov 
na pašo, sejem ali razstavo. V 
RDG je treba vpisovati tudi po-
gine živali in zakole na domu. 
Podrobnejša navodila o izpol-
njevanju tabel so v registru.

V bazo podatkov – central-
ni register drobnice (CRD) pa 
mora rejec s pomočjo spremnih 
listov sporočati premike živa-
li. Spremni list je treba izpolni-
ti ob nakupu/prodaji živali, pri 
odhodu/prihodu na pašo, sejem 
ali razstavo in premike sporoči-
ti preko pooblaščenega veteri-
narja ali vnesti podatke v apli-
kacijo VOLOS.

Rejec mora v CRD enkrat le-
tno javiti stalež drobnice, in si-
cer v letošnjem letu na dan 1. 2. 
2011. Tisti rejci, ki ob subvencij-
ski vlogi izpolnijo obrazec B, s 
tem javijo svoj stalež. Rejci, ki 
niso oddali vlog za subvencije 
bodo prejeli poziv za sporoča-
nje staleža. Obrazec izpolnijo 
in pošljejo območnemu kmetij-
sko-gozdarskemu zavodu ozi-
roma pooblaščenemu veteri-

narju, če imajo dostop do apli-
kacije VOLOS pa podatke lahko 
vnesejo sami.

Rejci ne smejo pozabiti vpi-
sati podatka o staležu drobni-
ce na dan 1. februar 2011 tudi 
v RDG, in sicer v tabelo 2 najka-
sneje sedem dni po datumu, do-
ločenem za sporočanje staleža.

Enkrat letno prejmejo ak-
tivni imetniki drobnice izpis iz 
registra, za katerega svetujemo, 
da ga skrbno pregledajo in spo-
ročijo morebitne nepravilnosti 
v skladu z navodili.

pravilno označevanje in 
vodenje registrov živali je ena 
od zahtev navzkrižne skla-
dnosti. nedosledno in napač-
no beleženje podatkov se šte-
je kot kršitev in je lahko vzrok 
za znižanje subvencij. če ima-
te pri vodenju registra drob-
nice težave, vam svetujemo, 
da se obrnete po pomoč na 
javno kmetijsko svetovalno 
službo kmetijsko gozdarske 
zbornice slovenije.

Maja Vilfan, »
Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano
Marjeta Ženko, »

KGZS – Zavod Celje
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Razstava posavskih 
konj
slovensko združenje rejcev konj pasme posavec je v sodelo-
vanju s kgzs – zavodom novo mesto in cpt krško v sobo-
to, 9. aprila 2011, na hipodromu brege pri krškem pripra-
vilo predstavitev plemenskih žrebcev za plemenilno sezo-
no 2011 ter plemenskih kobil in žrebic.

V strokovni komisij so bili ocenjevalci z Veterinarske fa-
kultete pod vodstvom dr. Matjaža Mesariča, ocenjevalci iz 
Hrvaške selekcijske službe z g. Ivanom Šubekom in ocenjeval-
ci iz združenja. 

Komisija je izmed dvaintridesetih žrebcev izbrala pet naj-
boljših, ki se bodo predstavili na meddržavni razstavi na 
Hrvaškem. Rezultati so bili sledeči:

1. žrebec Jakob, oskrbnik andrej prišel,
2. žrebec Kolin, lastnik mihael urek,
3. žrebec Mrak, oskrbnik jože jalovec,
4. žrebec Krojt, oskrbnik andrej kerin,
5. žrebec Bobovac, oskrbnik andrej gregorič.

Prav tako je komisija izmed petintridesetih kobil in žrebic iz-
brala najboljše, ki se bodo prav tako udeležile meddržavne 
razstave na Hrvaškem. Rezultati ocenjevanja:

1. kobila Klinca, lastnik ivan horvatič,
2. kobila, Kelta lastnik marjan gunde,
3. kobila Hrabra Atena, lastnik anton simonišek,
4. žrebica Makita Mary, lastnik anton simonišek,
5. kobila Lina, lastnik robert stanič.

Prireditve so se udeležili tudi drugi rejci s slovensko hladno-
krvno pasmo in z arabskimi konji.

Razstava je na hipodrom privabila veliko rejcev in ljubite-
ljev živali, ki so v družbi posavskih konj preživeli lep dan.

Petra Simonišek »

Na razstavo in ocenjevanje so rejci pripeljali okoli 80 živa-
li, ki so bile zelo lepo pripravljene. 

Delovna akcija čiščenja 
gozdov pod Vremščico
v agrarni skupnosti (as) gabrče, ki  ima triindvajset članov in 
gospodari z 255 hektarji zemljišča, predsednik pa je dolgoletni 
predsednik senožeške krajevne skupnosti anton može, so v teh 
dneh organizirali že tradicionalno delovno akcijo, ki jo izpelje-
jo v pomladanskem času.

Agrarna skupnost Gabrče oddaja v najem Veterinarski fakulteti in 
zasebnikoma Stanetu Možetu in Ivu Suši gozd in nekaj pašne površi-
ne na zemljišču, ki je pretežno v podnožju prečudovite gore Vremščice 
(1027 metrov nadmorske višine), ki se razteza od Divače do Pivke in ki 
je prijetna planinska postojanka, ob dnevu mladosti pa na njej sežan-
ski planinci pripravijo tradicionalno srečanje planincev Primorske.

Tudi tokrat so delovno akcijo izpeljali v dveh skupinah, ki sta 
šteli nekaj manj kot dvajset ljudi. Prva skupina je za vasjo Gabrče 
pod Vremščico čistila gozdove z zaraščenostjo leske, trnja in dru-
gih rastlin, ki preprečujejo rast mladim gabrom, bukvam in jese-
nom. Druga skupina je čistila ob cesti na Vremščico odpadke, ki jih 
odvržejo nevestni in neekološko osveščeni ter poučeni ljudje, ki so 
malomarni do narave, predvsem tisti, ki se peljejo na Vremščico. 

Pri delu so sodelovali člani AS in vaščani Gabrč. Delovne akci-
je v AS imajo zagotovljeno prihodnost, saj so na delovni akciji so-
delovali kar štirje fantje do starosti 14 let. Kruncevi fantje, Nejc, 
Benjamin, Andrej s prijateljem Jernejem Šajnom iz Laž, najmlajši je 
bil Saša Sej. AS posveča veliko pozornosti negi gozdov, kar pomeni, 
da so posadili sadike bukve, skrbijo tudi za načrtovano sečnjo in 
čiščenje gozdnih površin. Program, ki ga izvajajo v gozdu, nadzira 
sežanska enota Zavoda za gozdove. Le-ti so nadvse zadovoljni z de-
lom gabrške agrarne skupnosti.

V AS Gabrče vidijo še dlje, kajti njihov predsednik upravnega 
odbora Anton Može je eden izmed prvih članov iniciativnega od-
bora za ustanovitev združenja agrarnih skupnosti v Sloveniji. Kot 
pravi Može, je iniciativni odbor z delom pri koncu, kar pomeni, da 
bodo nekje v mesecu juniju ustanovili združenje, katero bo v začet-
ku delovalo v pomoč AS na Primorskem, potem pa v slovenskem 
prostoru in zamejstvu. Agrarni skupnosti Boljunec kot tudi Draga 
sta zainteresirani in si prizadevata za vključitev v združenje, ki naj 
bi pomagalo pri ureditvi statusa pravnih oseb in spremembo za-
konodaje zaradi nadaljnjega dela agrarnih skupnosti, ki naj bi po 
mnenju poznanega menedžerja Možeta postale delniške družbe.

Olga Knez »
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navzkRiŽna sklaDnosT

Kako so obravnavane kršitve 
zahtev navzkrižne skladnosti?
Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni list RS, št. 
7/2010) določa višino kazenskih točk, ki jih prejme kmet, če se ugotovi, da ne spoštuje zahteve navzkrižne skladnosti. 

glede na naravo posamezne 
kršitve se te prepoznajo kot 
lažje, srednje ali težje stopnje 
kršitve, kar pomeni, da se ob 
kontroli na podlagi dejstev, 
ki jih zazna kontrolor, določi 
stopnjo kršitve, ki pa pomeni 
tudi dejansko število kazen-
skih točk. 

Stopnja kršitve je določena 
z ocenami 10, 20, 50 ali 100 za 
posamezno kršitev, pri čemer 
ocena 10 pomeni najnižjo in 
100 najvišjo težo kršitve. Točke, 
ki jih lahko poimenujemo tudi 
sankcijske točke, se po poseb-
nem postopku seštejejo, rezul-
tat pa je znižanje izplačil oziro-
ma v ekstremnih primerih tudi 
izključitev iz posameznih ukre-
pov SKP. 

Pomembno je vedeti, da lo-
čimo t. i. kršitve iz malomar-
nosti, to so ugotovljene nepo-
navljajoče kršitve in ponavlja-
joče kršitve (enkrat in dva-
krat ponavljajoče), in namerno 
povzročene kršitve. Pri izraču-
nu končnih znižanj izplačil je 
zato potrebno upoštevati po-
novljivost kršitev, težo posa-
mezne kršitve in področje kr-
šitve. Tako se izračun znižanj 
prične na ravni določitve sto-
pnje kršitve posamezne zahte-
ve preko seštevka sankcijskih 
točk po posameznih standar-
dih, ločeno glede na tip ugoto-
vljene kršitve, do izračuna od-
stotka znižanj po posameznih 
področjih, seštevka znižanj po 
področjih do tako dobljenega 
odstotka, s katerim se zniža 
končni znesek za izplačilo za 

ustrezne skupine zahtevkov.
Osnovno načelo je sešteva-

nje točk po posameznem stan-
dardu in če se jih nabere do 
49, se upravičena plačila v te-
kočem letu zmanjšajo za 1 od-
stotek. Razred kazenskih točk 
od 50 do 99 pomeni za kmeta 
3-odstotno znižanje upraviče-
nih plačil. Če je kazenskih točk 
100 ali več, je znižanje plačil 
5-odstotno. 

V primeru kršitev več stan-
dardov znotraj posameznega 
področja se za znižanje izpla-
čil uporabi seštevek točk samo 
v enem standardu, in sicer ti-
stem, ki ima najvišji odstotek 
znižanja (primer 1). Odstotki 
znižanj izplačil se med podro-
čji seštevajo, vendar v enem 
letu ne smejo preseči 5-odsto-
tnega znižanja za vsa plači-
la. Tudi če je seštevek odstot-
kov večji, je znižanje plačil v 
tekočem letu 5-odstotno (pri-
mer 2). 

če se v naslednjem letu 
ista kršitev (v istem standar-
du) ponovi, se odstotek zni-
žanja pomnoži s faktorjem 
3; kljub temu skupen odsto-
tek znižanja plačil v teko-
čem letu ne sme preseči 15 
odstotkov. če pa se s pona-
vljanjem iste kršitve preseže 
15 odstotkov in kmet kljub 
opozorilu še naprej krši isto 
zahtevo, se to obravnava kot 
namerna kršitev. v tem pri-
meru je sankcija višja, na-
čeloma ne manjša od 20 od-
stotkov, in lahko doseže tudi 
100 odstotkov.

primer 1:
Rezultat kontrole navzkrižne skladnosti za kmetijo: enostaven 
primer, brez ponavljajočih kršitev
standard področje a 
Standard za nitrate 100 točk = 5-odstotno znižanje plačil
Standard za odpadno blato 50 točk = 3-odstotno znižanja plačil
Dejansko znižanje plačil 
za kmetijo 5-odstotno znižanje plačil*

* Pri ugotovljenih kršitvah v različnih standardih (enega področja) se za 
končno določitev znižanja upošteva tisti standard, kjer je bilo ugotovljen 
višji seštevek kazenskih točk (v primeru te kmetije je to Standard za nitra-
te: 100 točk).

primer 2:
Rezultati kontrole navzkrižne skladnosti za kmetijo: enostaven 
primer, brez ponavljajočih kršitev
Standard Področje A Področje B
Standard za nitrate 100 točk = 5-od-

stotna znižanja 
plačil

Standard za odpadno blato 50 točk = 3-od-
stotna znižanja 
plačil

Standard za identifikacijo in 
registracijo govedi

60 točk = 3 %

Standard za identifikacijo in 
registracijo prašičev

10 točk = 1 %

Dejansko znižanje plačil za 
kmetijo 

5-odstotno znižanje plačil*

* S  področja A se upošteva samo standard za nitrate (5 odstotkov).
S  področja B se upošteva samo standard za identifikacijo in registracijo 
govedi (3 odstotki).
Vsota področij A in B je sicer 8 odstotkov, a ker je lahko v tekočem letu 
znižanje plačil največ 5 odstotkov, se torej za to kmetijo upošteva zniža-
nje plačil v višini 5 odstotkov v primeru, da ni bilo ugotovljenih ponavlja-
jočih kršitev.

(Delno citirano po “Priročniku za izvajanje zahtev navzkrižne 
skladnosti za kmetijska gospodarstva”, MKGP in KGZS, Ljubljana 
marec 2011)

Anton Jagodic »
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Divjad in z njo povezane težave
Divjad je sestavni del našega okolja, povečuje biotsko pestrost, če je njena številčnost prevelika, pa lahko povzroča 
veliko škodo v okolju in posledično vpliva na zmanjšanje biotske pestrosti.

gozD in obnovljivi viRi

s težavo škod po divjadi se 
ne srečujejo samo prebival-
ci odročnih predelov podeže-
lja, marveč se z njo srečuje-
mo praktično v vseh okoljih, 
celo v urbanih središčih (v 
ljubljani recimo z vranami).

Za škodo, ki jo povzroči div-
jad na lovnih površinah, je od-
govoren upravljavec lovišča (lo-
vska družina ali lovišče s po-
sebnim namenom), na nelov-
nih površinah pa za škodo od-
govarja Republika Slovenija – 
Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

Kljub temu da je Zakon o 
divjadi in lovstvu leta 2004 
prinesel nekatere spremembe 
na tem področju, se je posto-
pek uveljavljanja odškodnin, 
definiran v zakonu, v določe-
nih primerih pokazal kot neo-
perativen, neživljenjski. Zakon 
namreč določa, da mora oško-
dovanec prijaviti škodo v treh 
dneh po tem, ko je škodo opa-
zil (56. člen). In v primeru po-
navljajočih škod je prijavljanje 
škode za lastnika veliko bre-
me, zato se zaradi tega veliko-
krat sploh ne odloči za prijavo 
škode, ker bi mu to vzelo veliko 
časa, in škoda tako ostaja po-
navadi na njegovih bremenih.

težave oceNjevaNja 
škod Na travNikih 
iN pašNikih zaradi 
popaSeNoSti

Popasenost travnikov in pašni-
kov je težava predvsem na ob-
močjih pojavljanja jelenjadi. 
Kjer je stalež jelenjadi visok, 
se le-ta vsako noč pase na trav-
nikih in celo ograjenih pašni-
kih. Na posameznih lokacijah 

se pase po več osebkov ali celo 
po več deset osebkov skupaj. 
Posledica je zmanjšanje pridel-
ka sena oziroma paše, saj ga ve-
lik delež popase jelenjad.

Nekatere raziskave na 
Kočevskem, kjer živi pribli-
žno polovica vse jelenjadi v 
Sloveniji, so pokazale (Vesel, 
Diplomsko delo, 2003), da je 
popasenost znašala do 50 od-
stotkov, na nekaterih izposta-
vljenih lokacijah (bližina goz-
da, gnojeni travniki) celo do 80 
odstotkov.

V praksi pa pogosto priha-
ja do težav pri uveljavljanju od-
škodnin, saj je škodo težko na-
tančno ovrednotiti, še poseb-
no v skladu z določili veljavne-
ga Zakona o divjadi in lovstvu 
(prijavljanje škode takorekoč 
vsakodnevno).

Za popasenost, pa tudi ne-
katere druge škode, ne bi sme-
le veljati določbe 53. in 56. čle-
na Zakona o divjadi in lovstvu. 
Glede na značaj škod, ki nasta-
jajo vsakodnevno, je 56. člen 
popolnoma neoperativen, ne-
funkcionalen. V takih prime-
rih bi zakon moral dovoljeva-
ti izjeme in dopustiti možnost 
periodičnega ocenjevanja. V 
primeru popasenosti je to pred 
vsako košnjo.

Ravno tako ni smiselna do-
ločba 53. člena o preprečevanju 
škode, saj bi v nasprotnem pri-
meru divjad ostala brez pašnih 
površin. Zato bi moral tudi ta 
člen določiti izjeme.

Posebna težava je oce-
njevanje škode na pašnikih. 
Praktično nemogoče je določi-
ti, kolikšen delež travinja po-
pase divjad glede na rejne živa-

li. Dogaja se, da se divjad po-
noči pase med rejnimi živalmi, 
kljub temu da so pašniki za-
grajeni (seveda divjad te ogra-
je nemoteno prečka). Je pa ve-
liko površin tudi takih, na ka-
terih se izvaja košno-pašni na-
čin rabe.

Ocenjevanje popasenosti je 
težko, saj se ponavadi ocenjuje 
na oko, možno pa je tudi s po-
močjo kontrolnih ploskev, ki pa 
jih ponavadi nimamo.

Vsekakor bi kontrolne plo-
skve (1 m x 1 m) morali imeti 
na območjih, kjer je teh škod 
več. Razporejene bi morale biti 
na različnih tipičnih rastiščih, 
legah, nadmorskih višinah, da 
bi imeli primerjalno oceno za 
ovrednotenje škode. To še pose-
bej velja za primere nestrinjanja 
z oceno škode na prvi stopnji, 
da bi lahko komisija na drugi 
stopnji za LUO realno ocenila 
škodo. Takšne ploskve bi mo-
rale biti v interesu lastnikov in 
upravljavcev lovišč.

težave oceNjevaNja 
škod Na travNikih 
zaradi razritoSti
Škoda, ki nastane zaradi preri-
tja travne ruše, je vedno dvojna: 
ena je zaradi preritja, druga pa 
zaradi izpada pridelka.

Površina razritosti se oce-
njuje lahko na dva načina:
•	 če	 je	 razritih	 površin	

malo, se oceni ali iz-
meri površina razritih 
površin,

•	 če	je	razritost	večja,	pa	se	
lahko oceni delež razrite 
površine glede na veli-
kost celotne parcele.

Tudi v tem primeru je naj-
večja težava pri ocenjevanju 
ponavljajoča škoda. Tudi v 
tem primeru je zakon v svo-
jem 56. členu nefunkcionalen. 
Moral bi dopuščati periodične 
cenitve.

Težavno je tudi zagotavljanje 
sanacije na večjih površinah, še 
posebno na strmih in skeletnih 
terenih, ko strojna sanacija ni 
možna (tu bi morala biti sana-
cija obveza lovcev). 

Če lovska organizacija sama 
poskrbi za sanacijo, bi se moral 
v sporazumu o odškodnini na-
vesti tudi rok sanacije, po sana-
ciji pa bi moral lastnik odobriti 
s svojim podpisom strinjanje 
s kakovostjo izvedenih del.

uredba o oceNjevaNju 
škod po divjadi
V zvezi z ocenjevanjem škode 
omenjamo še uporabo statistič-
nih cen, ki niso vedno ažurne, 
ravno tako se škoda velikokrat 
oceni premalo strokovno (po 
domače). V ta namen bi bilo 
smiselno boljše povezovanje s 
kmetijsko svetovalno službo.

Velikokrat je težava tudi 
časovni rok za izplačilo od-
škodnin, saj le-ta ni nikjer 
predpisan.

Veliko vseh teh težav bi lah-
ko rešil podzakonski akt kot 
obveza 52. člena ZDLov, v ka-
terem bi morali definirati na-
tančnejše kriterije za opredeli-
tev vrst škod ter metode in me-
rila za ugotavljanje njihove vi-
šine. Definirati bi morali tudi 
vse posebnosti in morebitne iz-
jeme glede na zakonske določ-
be. Od leta 2004 ta uredba še ni 
pripravljena.
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škode Na NelovNih 
površiNah
Nelovne površine opredelju-
je ZDLov. Glavne so: površine 
naselij in zaselkov, vrtovi, na-
sadi, sadovnjaki, drevesnice in 
intenzivne kmetijske kulture, 
ograjene z ograjo, ki ne dovolju-
je prehoda zajcu ali parkljasti 
divjadi, javne ceste in proge … 
Za škodo na teh površinah od-
govarja Republika Slovenija.

V pripravi je Pravilnik o mi-
nimalni zaščiti nelovnih povr-
šin. Kljub temu da še ni sprejet, 
pa se njegove določbe uporablja-
jo kot pogoj za izplačilo odško-
dnin, kar je popolnoma nespre-
jemljivo. Razumljivo je, da mo-
rajo biti določene kmetijske kul-
ture (intenzivne) ali nasadi ter 
sadovnjaki do določene mere za-
varovani pred divjadjo. Da pa bo 
potrebno zaradi divjadi zagra-

diti vrtove in naselja, pa je neži-
vljenjsko in tudi z estetskega vi-
dika nesprejemljivo. Ravno tako 
bi morali opredeliti izjeme za iz-
redne razmere (huda zima, vi-
sok sneg ipd.), saj takrat divjad v 
nekaterih območjih dobesedno 
vdira v naselja in celo gospodar-
ske objekte. Rešitve bi morali is-
kati ne samo v nadstandardni 
zaščiti, ampak tudi v smeri zni-
ževanja staleža divjadi.

premajhNo 
vključevaNje 
laStNikov v proceSe 
NačrtovaNja 
upravljaNja z divjadjo

Načrte za upravljanje z divjad-
jo izdeluje Zavod za gozdove 
Slovenije. V skladu s Pravilnikom 
o načrtih za gospodarjenje z goz-
dovi in upravljanje z divjadjo od-
sek za lovstvo na ZGS po pred-

hodnem usklajevanju s krajevno 
pristojnim OZUL-om (območno 
združenje upravljavcev lovišč) 
pripravi osnutek letnega načrta. 
Tega potem predstavi na javni 
predstavitvi različnim deležni-
kom, ki jih ta težava zadeva. Na 
podlagi presoje zbranih pripomb 
odsek pripravi predlog letnega 
načrta LUO. Predlog letnega na-
črta LUO sprejme svet območ-
ne enote ZGS. Lastniki zemljišč 
so v proces načrtovanja vključe-
ni šele na javni predstavitvi, ven-
dar se njihovi predlogi največkrat 
ne upoštevajo. Lastnike zemljišč 
oziroma njihove predstavnike bi 
morali vključevati v proces načr-
tovanja že v fazi priprave osnutka 
načrta, tako kot sedaj lovce. Kar 
nekoliko nenavadno je, da imajo 
lovci kot izvajalci koncesij, ki jim 
jih je podelila država, večjo težo 
v načrtovanju kot pa lastniki ze-

mljišč, na čigar zemljiščih se div-
jad redi. Ravno tako v Pravilniku 
ni opredeljena možnost zavrnitve 
predloga načrta s strani sveta OE 
ZGS oziroma ni definiran posto-
pek in odgovornost, če do zavrni-
tve pride.

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije nenehno opozar-
ja pristojno ministrstvo na teža-
ve, ki jih povzroča divjad. Ravno 
tako imajo lastniki zemljišč na-
ložene velike obveznosti, da rav-
najo kot dobri gospodarji, saj v 
nasprotnem niso upravičeni do 
odškodnine za škodo, če do nje 
pride. Veliko težavam v tej zve-
zi bi se lahko izognili, če bi bila 
številčnost divjadi bolj usklajena 
s socialnim okoljem, kajti kjer 
škoda nastane, je tudi vzrok; in 
to je velik stalež divjadi.

Andrej Andoljšek »
KGZS – Zavod Ljubljana

lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč – 
prijavljajte škodo po divjadi!
Divjad v velikem delu slovenije povzroča različne preglavice 
lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč. Žal pa na kgzs 
ugotavljamo, da veliko oškodovanih lastnikov škode sploh 
ne prijavlja. 

Čeprav je slabe volje zaradi škode od divjadi pri lastnikih ve-
liko, se velikokrat ne odločajo za prijavo škode, še posebno pri 
ponavljajočih škodah (škode po divjem prašiču – razritost, po 
jelenjadi – popasenost). Zakon namreč določa, da mora lastnik 
ravnati kot dober gospodar in svoje premoženje zaščititi pred na-
stankom škode. Škodo pa mora prijaviti v roku tri dni po tistem, 
ko je škodo opazil. In če se škode ponavljajo iz dneva v dan, po-
tem bi moral lastnik vedno znova prijavljati škodo, kar bi mu vze-
lo veliko dragocenega časa. Višina škode je eden od kriterijev za 
poseganje v populacije divjadi. Ker škoda ni v celoti evidentirana, 
posledično ni ukrepanja v smeri povečanega odvzema.

KGZS je že večkrat pozvala pristojno ministrstvo, naj določi 
kriterije za opredelitev vrste škod in metode ter merila za ugo-
tavljanje njihove višine. To bi vsekakor olajšalo delo tako cenil-
nim komisijam kot tudi oškodovancem.

zato upravni odbor pri kmetijsko gozdarski zbornici 
slovenije poziva vse oškodovane lastnike, da škodo vestno 
in potrpežljivo prijavljate upravljavcem lovišč in to pisno. 
na ta način bodo dobili realnejšo sliko o povzročeni škodi 
od divjadi. od upravljavcev lovišč zahtevajte, da vam škodo 
zakonito in realno ocenijo in tudi izplačajo.
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ekološko kmeTovanje

Ekološka pridelava grozdja
Mogoče smo prepričani, da za kupca, ki ne zna ugotavljati razlik v kakovosti in želi kupovati poceni, 
ne moremo storiti ničesar. Če se s tem sprijaznimo, pač pridelamo čim več in ponudimo poceni.

vendar je pridelovati skladno 
z zahtevami narave dolžnost 
kmetovalca iz treh razlogov: 
zaradi poštenega odnosa do 
porabnika, zaradi spoštova-
nja sleherne oblike življenja in 
zaradi spoštovanja prihodnjih 
rodov. 

Zato je potrebno, da se pri-
delovalec, neodvisno od pri-
pravljenosti porabnika, odloči 
za sodelovanje z naravo in za-
gotovi ponovno kroženje snovi 
oz. energije med nadzemnim in 
podzemnim delom živega sve-
ta. Sodelovanje z naravo ostane 
kot edina pravilna pot. Izhodišča 
ekološkega kmetovanja so uni-
verzalno uporabna tudi v ekolo-
škem vinogradništvu.

pot preuSmeritve 
Odločitev za preusmeritev v eko-
loško vinogradništvo ni prepro-
sta in je osebna odločitev vsa-
kega posameznega gospodarja. 
Pri ekološkem vinogradništvu 
je najboljše in najlažje, če začne-
mo preusmeritev z obnovo na-
sada. Naknadno preusmeritev 
je težje uspešno izvesti, ker so 
uporabljene tehnologije temeljile 
na drugih izhodiščih. Posledice 
konvencionalnega gnojenja in 
pomanjkanje humusa je možno 
odpraviti šele v daljšem časov-
nem obdobju. 

Za uspešno ekološko pride-
lavo grozdja je potrebno zagoto-
viti optimalne pogoje za nasad. 
Upoštevati moramo ustrezno 
lego parcele in primerne lastno-
sti tal. Lega mora zagotavljati do-
bro osončenje (od JV do JZ) in 
zračnost ter odtok hladnega zra-
ka v nižje predele. Tako zagoto-

vimo, da ne bo izrazite jutranje 
rose in da se listje po dežju hi-
tro osuši. Ustrezna nadmorska 
višina v celinskih razmerah je 
nad 250 metrov. Trta mora biti 
cepljena na ustrezno podlago z 
močno koreninsko grudo. V tleh 
morajo biti zagotovljeni primer-
na založenost s humusom in pe-
stro ter bogato mikrobiološko ži-
vljenje. Trto obremenimo s pri-
delkom v skladu z njeno življenj-
sko močjo. Za sajenje izbiramo 
sorte, ki so primerne za določe-
na tla ter so manj občutljive na 
bolezni. Za celinske razmere sta 
taki na primer traminec in mo-
dra frankinja. Po uredbi za eko-
loško kmetovanje za trajne na-
sade zadostuje triletna preusme-
ritev. Potrebno pa se je zavedati, 
da je za popoln prehod v vino-
gradu potrebno štiri do sedem 
let. V določenih primerih pre-
hod praktično ni možen. Zato se 
je pred odločitvijo za preusmeri-
tev potrebno posvetovati s tisti-
mi, ki imajo z ekološko pridelavo 
grozdja zadosti izkušenj.  

potek del do rodNoSti  
Pred rigolanjem je potrebno 
vzeti vzorce zemlje za analizo. 
Dovoljena mineralna gnojila do-
dajamo le, če je potrebno popra-
viti s prejšnjim gnojenjem pov-
zročena nesorazmerja. Rigolanje 
mora zagotoviti temeljito dro-
bljenje zemlje in s tem dovolj zra-
ka v tleh ter enakomerno razpo-
rejenost dodanih gnojil. Da se iz-
ognemo zbijanju tal, je potrebno 
takoj po rigolanju posejati lucer-
no ali ogrščico. Prvih nekaj let ni 
priporočljivo gaziti tal s stroji, še 
posebno ko so mokra.

Kakovostna podlaga cepljen-
ke mora zagotoviti zadostno pre-
skrbo žlahtnega dela trsa z vodo 
in hranili, zlasti s kalcijem. Zato 
je vprašljiva ustreznost nekate-
rih križancev, ki prenesejo več 
apna. Cepljenka mora imeti po-
polnoma zaraslo cepljeno mesto, 
kar uspe bistveno bolje pri ce-
pljenju na zeleno. Korenine mo-
rajo biti pravilno razporejene in 
obilno razvite.

Razdalje sajenja določa-
mo glede na rodovitnost tal. 
Nepotrebna je večja razda-
lja od 1,6 metrov med vrstami. 
Razdalja v vrsti je odvisna od 
pričakovane bujnosti trsa. Zato 
so lahko razdalje zelo različne 
znotraj ene sorte in celo v eni vr-
sti. Na splošno se gibljejo med 70 
in 140 centimetrov.

V sadilno jamo damo le do 
2 litra komposta, pomešanega 
s sipko zemljo v razmerju 1 : 4. 
Korenine trte morajo kmalu po 
sajenju čutiti potrebo po razra-
ščanju izven sadilne jame. S tem 
omogočimo mladim cepljenkam 
razvoj večje koreninske mase. 
Listna masa se tako sorazmerno 
in pravilno razvije in je manj ob-
čutljiva na bolezni. Obenem les 
bolje zori.

Pri spomladanski rezi v letih 
do rodnosti je število puščenih 
očes lahko vsako leto dva- do tri-
krat večje kot je bilo število raz-
vitih rozg v preteklem letu. Tako 
dosežemo skladen razvoj nadze-
mnega in podzemnega dela trsa. 
Po tem načelu v drugem letu pu-
stimo 3 do 6 očes in v tretjem 
letu 9 do 12 očes. Ker to lahko 
predstavlja preveliko obremeni-
tev trte s pridelkom, v tretjem 

letu rasti razredčimo nastavek 
grozdja, da zagotovimo pride-
lek do 1,5 kilogramov po trsu. S 
tem omogočimo nadaljnji razvoj 
korenin in dobro dozorelost lesa 
oz. založenost trsa s hranili, po-
trebnimi za odganjanje. To je po-
goj za trajen, izenačen, zadosti 
velik in hkrati kakovosten pride-
lek grozdja v celi življenjski dobi 
trte. Tudi odpornost trte na bole-
zni je večja.

čeSa Ne Smemo 
prezreti v rodNih 
viNogradih 
V rodnosti trs vedno obremenju-
jemo skladno njegovi življenjski 
moči. Bistveno je, da izčrpane 
trse režemo na reznike, da si opo-
morejo v času, ko nimajo pridel-
ka. Splošno pravilo je, pustiti pri 
zimski rezi toliko očes, kolikor je 
v preteklem letu zraslo normalno 
razvitih rozg. Na račun debelejših 

Modra frankinja v sušnem 
letu 2000: zmerna bujnost za-
gotavlja manjšo občutljivost 
na sušo in bolezni. Manj hra-
nil je šlo v listje in več za ra-
zvoj grozdja.
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in daljših rozg je možno poveča-
ti število očes še za največ 30 od-
stotkov. Na trsih, ki v preteklih le-
tih niso rodili, ker so bili rezani 
na kratko, ravnamo podobno kot 
v mladih vinogradih.

Da ohranjajo rodovitnost, mo-
rajo tla biti vedno zelena oz. pora-
sla. Rastlinska združba mora biti 
čim bolj pestra (metuljnice, trave 
in različne zeli). Za zagotavljanje 
primerne bujnosti in rodnosti trte 
moramo skrbeti za metuljnice v 
sestavi ruše. Izginjanje metulj-
nic lahko pomeni, da je potrebno 
apnenje, ki zagotavlja boljše raz-
raščanje bele detelje. Pogostost 
mulčenja oz. košnje je odvisna 
od bujnosti trte, če raste močno, 
kosimo redkeje. Če je rast neza-

dovoljiva, pogosteje mulčimo. Za 
vinograde, ki so prej bili orani, je 
pomembno postopno podrahlja-
nje. To poveča oz. izboljša zrač-
nost tal in omogoči boljše pogoje 
za razmnoževanje mikroorganiz-
mov v tleh, izkoriščanje hranil in 
rast trte.

koNtrola bolezNi iN 
škodljivcev
Šele ko se bujna rast trte zmanj-
ša in v listju ni presežkov mi-
neralnih snovi, glede na hitrost 
fotosinteze, je možno odpravi-
ti običajni način zatiranja bole-
zni. Občutljivost trte na bolezni 
v ekološki pridelavi zmanjšamo 
predvsem z zadostno preskrbo s 
humusom in ustreznim obreme-

njevanjem. Močnejši pojav bole-
zni je možno z dovoljenimi ukre-
pi preprečiti le, če jih opravimo 
pravočasno. Škropiva, ki jih upo-
rabimo, morajo biti hkrati kori-
stna hranila za trto. Spomladi 
priporočajo uporabo žvepleno-
apnene brozge. Kasneje za pre-
prečevanje širjenja peronospore 
pride v poštev 0,1- do 0,3-odsto-
tna bordojska brozga in za ome-
jevanje širjenja oidija žveplo v 
prahu v količini 15 da 25 kilogra-
mov na hektar. Škodljivci, s prši-
cami vred, ne zahtevajo poseb-
nih ukrepov, če spoštujemo na-
ravna pravila za rast, gojenje in 
nego trte. Na zaraščenih prosto-
rih med vrstami se razvijejo tudi 
naravni sovražniki škodljivcev 
in nadzirajo njihovo populacijo. 

NameSto zaključka
Pridelovati grozdje skoraj brez 
kemije je na ustreznih legah in 

pri določenih pogojih popolnoma 
mogoče. Zlasti, če se za to odloči-
mo že ob obnovi in vsa opravila 
naredimo skladno s pravili eko-
loškega kmetijstva in s spoštova-
njem narave. V času vse večje po-
nudbe vin iz oddaljenih krajev je 
potrebno razmisliti in se odločiti 
za vinogradniško pot, ki bo zago-
tovila dodatno kakovost in dol-
goročno možnost prodaje. Vina 
iz ekološko pridelanega grozdja 
so danes edini hitro rastoči del 
trga z vini v Evropi. Zaradi zago-
tovljene sheme višje kakovosti in 
zmanjšanja obremenitve okolja 
bodo taka vina vse bolj iskana. 
V pripravi so tudi pravila za eko-
loško vinarstvo, ki bo s postopki 
kletarjenja v sozvočju s pravili za 
ekološko predelavo.

Jože Maljevič »
KGZS – Zavod Novo mesto

dr. Janko Rode »
Razpis za sodelovanje 

na promocijsko-prodajni 
prireditvi

Podeželje v mestu Koper,
nedelja,	26.	junij	2011,	pri	Taverni	v	Kopru

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Mestno 
občino Koper organizira drugo Podeželje v mestu Koper. Namen 
prireditve je predstavitev in promocija raznolikosti ponudbe slo-
venskih kmetij (prodaje pridelkov ter izdelkov dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah). 
Pisne prijave sprejemamo do zasedbe mest na naslov elek-
tronski naslov: pr@kgzs.si ali dostavljeno na naslov: Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije (za PVM Koper), Celovška 135, 
1000 Ljubljana. 

Prijavnina	za	stojnico	 je	18	evrov.	Plačate	 jo	po	prejemu	•	
predračuna.
V	 prijavi	 navedite	 vaše	 kontaktne	 podatke	 (ime,	 priimek,	•	
naslov,	kontaktni	telefon	in	elektronski	naslov,	ime	kmeti-
je)	in	vašo	ponudbo.	
Za	 prodajo	 pridelkov	 dodatna	 dokumentacija	 ni	 potreb-•	
na.	Za	prodajo	izdelkov	nam	pošljite	kopijo	priglasitvene-
ga	lista	ali	veljavne	odločbe	o	registraciji	dopolnilne	dejav-
nosti	 in	 kopijo	 izpisa	 o	 registraciji	 pri	 pristojnem	 nadzor-
nem	organu:	za	živila	živalskega	izvora	 izpis	o	registraciji	
z	VURS-a,	za	živila	rastlinskega	 izvora	 izpis	 iz	 registra	pri	
ZIRS-u.

Pogoj	za	sodelovanje	je	poravnan	članski	prispevek	Kmetijsko	
gozdarske	zbornice	Slovenije.	
Za	dodatne	informacije	pokličite	na	telefon:	01	51	36	641	oz.	
041	366	504	(Tatjana	Vrbošek)	ali	01	51	36	652	oz.	031	717	
975	(Jerica	Potočnik).	

Sodelujte in s prodajo svojih pridelkov ter izdelkov 
doprinesite k promociji podeželja!
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Inšpekcijski pregledi na 
kmetijskih gospodarstvih
Kmetijsko gospodarstvo lahko poleg kontrolorjev Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (o katerih smo pi-
sali v prejšnji številki) obiščejo tudi inšpektorji. V nadaljevanju vam želimo predstaviti delo inšpektorjev, še posebej 
kmetijskega inšpektorata.

inšpektorat rs za kmetijstvo, 
gozdarstvo in hrano nadzoru-
je izvajanje predpisov, ki ure-
jajo kmetijstvo, razvoj pode-
želja, ukrepe kmetijske politi-
ke, kakovosti kmetijskih pri-
delkov in živil, krme, zooteh-
nike, gensko spremenjenih 
organizmov, varstva rastlin, 
mineralnih gnojil, semenske-
ga materiala kmetijskih ra-
stlin, vina in drugih proizvo-
dov iz grozdja in vin, gozdar-
stva, lovstva in ribištva, pri-
marne proizvodnje in pride-
lave živil oziroma hrane ter 
dobre kmetijske prakse.

pooblaStila 
iNšpektorja
Vsak inšpektor ima službeno 
izkaznico in značko, s katero 
izkazuje pooblastilo za opra-
vljanje nalog. Pooblastila, ki 
izhajajo iz Zakona o inšpekcij-
skem nadzoru (Uradni list RS, 
št. 43/07 – UPB1) in Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 
45/08), inšpektorju dovoljuje-
jo, da pri opravljanju nalog in-
špekcijskega nadzora vodi in-
špekcijski postopek ter izdaja 
odločbe in sklepe v upravnem 
in prekrškovnem postopku. 

v okviru svojih pristoj-
nosti inšpektor pri opravlja-
nju inšpekcijskega nadzora 
na kmetijskem gospodarstvu 
med drugim lahko:
- stopi na parcele kmetijske-

ga gospodarstva ter pregle-
da prostore, objekte, napra-
ve, delovna sredstva, blago, 

poslovne knjige in listine na 
kmetijskem gospodarstvu; 
vse to lahko tudi fotografira 
ali posname,

- zasliši stranke in priče, ki 
so udeležene v postopku, ter 
preveri njihovo istovetnost,

- brezplačno vzame vzorce 
blaga ali materialov in opra-
vi preiskave vzetih vzorcev,

- ugotavlja nezakonito prido-
bitev ali nenamensko pora-
bo sredstev, ki so namenjena 
ukrepom kmetijske politike,

- izvaja ostala pooblastila, ki 
jih ima na podlagi zakona.

vStop v proStore
Inšpektor svoj prihod lahko 
predhodno najavi, ni pa to nuj-
no, saj ima možnost, da kme-
tijsko gospodarstvo obišče tudi 
nenapovedano. Nosilec kmetij-
skega gospodarstva ali njegov 
pooblaščenec je pri samem pre-
gledu lahko navzoč. 

na kraju samem sme in-
špektor brez predhodnega 
dovoljenja ali predhodnega 
obvestila nosilca kmetijske-
ga gospodarstva vstopiti v go-
spodarska poslopja ali na par-
cele ter k opremi in napra-
vam, ki so tam. V primeru, da 
se stranka s tem ne strinja in za 
to nima upravičenih razlogov, 
lahko inšpektor pokliče pomoč 
policije in pregled opravi mimo 
volje stranke. 

stanovanjske prostore lah-
ko inšpektor pregleda samo 
s soglasjem stranke; stanova-
nje za razliko od drugih prosto-

rov varuje ustavna pravica ne-
dotakljivosti stanovanja. Če se 
stranka s tem ne strinja, mora 
inšpektor za vstop v stanovanj-
ske prostore pridobiti odločbo 
za vstop v stanovanje, ki jo izda 
sodišče. Ob tem pa velja izjema: 
v kolikor kmetijsko gospodar-
stvo izvaja ukrepe kmetijske 
politike, sme inšpektor pregle-
dati tudi stanovanjske prostore, 
v katerih se izvaja kmetijska ali 
dopolnilna dejavnost. 

možNe SaNkcije
V primeru, da inšpektor pri 
opravljanju nalog inšpekcijske-
ga nadzora ugotovi kršitev za-
kona ali drugega predpisa, ka-
terega izvrševanje nadzoruje, 
ima pravico in dolžnost da:
•	 odredi	ukrepe	za	odpravo	ne-

pravilnosti in pomanjkljivo-
sti v roku, ki ga sam določi,

•	 odredi	 spremembo	 podat-
kov v zbirkah podatkov v 
skladu z ugotovljenim de-
janskim stanjem (npr. evi-
denca GERK),

•	 delno	 ali	 v	 celoti	 prepove	
uveljavljanje ali izvajanje 
kmetijskih ukrepov,

•	 izvede	 postopke	 v	 skladu	 z	
Zakonom o prekrških,

•	 naznani	kaznivo	dejanje	ali	
poda kazensko ovadbo za 
kaznivo dejanje, ki se prega-
nja po uradni dolžnosti,

•	 odredi	 druge	 ukrepe	 in	
opravi dejanja, za katere je 
pooblaščen z zakonom ali 
drugim predpisom.

po navodilu inšpektorja mora 
stranka, pri kateri so bile ugo-
tovljene nepravilnosti ali po-
manjkljivosti, le-te v določe-
nem roku odpraviti. O odpravi 
nepravilnosti in pomanjkljivo-
sti mora obvestiti inšpektorja. 
Če stranka ne odpravi nepravil-
nosti in pomanjkljivosti v roku, 
ki ga določi inšpektor, ima in-
špektor možnost, da prepove 
opravljanje dejavnosti oziroma 
zaseže predmete in dokumente, 
ki jih stranka uporablja za iz-
vajanje kršitve. Prepoved velja, 
vse dokler se pomanjkljivosti 
ali nepravilnosti ne odpravijo. 

inšpektor pri pregledu 
lahko tudi ugotovi, da stran-
ka ni kršila predpisov. v tem 
primeru inšpektor ustavi po-
stopek in o tem izda poseben 
sklep ali dejstvo o ustavitvi 
postopka označi v zapisniku. 

ugotovitev prekrška
Po Zakonu o prekrških so in-
špekcijske službe prekrškovni 
organi, ki o prekrških odločajo v 
t. i. hitrem postopku. inšpektor 
o storitvi prekrška in o sank-
ciji (globa, opomin) odloči z 
odločbo v prekrškovnem po-
stopku. če prekršek ugotovi 

www.kupujmodomace.si
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na kraju samem, izda kršitelju 
plačilni nalog. V primeru, da 
je storjeni prekršek neznatnega 
pomena in v kolikor inšpektor 
oceni, da je glede na pomen de-
janja opozorilo zadosten ukrep, 
namesto izreka sankcije, kršite-
lja samo ustno opozori.

Stroški iNšpekcijSkega 
pregleda
Ob tem, ko inšpektor ugoto-
vi kršitev predpisov, na stran-
ko pade obveznost plačila stro-
škov, ki so nastali z inšpekcij-
skim pregledom. Stranka mora 

plačati stroške za dejanja, ki so 
bila nujna za ugotovitev dejstev, 
ki dokazujejo kršitev predpisov. 
V kolikor kršitev predpisov ni 
bila ugotovljena, stroške krije 
inšpekcijski organ sam.

zapiSNik
o inšpekcijskem ogledu na 
kraju samem inšpektor na-
piše zapisnik; o vsebini zapi-
snika mora biti stranka ob-
veščena sproti, saj ima s tem 
možnost, da na zapisnik o in-
špekcijskem pregledu poda 
svoje pripombe.

Zapisnik mora vsebovati ob-
vezne sestavine, ki jih določa 
Zakon o splošnem upravnem 
postopku (kraj, datum, ura, na-
men, prisotne stranke, uradne 
osebe …), ter vse inšpektorje-
ve ugotovitve v zvezi z inšpek-
cijskim pregledom: natančen in 
kratek potek ter vsebina opra-
vljenega inšpekcijskega ogleda 
ter izjave navzočih oseb. Ko in-
špektor piše zapisnik, mora gla-
sno govoriti, kaj piše, tako da 
navzoča stranka spremlja potek 
nastajanja zapisnika. Vse foto-
grafije in ostalo slikovno gradi-

vo so priloga zapisnika in mo-
rajo biti v njem navedene.

Preden inšpektor zapisnik 
zaključi, ga mora prebrati no-
silcu kmetijskega gospodarstva 
ali njegovemu pooblaščencu, 
če stranka želi, ga sama prebe-
re. Ob tem lahko stranka poda 
svoje pripombe, ki se prav tako 
zapišejo na zapisnik; v kolikor 
stranka nima pripomb, se to 
prav tako zabeleži na zapisni-
ku. Izvod na vsaki strani pod-
pisanega zapisnika vedno prej-
me tudi stranka.

Gašper Cerar »

Delo oRganov kgzs

Kmetje obtoženi brez dokazov
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je ogorčena, da se za padce čebel vsesplošno in brez dokazov obtožuje 
kmete! Slednje je bil eden od poudarkov skupne seje sveta KGZS in upravnega odbora (KGZS). Obenem so opozorili, 
da je obvezno članstvo ključno za učinkovito zaščito skupnih interesov v kmetijstvu.

v prostorih kgzs – zavoda 
ptuj je na ptuju 19. maja po-
tekala skupna seja sveta 
kmetijsko gozdarske zborni-
ce slovenije (kgzs) in uprav-
nega odbora kgzs. člani sve-
ta in upravnega odbora so se 
seznanili s problematiko pa-
danja čebel v pomurju in pre-
dlogoma zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o 
kmetijsko gozdarski zbornici 
slovenije.

Upravni odbor in svet KGZS 
sta obravnavala problematiko 
padanja čebel v Pomurju in de-
javnosti, ki jih je v zvezi s tem 
izpeljalo Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP). Ob tem so člani obeh 
izrazili ogorčenje, »da se v jav-
nosti s prstom kaže na kmete, 
čeprav njihova krivda ni doka-
zana«. MKGP je zaradi padcev 
čebel izdalo Odredbo o prepo-
vedi prometa in uporabe dolo-

čenih fitofarmacevtskih sred-
stev na ozemlju RS, ki prepove-
duje uporabo fitofarmacevtskih 
sredstev (FFS) na osnovi klotia-
nidina, tiametoksama in imida-
kloprida na semenu koruze in 
oljne ogrščice. Tako upravni od-
bor kot tudi svet KGZS sta pou-
darila, da so kmetje do sprejetja 
odredbe nabavili z dovoljenimi 
FFS tretirano koruzno seme in 
ga posejali v skladu z določbami 
zakonodaje. Kmetje torej niso 
krivi za padce čebel, odredba pa 
jim je po mnenju KGZS povzro-
čila škodo. Slovenski kmetje se 
namreč odkar je v veljavo sto-
pila odredba, in sicer 29. aprila 
2011, srečujejo s težavami, kot 
so pomanjkanje zadostne ko-
ličine nadomestnega semena, 
stroški zaradi nabave dražjega 
tretiranega semena, ki ga niso 
smeli posejati, zakasnitev setve 
in posledično ogroženost pri-
delka zaradi neustrezne zašči-

te pred talnimi škodljivci in ko-
ruznim hroščem. Člani uprav-
nega odbora in sveta KGZS so 
zato od MKGP in organov v se-
stavi zahtevali, da čim prej ugo-
tovi vzroke za padanje čebel in 
jih javno objavi ter pripravi pro-
gram spremljanja stanja ter re-
šitve sobivanja kmetijstva in če-
belarstva. Poleg tega KGZS zah-
teva, da bo MKGP oškodovanim 
kmetom čim prej zagotovilo po-
vrnitev nastalih stroškov, ki so 
posledica sprejetja odredbe, in 
pripravilo jasna strokovna na-
vodila glede varstva pred koru-
znim hroščem in drugimi talni-
mi škodljivci, na osnovi katerih 
bo kmetijska svetovalna služba 
pri KGZS pripravila tehnolo-
ška navodila in z njimi seznani-
la kmete. Ciril Smrkolj, predse-
dnik KGZS, je na seji tudi pove-
dal, da bo KGZS v sodelovanju s 
strokovnimi službami na kme-
tijsko-gozdarskih zavodih pri-

pravila oceno izpada pridelka 
zaradi sprejete odredbe.

Upravni odbor in svet KGZS 
sta menila, da mora članstvo v 
KGZS zaradi zaščite interesov 
kmetijstva, gozdarstva in ribi-
štva ter javnega interesa osta-
ti obvezno. Vložena predloga 
Zakona o spremembah in do-
polnitvah Zakona o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije sta 
po mnenju upravnega odbora 
in sveta KGZS nepremišljena. 
KGZS je poudarila, da predloga 
zakona posegata v sedanjo ure-
jenost na področju kmetijstva 
in razvoja podeželja ter javno-
pravni status zbornice, ki kot 
tak edini predstavlja interese 
kmetijstva, gozdarstva in ribi-
štva. Zaradi navedenih razlo-
gov sta upravni odbor in svet 
KGZS pozvala tako Vlado RS 
kot tudi Državni zbor RS, da 
predloga zakona zavrneta.
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