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št. 105, februar 2012

Moč kmeta je odvisna
od moči njegovega
stanovskega
zastopstva
»»Ciril Smrkolj
Predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije
Prvi mesec novega leta je mimo, in če se po jutru dan pozna in po
prvem mesecu leto, ne morem biti pretirano optimističen. Več kot
jasno je, da nas čaka nepredvidljivo leto – tako politično, gospodarsko kot socialno. V času, ko pišem uvodnik, Slovenija še nima vlade
– dva meseca po volitvah.
Povsod slišimo napovedi, da je pred nami leto suhih krav. Kako ironično, da povsod uporabljajo to primero, pri tem pa le malokdo pomisli na kmetijstvo, čeprav bomo suhe krave prvi zagledali ravno kmetje
v svojih hlevih. Narava kmečkega dela je namreč takšna, da ga je potrebno dolgoročno načrtovati. Vlagamo v seme, pogonska goriva, gnojila, opremo, krmila …, zato da čez pol leta in več pridemo do rezultata – pridelka, plemenske ali pitovne živali, vina … Do plačila za sadove našega dela pa prepogosto mine še kar nekaj časa. Torej je že narava kmečkega dela sama po sebi negotova. Ne vemo, kakšno bo vreme,
kako hitro bo kalilo seme, ali bo pridelek obstal nepoškodovan do žetve, ali bomo vzredili bika in ga prodali … Tej negotovosti, ki smo jo
z odločitvijo o kmetovanju sprejeli kot del vsakodnevnega življenja, pa
se vsako leto znova pridruži še negotovost zaradi nepredvidljivega trga,
pa tudi političnih odločitev.
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se te obremenjujoče negotovosti zavedamo in se ves čas zavzemamo, da kmetje za svoje delo dobijo
pošteno plačilo. Stroški, vključno s plačilom stroškov dela, morajo biti
pokriti. Skupaj s plačili, ki jih je moč dobiti v okviru ukrepov Skupne
kmetijske politike, pa bi moralo delo kmeta postati bolj privlačno. Pri
vsem tem pa je nujno, da ima kmet možnost načrtovanja – tako odhodkov kot prihodkov. Le tako bomo lahko prišli do ustreznega in trajnostnega izkoriščanja naravnih virov na eni ter ustreznega socialnega
standarda družine nosilcev kmetijskih dejavnosti na drugi strani.
In kakšna je današnja stvarnost? Kmetje so se prilagodili zahtevam široke javnosti in upoštevajo vse normative glede varovanja okolja in dobrobiti živali, za »nagrado« pa pri vedno več usmeritvah pridelajo izgubo. Temu pa se še pridruži plačilna nedisciplina oziroma izsiljevanje
odkupovalcev s sicer pogodbeno določenimi nepošteno dolgimi plačilnimi roki.
Dosedanja vlada je napovedala uvedbo ukrepov, s katerimi naj bi sanirali gospodarstvo, bančni sektor, zdravstvo … Nova vlada bo najverjetneje dodala še kakšen ukrep. Mi kmetje pa moramo sami postaviti pogoje, pod katerimi bomo še pripravljeni delati, in meje, ko bomo rekli
»Dosti je!«. Tu pa bo glas posameznika prešibak. Posameznik bo toliko močan, kolikor bo močno njegovo stanovsko zastopstvo. Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije bo vedno ščitila interese svojih članov.
Vedno bo iskala zanje najboljše in tudi najhitreje izvedljive rešitve. Že
vsa leta združuje glasove posameznikov in jih vedno bolj uspešno posreduje v tista ušesa, ki jih morajo slišati in uslišati. Vloga zbornice pri
urejanju odnosov v verigi od njive do mize je nesporna. Čeprav smo
kritični do togosti in počasnosti sistema, lahko opazimo pozitivne premike. Končno so tudi drugi dejavniki v verigi dojeli, da imamo vsi skupni cilj – zagotavljanje kakovostne in cenovno dostopne hrane. To so
končno dojeli tudi evropski poslanci, ki so 19. januarja sprejeli resolucijo o neravnovesjih v verigi preskrbe s hrano.
Razlika med drugimi dejavniki in politiko ter nami, ki smo na začetku verige, pa je v tem, da se nam najbolj mudi. Zato, da se ne bi
nekega dne zbudili iz zimskega spanca in ugotovili, da je tistih, ki
so pripravljeni pridelovati hrano, le še za vzorec.
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Slovenskega naroda ne bi bilo brez slovenske kulture. Ta je črpala moč in sporočila iz narodove samobitnosti, ki so jo na visoko
kulturno raven povzdignili Trubar, Slomšek, Prešeren, Cankar
in številni drugi. Prav je, da se ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, še bolj zavemo, da sta slovenski jezik in slovenska kultura temelja obstoja našega naroda. Ob prazniku si
vzemite čas in obiščete kulturne ustanove in prireditve.
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Evropski parlament o verigi
od njive do mize

Člani Evropskega parlamenta so 19. januarja sprejeli resolucijo o
neravnovesjih v verigi preskrbe s hrano. V njih Evropski parlament opozarja na ključne pomanjkljivosti in odprta vprašanja.
Evropski parlament je tudi zahteval, da jih zadolžene inštitucije uradno in redno obveščajo o delu in sprejetih odločitvah. Več na www.kgzs.si.

Razširjena Shema šolskega
sadja in zelenjave
S šolskim letom 2011/12 se je nabor možne ponudbe v
okviru Sheme šolskega sadja in zelenjave razširil s tradicionalnima sezonskima živiloma v zimskem obdobju – kislo
repo in kislim zeljem.
Vse, ki imate registrirano predelavo kislega zelja in repe,
vabimo, da se pridružite ponudnikom. S tem lahko izkoristite
možnost prodaje brez posrednikov, otrokom pa so na voljo živila, ki so predelana brez konzervansov in so pozimi pomemben vir vitaminov in rudnin. Svojo ponudbo, okvirne količine
in predvideni čas prodaje vpišite v preglednico, ki je na voljo
na spletni strani www.kgzs.si v rubriki shema šolskega sadja
in jo pošljite na naslov: jerica.potocnik@kgzs.si ali po pošti na
naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135,
1000 Ljubljana s pripisom Shema šolskega sadja in zelenjave.
»»Gabrijela Salobir

Izobraževanja za vlaganje
zahtevkov za leto 2012

Obveščamo vas, da bodo v februarju na vseh kmetijskogozdarskih zavodih pri KGZS potekale predstavitve načina vlaganja zbirnih vlog ter sprememb zakonodaje na področju ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2012. Več
informacij o kraju in času izobraževanj na vašem območju
lahko dobite na izpostavah javne službe kmetijskega svetovanja na kmetijsko-gozdarskih zavodih.

Javna razprava o zaščiti kranjske
čebele do 10. februarja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v prvi
polovici januarja odprlo javno razpravo o Nacionalnem programu zaščite kranjske čebele v Sloveniji. Gre za strateški dokument, s katerim želi ministrstvo zagotoviti trajnostni razvoj
in zaščito te avtohtone podvrste čebel. Mnenja in stališča lahko posredujete na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si do 10.
februarja 2012. Program je objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/ - aktualno.

»»Marjan Papež

www.kupujmodomace.si

Javni razpisi, katerih izdajatelj je Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Naslov
Javni razpis za izbor in potrditev obalne akcijske skupine in lokalne razvojne strategije za
izvajanje trajnostnega razvoja ribiških območij, v okviru 4. osi Operativnega programa za
razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 in razpisna dokumentacija
Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi
Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Javni razpis za ukrep 111 – Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu
Javni razpis za ukrep 133 – Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja
in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane
Javni razpis za ukrep 142 – Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za
leto 2012
Objava javnega razpisa 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov za leto 2011
2. javni razpis iz naslova ukrepa 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011
Javni razpis za ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti
FEBRUAR 2012

Datum objave
13. januar 2012

Rok oddaje
Razpis odprtega tipa

6. januar 2012
6. januar 2012
30. december 2011
30. december 2011

25. februar 2012
25. februar 2012
Razpis odprtega tipa
29. februar 2012

30. december 2011 15. februar 2012
30. december 2011 29. februar 2012
30. december 2011 20. februar 2012
30. december 2011 29. februar 2012
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Tema meseca: poljedelstvo

Sortni izbor krompirja v letu
2012
Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da je uporaba certificiranega semena pogoj za velik in kakovosten
pridelek. Je pa verjetno za vse pridelovalce dobrodošlo, da ponovimo in osvežimo nekaj najpomembnejših
dejstev, ki jih moramo poznati in upoštevati pri nakupu semenskega krompirja.
Izbira prave sorte je zagotovo
pomembna za uspeh pridelave. Če želimo pridelovati zelo
zgodnji krompir npr. pod prekrivno tkanino, se je potrebno odločiti za zelo zgodnjo
sorto, sicer smo izničili prednosti pridelovanje pod tkanino. Nekatere sorte so občutljive
na prehladna tla, saj lahko gomoljčkasto kalijo. Pomembno
je, kakšna tla imamo, saj nekatere, posebej zelo pozne sorte,
niso primerne za pridelovanje
na preveč plitvih peščenih tleh.
Sorte se med seboj po namenu
in jedilnih lastnostih zelo razlikujejo, zato je pomembno, kakšne jedi iz krompirja najpogosteje pripravljamo. Ker je na
trgu veliko sort, smo pripravili Sortni izbor krompirja za leto
2012.
V Sloveniji pridelano seme
krompirja je enako kakovostno
kot tuje. Nekateri pridelovalci želijo kupiti izključno seme
iz drugih držav, češ da je boljše kot domače. To seveda ni res.
Enotna merila za certifikacijo v
Evropski uniji zahtevajo izenačeno kakovost semena iste kategorije in semenske stopnje v
različnih državah. Pogosto se
celo zgodi, da je slovensko seme
v ugodnejši fiziološki starosti in
je zato pridelek pri njem večji.
Nakaljevanje se uporablja
pri zgodnjem krompirju in nekaterih poznih sortah z zelo
počasnim začetkom rasti. Pred
nakaljevanjem obvezno odstra-
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nimo vrhnji kalič, če so gomolji v fazi apikalne dominance.
Nasprotno moramo biti pozno spomladi zelo previdni pri
odstranjevanju kaličev, saj ne
vemo, v kakšnem stadiju so
gomolji.
V večini primerov sta na
prodaj dve različni debelini semena: standardno normalno
debelo seme, kjer so gomolji,
debeli od 35 do 55 mm, sortirani na kvadratni mreži, in drobno seme debeline od 25 do 35
mm. Že sam način kalibracije
semena na kvadratni mreži določa razlike v teži gomoljev iste
debeline različnih sort. Gomolji
podolgovatih sort so težji od
okroglih, saj debelino ob prehodu skozi mrežo določa najožji del gomolja. Zato je pomembno, da pri odločanju za nakup

semena poznamo tudi obliko
gomoljev posamezne sorte. To
ni tako kritično pri debelem semenu, pri drobnem pa je lahko
odločilno za uspešnost pridelave. Velikost in teža gomolja poleg fiziološke starosti neposredno določa povprečno število kalečih očes na gomolju, pa
tudi njihovo energijo kalitve. Na
splošno je število kalečih očes

pri drobnih gomoljih za okoli
40 % manjše kot pri debelih. To
v nasadu nadomestimo tako, da
drobne gomolje sadimo gosteje.
V praksi ob neugodnih rastnih
razmerah pri saditvi drobnega
semena pogosto opažamo tudi
do 50 % nižji pridelek, tako da
lahko kaj hitro izračunamo,
da se nakup drobnega semena
pogosto ne izplača. Za nakup

Na naslednjih straneh objavljamo sortni izbor krompirja za
leto 2012. Ker je v trgovinah tudi letos na voljo več kot 80 sort
semenskega krompirja, smo pripravili kratek pregled sort po
njihovem pomenu, razširjenosti in kakovosti. Predstavljeni
podatki temeljijo na vsaj triletnih opazovanjih sort na
Kmetijskem inštitutu Slovenije, le pri nekaterih novejših sortah smo za opis upoštevali krajši niz podatkov. Za pridelovalce na območju Posočja pridejo na območjih, kjer je razširjena
rumena krompirjeva cistotvorna ogorčica, v poštev predvsem
sorte, ki so odporne proti rasam Ro1 in Ro4 te ogorčice.
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Zgodnost*

9,5

9

8,5

8,5

8

8

8

8

7,5

7,5

7

7

RIVIERA

ADORA

BELLAROSA

PRIMURA

ANUSCKA

MARIS BARD

MONALISA

ULSTER SCEPTRE

ELFE

JAERLA

ARINDA

MARABEL

6,5

6,5

6,5

6

6

6

RED FANTASY

SANTE

SOLARA

DESIREE

ROMANO

SAVANNA

5,5

CARLINGFORD

Dr

Zd, okroglo ovalni

Zd, okroglo ovalni

D, okroglo ovalni

S, podolgovati

S, ovalni

S, ovalni

S, ovalni

S, ovalni

S, okrogli

D, podolgovati

D, okroglo ovalni

S, ovalni

S, ovalni

S, ovalni

Zd, okroglo ovalni

D, ovalni

S, ovalni

Zd, okroglo ovalni

D, ovalni

D, okroglo ovalni

D, okroglo ovalni

Gomolji**

Bela

Bela

Bela

Okusnost.
Odpornost proti virusnim boleznim.

Bela
Svetlo
rjava

Bela

Dober pridelek na lažjih tleh.

Rdeča

Izjemno velik pridelek, za lahka
peščena tla.

Okusnost.

Rdeča

Odpornost proti boleznim in
škodljivcem, tudi ogorčicam.
Odpornost proti virusnim boleznim in
rumeni ogorčici.

Svetlo
rumena
Rumena

Velik pridelek, oblika in izenačenost.

Rdeča

Svetlo
rumena
Krem
bela

Okusnost, oblika gomoljev, odporna na
rumeno krompirjevo ogorčico.

Svetlo
rjava

Kuhanje.

Kuhanje.

Večnamenski krompir.

Kuhanje.

Kuhanje in pečenje.

Kuhanje in pečenje.

Kuhanje in pečenje.

Občutljivost na krompirjevo plesen na gomoljih Kuhanje in pečenje.
in strojni izkop.
Občutljiva na sivenje v mesu gomoljev in
Kuhanje.
steklavos.t

Občutljiva na navadno krastavost, belo nogo,
deformacije.
Nekroze na gomoljih, oblika gomoljev,
navadna krastavost.
Gomolji ob sušnem stresu pokajo, možna
slabša jedilna kakovost in steklavost.

Povprečna jedilna kakovost.

Občutljiva na suho trohnobo v skladišču in na
globoko krastavost.
Bolj vlažno meso od sorte desiree, srednje
občutljiva na Sencor.
Lahko slabša kakovost, kratka dormanca, ni za
lahka tla.

Kuhanje in pečenje, do marca.

Kuhanje in pečenje.

Kuhanje.

Kuhanje in pečenje.

Manjši pridelek, v začetku slabši okus, vodena. Kuhanje, do novega leta.

Zelo dobrega okusa, odporna na napake Občutljiva na Sencor, srednje občutljiva na
v mesu gomoljev.
krompirjevo plesne na listih.
Manjši pridelek, slabša oblika, očesa, pokanje
gomoljev, gomoljčkasta kalitev.
Zelo dobrega okusa, odporna na
Občutljiva na krompirjevo plesen na listih.
rumeno krompirjevo ogorčico.
Velik pridelek, zelo dobrega okusa, pranje, Ni primerna za lahka peščena tla, zahtevna
odporna na rumeno krompirjevo ogorčico. sorta za pridelavo.

Lepa oblika.

Kuhanje.

Kuhanje, do februarja.

Kuhanje in pečenje.

Občutljiva na nekroze na gomoljih.

Občutljiva na nekroze na gomoljih, navadno
krastavost in rjavo pegavost.

Kuhanje.

Dober okus.

Debeli gomolji.

Rumena

Rumena

Rumena

Krem
bela

Rumena

Svetlo
rumena

Rumena

Rumena

Svetlo
rumena

Rumena

Rumena

Bela

Bela

Svetlo
rumena

Svetlo
rumena
Temno
rumena

Bela

Bela

Rumena

Občutljiva na virusne bolezni

Rumena

Kuhanje.

Velik pridelek, hitro kali.
Še vedno dovolj rodna, primerna za
prekrivanje, pranje gomoljev.
Zelo dobrega okusa, primerna za
prekrivanje in pranje gomoljev.

Rdeča

Temno
rumena

Kuhanje in pečenje.

Kuhanje in pečenje.

Slabša oblika, nekroze na gomoljih, kratka
dormanca, globlja očesa

Kuhanje in pečenje.

Uporabnost

Manj izenačeni gomolji.

Primerna le do jeseni (do septembra ali
oktobra).
Občutljiva na krompirjevo plesen na listih in
gomoljih ter na rjavo pegavost.

Negativne lastnosti

Oblika, dober okus, prekrivanje,
odporna na rumeno ogorčico.
Dober okus, prekrivanje, odporna na
rumeno ogorčico.
Primernost za prekrivanje, pranje
gomoljev, odporna na rumeno ogorčico.

Pozitivne lastnosti

Svetlo
rjava
Svetlo
rumena
Svetlo
rumena

Barva
kožice

Rumena

Rumena

Svetlo
rumena
Svetlo
rumena

Bela

Barva
mesa

JELLY

5,5

D, ovalni

Rumena

Rumena

Velik pridelek, lepa oblika gomoljev, jedilna
Kuhanje, pečenje in pomfrit.
kakovost, odporna na stresne razmere.
Okusnost,
odpornost
na
virusne
Deformacije
gomoljev,
občutljiva
na
AGRIA
5
D, podolgovato ovalni Rumena Rumena
Pomfrit, kuhanje in pečenje.
bolezni.
krompirjevo plesen.
*Zgodnost je ocenjena na podlagi sortnih poskusov, in sicer z oznako od 1 do 9,5. Nižje kot je število, poznejša je sorta (sorte z oznako 9,5 so najzgodnejše, tiste z oznako 1 pa najpoznejše).
** ZD = zelo debeli, D = debeli, S = srednji, Dr = drobnejši
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Preglednica 1. Najbolj razširjene tuje sorte krompirja v Sloveniji (več kot 50 ton prodanega semena v letu 2011)
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KIS SORA

KIS MIRNA

KIS KOKRA

KIS SOTLA

KIS MURA

KRESNIK

Okrogli

Rumena
Bela

Občutljiva na plesen.
Počasen vznik in začetna rast, srednja občutljivost
na plesen.

Dober pridelek.
Velik pridelek, izenačen, dobrega okusa.

Rumena
Rdeča

Svetla

Rumena

Svetla

Svetla

Svetla

Svetla

Svetla

Svetlo
rjava,
hrapava

Svetla

Svetla

Svetla

Barva
kožice

Rumena

Občutljiva na plesen na gomoljih.

Jedilna kakovost.

Velik pridelek.

Večnamenska, tudi
pomfrit.
Kuhanje in pečenje.
Kuhanje in pečenje,
solate.
Pečenje.

Kuhanje in pečenje.

Kuhanje in pečenje.

Globoka očesa, plesen na listih
Kuhanje.
Neizenačenost, občutljivost na plesen na listih, sušo, Solatni krompir za
navadno krastavost.
kuhanje.

Odporna proti krompirjevi plesni, primerna za Srednje globoka očesa
ekološko pridelavo.
Občutljiva na navadno krastavost in fiziološko
Dobra jedilnost.
starost semena.
Izenačenost, dobro skladiščenje, lep nasad.
Občutljiva na krompirjevo plesen na gomoljih,
Kakovostna za zgodno porabo.
nekroze in sladkorni konec.
Možnost razkuhavanja in sivenja po kuhanju.

Srednje globoka očesa, hrapava kožica, možnost
razkuhavanja, ob stresu mogoča rjava pegavost.

Srednje globoka očesa, debelina gomoljev

Dobra aroma, za lažja tla, rahlo meso.

Kuhanje in pečenje.
Solatni tip kuhanja (a),
večnamenska, tudi pomfrit.

Oblika, debelina gomoljev, možnost razkuhavanja

Odlična aroma.
Zelo dobra aroma, primerna za ekološko
pridelavo.
Odlična jedilnost, velik pridelek, primerna za
hladno skladišče.

Kuhanje in pečenje.

Negativne lastnosti

Uporabnost

Pomfrit.

Kuhanje.

Kuhanje.

Kuhanje.

Pozitivne lastnosti

Velik pridelek, se dobro skladišči.

V stresnih razmerah je možna steklavost.

Zelo velik pridelek, oblika, izenačenost.

Rdeča

Kuhanje.

Zelo dober pridelek.

Rdeča

Groba kožica, očesa.

Večnamenska.
Večnamenska, tudi pomfrit.

Dober pridelek.

Rumena

Izenačena, dobra jedilnost.

Občutljiva na plesen na gomoljih, se slabo skladišči. Kuhanje in pečenje.
Povprečna jedilnost, precej vlažna, primerna do
Kuhanje.
jeseni, srednje občutljiva na krompirjevo plesen.
Kuhanje in pečenje.
Občutljiva za plesen na gomoljih, ob stresnih razme- Kuhanje in pečenje.
rah mogoča tudi steklavost.
Rdeč kifeljčar, prepozen za nadomestilo kresniku.
Kuhanje.

Kuhanje in pečenje.

Primerna za prekrivanje.
Hitro polni gomolje, za prekrivanje in
pranje,odporna na rumeno krompirjevo ogorčico.
Primerna za ekološko pridelavo.
Pridelek, izenačenost, jedilna kakovost, odporna na rumeno krompirjevo ogorčico.

Kuhanje in pečenje.

Kuhanje in pečenje.

Zelo zgoden, za prekrivanje.

V stresnih razmerah mogoča steklavost gomoljev.

Zelo zgoden, za prekrivanje.

Uporabnost

Zelo zgoden, za prekrivanje.

Negativne lastnosti

Pozitivne lastnosti

Rumena

Rdeča

Rumena

Rumena

Rumena

Rumena

Rumena

Rumena

Rumena

Barva
kožice

*Zgodnost je ocenjena na podlagi sortnih poskusov, in sicer z oznako od 1 do 9,5. Nižje kot je število, poznejša je sorta (sorte z oznako 9,5 so najzgodnejše, tiste z oznako 1 pa najpoznejše).
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Krem bela
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Preglednica 2. Nekatere novejše in manj razširjene tuje sorte krompirja v Sloveniji

Tema meseca: poljedelstvo
drobnega semena se zato odločimo le, če mu lahko zagotovimo optimalne razmere za rast:
najboljša rodovitna tla, optimalen čas saditve, da prilagodimo tehnologijo pridelovanja
(gostejša saditev, poznejše osipanje). To lahko zagotovimo na
dobro založenih vrtnih tleh in
pri boljših pridelovalcih na kakovostnih dobro založenih tleh,
posebej še, če je mogoče zagotoviti tudi namakanje.
V letošnjem letu tuji dobavitelji zaradi pomanjkanja drobnega semena ponujajo seme kalibraže 25 do 40 ali celo 45 mm
in pri debeli frakciji od 35 do 60
mm. Ob saditvi tako neizenačenega semena dobimo enako neizenačen nasad in slabšo kakovost. V Sloveniji pridelano seme
je po kalibraži boljše kakovosti.

Sorte smo razdelili v tri
skupine:
• najbolj razširjene tuje sorte
v Sloveniji, pri katerih so v
letu 2012 prodali več kot 50
ton semenskega krompirja,
• nekatere novejše in manj
razširjene tuje sorte,
• slovenske sorte.
Od slovenskih sort so v preglednici 3 opisane tiste sorte, ki
jih je mogoče kupiti na slovenskem trgu. Nekatere od njih se
pridelujejo v tujini. Nekatere
poznamo že dolgo, druge so bile
vzgojene v zadnjih 18 letih, na
primer KIS mura je bila potrjena kot nova sorta v letu 2011.
Predstavitev je pripravljena
tako, da so podani kratki opisi
oblike gomoljev, barve mesa in
kožice ter primernosti za upo-

rabo. Predstavljene so tudi dobre in slabe lastnosti sort, pridelovalci pa naj se za nakup odločijo in sami presodijo, kakšno
sorto želijo, potrebujejo in znajo
pridelovati ter kakšen krompir
želijo njihovi kupci. Zgodnost
je ocenjena na podlagi sortnih

poskusov, in sicer z oznako od
1 do 9,5. Nižje kot je število, poznejša je sorta (sorte z oznako 9,5 so najzgodnejše, tiste z
oznako 1 pa najpoznejše).
»»mag. Peter Dolničar
Kmetijski inštitut Slovenije

Semenski krompir 2012
Solanum tuberosum L.
R

Zgodnji
krompir
Krompir
za cvrtje
in pečenje
Krompir
za kuhanje
in praženje
Krompir
za pripravo
solat

Več informacij o ponudbi vseh sort semenskega krompirja na www.semenarna.si
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Gradnja kmetijskih objektov na
kmetijskih zemljiščih
Načrtovanje gradnje kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih je možno tudi brez spremembe namenske rabe.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (v
nadaljnjem besedilu zakon),
ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 43/2011, v prehodnih določbah določa, da se
gradnja kmetijskih objektov
lahko načrtuje tudi na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Ker
se je v zadnjega pol leta tudi
na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije obrnilo kar nekaj članov z vprašanji, želimo
to določbo (izjemo) zakona
podrobneje predstaviti.
Zgoraj citirani zakon v 3.
členu določa, katere kmetijske objekte je dopustno graditi na trajno varovanih kmetijskih zemljiščih in katere kmetijske objekte na ostalih kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. Za vse
ostale objekte (tudi kmetijske)
pa je v prostorskem aktu občine potrebno spremeniti namensko rabo. Ker so slovenske
občine pri pripravi občinskih
prostorskih načrtov (OPN) različno daleč, nekatere so jih že
sprejele, nekatere pa so šele na
začetku, je zakonodajalec dopustil možnost, da se lahko na
kmetijskih zemljiščih gradijo
objekti, neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, če občine predhodno sprejmejo občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), s katerim načrtujejo kmetijske objekte na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
Občina lahko izjemoma, če
8

to ni v nasprotju s strateškimi
usmeritvami prostorskega razvoja občine in če je sklep o začetku priprave OPPN-ja sprejet do 30. junija 2013, načrtuje kmetijske objekte, ki so
po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov uvrščeni v naslednje
skupine:
• stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave
neposredno vezan na kmetijsko zemljišče (sem spadajo rastlinjaki za vrtnine
in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne
stavbe);
• stavbe za rejo živali, razen
objektov, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na
okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (sem
spadajo perutninske farme,
hlevi svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo
živali);
• stavbe za spravilo pridelka,
vendar le v okviru ali neposredni bližini območja, na
katerem že stojijo stavbe in
gospodarska poslopja kmetije, razen vinskih kleti in
zidanic (sem spadajo kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za
spravilo pridelka, stavbe za
predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice sadja in podobno).
Naštete objekte je potrebno
načrtovati na zemljiščih nek-

metijske namenske rabe, če to
ni mogoče, pa v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, in sicer prvenstveno
na kmetijskih zemljiščih nižjih
bonitet.
Pobudo za začetek priprave
OPPN-ja lahko dajo kmetijska
gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Če gre za kmetijo (po
Zakonu o kmetijstvu), mora
ta imeti:
• neprekinjeno dve leti pred
vložitvijo vloge za ugotovitev izpolnjevanja pogojev
najmanj enega člana kmetije, ki je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet
ali
• nosilca kmetije v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo, ki je pokojninsko in
invalidsko zavarovan kot
kmet in je pridobil sredstva
iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik
kmetije.
2. Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano
kot samostojni podjetnik ali
pravna oseba, mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred
vložitvijo vloge za ugotovitev
izpolnjevanja pogojev z opravljanjem kmetijske dejavnosti
doseči:
• najmanj 60 odstotkov svojega letnega dohodka, pri čemer mora biti ta dohodek
večji od 20 tisoč evrov ali
• letni dohodek v višini najmanj 500 tisoč evrov.

Ali kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje naštete pogoje, ugotovi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo, in o tem izda odločbo. Kmetijsko gospodarstvo mora v ta namen vložiti
vlogo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana,
najpozneje do 31. marca 2012
in priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev. V kolikor
kmetijsko gospodarstvo prejme
pozitivno odločbo, mora najpozneje do 31. decembra 2012
dati pobudo za začetek priprave
OPPN-ja na lokalno skupnost,
skupaj z odločbo ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo.
Območje OPPN-ja obsega
zemljišča, namenjena gradnji
objektov, in zemljišča, ki so potrebna za njihovo redno rabo,
lahko pa tudi več takšnih zemljišč na širšem območju občine, ki niso nujno medsebojno
prostorsko povezana.
OPPN se pripravi ob upoštevanju usmeritev iz državnih in
občinskih strateških prostorskih aktov, upoštevajoč določbe
predpisov o prostorskem načrtovanju. Stroške priprave plača
občina ali investitor (obveznosti
v zvezi s financiranjem priprave
OPPN-ja se določijo v sklepu o
začetku priprave OPPN-ja).
Zakon sicer predvideva tudi
sofinanciranje stroškov priprave OPPN-jev, ki bodo sprejeti
do 31. decembra 2014, vendar
sta višina in način sofinanciranja odvisna od sprejetja podzakonskih predpisov na osnovi
zakona o kmetijskih zemljiščih
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in višine zbranih sredstev, namenjenih za ukrepe kmetijske
zemljiške politike.
Pomembno je vedeti, da
gradnja kmetijskih objektov
na kmetijskih zemljiščih brez
spremembe namenske rabe ne
pomeni tudi, da so kmetijska
gospodarstva oproščena plačila odškodnine za spremembo
namembnosti kmetijskega ze-

mljišča, ki se odmeri pred izdajo gradbenega dovoljenja za tak
objekt. Ta se plača v višini 10
odstotkov od predpisane odškodnine. Prav tako se plača komunalni prispevek, za odmero komunalnega prispevka se zemljišča v območju OPPN-ja štejejo
za stavbna zemljišča. Kmetijska
gospodarstva morajo kmetijske
objekte, zgrajene na podlagi ta-

kega OPPN-ja, uporabljati le v
kmetijske namene.
Na koncu se seveda postavi vprašanje, komu se pobuda o začetku priprave OPPNja sploh izplača. Izplača se tistim kmetijskim gospodarstvom, ki se nahajajo v lokalnih skupnostih, ki so šele na
začetku priprav občinskih
prostorskih načrtov ali pa bo

njihovo sprejetje trajalo tako
dolgo (dve ali več let), da je
pobuda za OPPN smiselna.
Vsekakor je smiselno, da se
kmetijsko gospodarstvo pred
vložitvijo vloge o ugotovitvi
izpolnjevanja pogojev pri pristojni občini pozanima, ali bo
sploh začela s postopkom priprave takega OPPN-ja.
»»Vojko Bizjak

EESO o prednostnih nalogah Komisije
Na decembrski seji Evropskega ekonomsko-socialnega odbora so njegovi člani obravnavali tudi Zeleno knjigo o
promociji kmetijskih proizvodov in obveščanju.
Poleg Zelene knjige o promociji kmetijskih proizvodov
so člani EESO med drugim
obravnavali predlog uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj
ogroženim osebam v Uniji ter
smernice za nacionalne politike v obdobju 2011–2012. Na
seji je kot član študijske skupine sodeloval tudi direktor
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Igor Hrovatič.
Promocija naj bo
prednostna naloga
EESO je na seji poudaril, da
odobrava Zeleno knjigo in priporoča, da naj bi politiko promocije kmetijsko-živilskih proizvodov uvrstili med prednostne naloge politike Komisije v
prihodnjih letih, pri čemer bi
moral proračun ustrezati njenim ciljem. EESO je opozoril na
manjše zmogljivosti panožnih
združenj v novih državah članicah in priporočil, da Komisija
premisli o možnosti večjih predujmov takim organizacijam.
Treba je izboljšati obveščanje in
usklajevanje med državami člaFEBRUAR 2012

nicami in Komisijo pa tudi med
posameznimi državami članicami. Služba za izmenjavo na
ravni Evropske unije bi bila po
mnenju EESO koristna za oblikovanje dobro zastavljenih in
usklajenih “večdržavnih” programov ter za oblikovanje sinergij med programi.
Pomoč najbolj
ogroženim je nujna
EESO je skoraj soglasno sprejel mnenje o potrebnosti nadaljevanja pomoči najbolj ogroženim osebam v Uniji. Število teh
se je iz leta 2009, ko je takšno
pomoč potrebovalo 13 milijonov prebivalcev Evropske unije,
v letu 2011 povečalo na prek 18
milijonov ljudi. Celo v Avstriji,
ki spada med pet najbogatejših
držav na svetu, takšno pomoč
potrebuje en milijon državljanov. EESO se je strinjal, da je
treba program in financiranje
iz proračuna SKP za leti 2012
in 2013 še naprej izvajati v enakem obsegu kot doslej.
Strategija Evropa 2020
EESO je izpostavil, da se Unija
in njeno prebivalstvo srečuje-

ta z najhujšo gospodarsko, socialno in politično krizo v svoji zgodovini. Kriza je hudo prizadela države članice in njihovo
prebivalstvo ter ogrozila ključne pridobitve Unije, kot so enotna valuta, pakt stabilnosti in
notranji trg. Potrebni so takojšnji ukrepi za zmanjšanje dolga, konsolidacijo javnih financ
ter dvig zaupanja državljanov
in podjetij. Vendar bi morali
snovalci politik pogledati tudi
v prihodnost, stran od trenutne krize. Kot je poudaril EESO,
so namreč potrebne dolgoročne
reforme. EESO je poudaril, da
je strategija Evropa 2020 izje-

mno pomembna, saj ponuja celovit program reform.
ESSO je potrdil, da je pripravljen delovati tako kot platforma za izmenjavo informacij in
sodelovanje med nacionalnimi
ekonomsko-socialnimi sveti,
socialnimi partnerji in akterji
civilne družbe ter evropskimi
inštitucijami kot tudi platforma
za izmenjavo stališč in izkušenj
med akterji v državah.

AKCIJA

Ste naveličani ročnega
odpiranja vrat v vašo
garažo, gospodarski
objekt ali na vaše
dvorišče?
Mi imamo rešitev za vas!
Vrata svetovno priznanih
blagovnih znamk
Breda in Wisniowski

»»Jerica Potočnik

POKLIČITE:
041 482 063

Garažna vrata
Breda z motorjem,daljincem,
montažo in 8,5% DDV
2500x2125mm že za
895 EUR ter
industrijska vrata
3000x3000 že za 1500 EUR!

Za člane KGZS poseben 5% dodatni popust na vrata
nestandardnih dimenzij,dvoriščna vrata in ves ostali program.
AMS dizajn,Volče 88/a,Tolmin, 0599 55 290, 041 482 063, info@ams-dizajn.eu,
www.ams-dizajn.eu
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Zdravstveno varstvo in zavarovanje
Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje sta urejena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ). To velja tudi za osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in njihove družinske člane.
Zdravstveno varstvo obsega
družbene ukrepe in storitve
za krepitev zdravja, preprečevanje in zgodnje odkrivanje bolezni, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih ter poškodovanih.
Zdravstveno zavarovanje pa
zagotavlja socialno varnost
v primeru bolezni, poškodb,
poroda in smrti. Zdravstveno
zavarovanje je obvezno in
prostovoljno.
Obvezno zavarovanje
Kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v
Republiki Sloveniji opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini
ali glavni poklic in so na tej podlagi vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot obvezniki ali prostovoljci za širši obseg pravic, so avtomatsko tudi zdravstveno zavarovani. Po njih so, kot družinski
člani zavarovanca, zdravstveno
zavarovani tudi zakonec, otroci,
pastorki, vnuki, starši, če imajo
stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in izpolnjujejo druge z zakonom predpisane pogoje (niso sami zavarovanci, starost otrok, nezmožnost za delo,
dolžnost preživljanja). Te kategorije zavarovancev so v pravicah izenačene z zavarovanci iz
delovnega razmerja ne glede na
to, da mesečno plačujejo manj
prispevkov (prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje v višini 6,56 % gre v breme
proračuna Republike Slovenije).
Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven
dela ter zavarovanje za primer
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poškodbe pri delu in poklicne
bolezni (plačilo zdravstvenih
storitev, nadomestilo plače, pogrebnina, posmrtnina, povračilo potnih stroškov).
V obvezno zdravstveno zavarovanje pa se morajo vključiti tudi kmetje, člani njihovih
gospodarstev in druge osebe, ki
v Republiki Sloveniji opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini ali
glavni poklic in niso iz tega naslova pokojninsko in invalidsko
zavarovani, če kmetijsko gospodarstvo dosega dohodek v višini
25 % minimalne plače (748,10 €
x 0,25 = 187,00 €/mesec). V tem
primeru se prispevek odmeri
v višini 18,78 % od katastrskega dohodka in krije zdravstvene storitve ter povračila potnih
stroškov (ne za vse pravice).
Prostovoljno
zavarovanje
Obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh zdravstvenih storitev v celoti. Zavarovana
oseba ima pri tem na izbiro dve
možnosti: da sama sklene prostovoljno zdravstveno zavarovanje ali da krije razliko, ob vsakokratni uporabi zdravstvene storitve. Prostovoljna zdravstvena
zavarovanja se izvajajo prek določenih zavarovalnic in se uvrščajo v dve kategoriji: zavarovalna skupina zdravstvenega zavarovanja in zavarovalna skupina
premoženjskega zavarovanja.
Premoženjska zavarovanja so
pogodbeni komercialni odnosi med zavarovalnico in zavarovancem in ne sodijo v osnovno
skrb za socialno varnost. Med
zdravstvena zavarovanja, ki jih
določa ZZVZZ, pa spadajo:

• dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki krije razliko
med vrednostjo zdravstvene
storitve, ki jo iz obsega obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije ne pokriva v celoti,
• nadomestno zdravstveno zavarovanje, ki krije določene
stroške za osebe, ki ne morejo biti obvezno zavarovane,
• dodatno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške, ki
niso sestavni del pravic iz
obveznega
zdravstvenega
zavarovanja,
• vzporedno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zavarovancem za njihove pravice,
ki jih uveljavljajo pod drugačnimi pogoji in postopki.
Najbolj poznano in tudi priporočljivo je dopolnilno zdravstveno
zavarovanje. Na podlagi ZZVZZ
ga izvajajo naslednje zavarovalnice: Adriatic Slovenica d.d.,
Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z..
Zavarovanec si pri tem lahko izbere osnovno dopolnilno zdravstveno zavarovanje za razliko
do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v
celoti, ali pa zavarovanje za večji
obseg pravic ali za višji standard
storitev, kot jih določa obvezno
zavarovanje.

Brez dopolnilnega zavarovanja ali lastnih doplačil se zdravstvene storitve skladno z zakonom izvajajo v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja le za otroke in redno šolajočo
se mladino, otroke in mladino z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter v primeru nezgodne poškodbe glave in okvar
možganov.
Iz proračuna Republike
Slovenije pa se razlika do polne vrednosti storitve pokriva za
osebe, ki so upravičene do socialne denarne pomoči, vojaške
invalide in civilne invalide vojne
ter vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.
Drugi primeri obveznega
zavarovanja
Državljane Republike Slovenije
s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova jih v
obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina v kateri imajo
prijavljeno stalno prebivališče.
Postopek preverjanja upravičenosti vodijo v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku in Pravilnikom o merilih za
ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za
prijavo v obvezno zdravstveno
zavarovanje.
»»Andreja Krt Stopar

KVIZ »Mladi in kmetijstvo« 2012
Razpis za republiško tekmovanje, ki bo 28. aprila 2012 v
Žirovnici na Gorenjskem, je objavljen na spletnih straneh
KGZS (www.kgzs.si) in ZSPM (www.zspm.si).

številka 105

aktualno

Podobna stališča regije
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vsako leto dejavno sodeluje na kmetijskem sejmu v Celovcu. Na novinarski
konferenci ob odprtju sejma se je izkazalo, da imata tako Slovenija kot sosednja dežela avstrijska Koroška podobna
stališča glede skupne kmetijske politike.
Od 20. do 22. januarja je v
prostorih celovškega sejma
potekal tradicionalni kmetijski sejem Alpe Jadran, na
katerem poleg nekaterih slovenskih podjetij sodeluje tudi
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).
KGZS se predstavlja kot gostja avstrijske koroške kmetijske zbornice v okviru čezmejnega projekta Alpen-Adria
Agrarkontakt. »KGZS tesno sodeluje tako z avstrijsko koroško kmetijsko zbornico kot s
predstavniki slovenskih kmetov v Italiji pri skupnih evropskih projektih. Pri sodelovanju med koroško in slovensko
kmetijsko zbornico je pomem-

ben vezni člen Skupnost južnokoroških kmetov (SJK). Imamo
skupne interese pri oblikovanju in nastajanju skupne kmetijske politike (SKP) v obdobju
2014–2020. Žal smo na KGZS
zelo zaskrbljeni, saj nekateri postopki pri izvajanju SKP
kljub nasprotnim obljubam postajajo še bolj birokratski in zapleteni,« je na novinarski konferenci ob odprtju sejma omenil podpredsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
Branko Tomažič. »Prav tako
KGZS zahteva, da sredstva za
neposredna plačila dobi tisti, ki
dejansko obdeluje zemljišča kot
lastnik ali najemnik,« je še dodal Tomažič.

Na sejmu je bila priložnost tudi za srečanje s predstavniki
Skupnosti južnokoroških kmetov (SJK), ki so vedno pripravljeni posredovati informacije in nuditi pomoč pri sodelovanju med zbornicama s severne in južne strani Karavank (od
leve): podpredsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Branko Tomažič, predsednik SJK Štefan Domej, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Tanja Strniša, generalna konzulka Republike Slovenije v
Celovcu Danica Urtelj, direktor Kmetijske zbornice avstrijske
Koroške Hanzi Mikl, koordinator za čezmejno sodelovanje pri
koroški zbornici Peter Krištof, predsednik Kmečke izobraževalne skupnosti Miha Zablatnik ter Vladimir Čeligoj s slovenskega kmetijskega ministrstva.
FEBRUAR 2012

O SKP je govorila tudi državna sekretarka na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša, ki
je Avstrijo in Slovenijo omenila
kot naravni zaveznici pri pogajanjih o SKP. Slovenijo, po njenih besedah, skrbi usoda in vi-

šina evropskega kmetijskega
proračuna za izvajanje skupne
kmetijske politike glede na težave, s katerimi se ukvarja celotno evroobmočje.
»»Marjan Papež,
»»Robert Peklaj,
»»Miha Štular

Na ocenjevanju ribjih izdelkov priznanja tudi
slovenskim ribogojcem
V okviru sejma je potekalo ocenjevanje ribjih izdelkov, ki
sta se ga udeležila tudi slovenska ribogojca: Danica Ferlič iz
Zvodnega pri Celju, ki je osvojila srebrno priznanje za vroče
dimljeno postrv in bronasto priznanje za namaz iz dimljene
postrvi, ter Sandi Burkeljca iz Jeranovega pri Kamniku, ki je
osvojil bronasto priznanje za dimljeno postrv. Ocenjevanje
so organizirali in izvedli avstrijsko Združenje kmetov za neposredno prodajo, Koroška kmetijsko gozdarska zbornica –
Oddelek za živilstvo, Združenje ribogojcev avstrijske Koroške
in Združenje Genussland Kärnten. Pri ocenjevanju je s strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) sodeloval
tudi Miha Štular, svetovalec za ribogojstvo pri KGZS – Zavodu
Kranj. Ocenjenih je bilo 57 izdelkov iz 23 ribogojnic iz Avstrije
in Slovenije. Kakovost ocenjevanih izdelkov se odraža v rezultatih ocenjevanja, saj je bilo podeljenih kar 19 zlatih, 10 srebrnih in 16 bronastih priznanj.

Priznanja za ribje izdelke sta prejeli ribogojnica Mihovc
iz Jeranovega pri Kamniku (Veronika in Sandi Burkeljca
– druga in tretji z leve), v imenu ribogojnice Ferlič iz
Zvodnega pri Celju pa je priznanji prevzel Miha Štular,
svetovalec za ribogojstvo pri KGZS – Zavodu Kranj.
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Proti novim obveznostim za kmete
Namesto poenostavitev se obeta še bolj zapleteno plačevanje blaga in storitev.
Konec decembra je stopil v veljavo Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o
izvajanju Zakona o davčnem
postopku (Uradni list RS, št.
101/2011 – v nadaljevanju
pravilnik). Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ocenjuje, da pravilnik prinaša rešitve, ki jih v praksi ni moč izvajati, še zlasti del, ki se nanaša na višino praga gotovinskega plačevanja s strani fizičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost.
Pravilnik, ki se nanaša na 36.
člen Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2-UPB4), opredeljuje
obveznost nakazovanja plačil za
dobavljeno blago in opravljene
storitve na transakcijske račune
dobaviteljev za vsa plačila, višja
od 50 evrov. V primerjavi z doslej

veljavnim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku
(Ur. l. RS, št. 46/2007) je tako prišlo do velike spremembe, saj se je
prag zmanjšal za več kot osemkrat – s 420 na 50 evrov.
Na Kmetijsko gozdarski
zbornici Slovenije smo ogorčeni, saj izvajanje te obveznosti za
kmetijsko dejavnost marsikje
prinaša omejitve, ki jih v praksi ne bo mogoče izvajati. Poleg
tega, da je z novimi pravili okrnjena prožnost plačevanja in da
povzročajo dodatno administriranje, so izničene ugodnosti gotovinskega plačevanja, izvajanje zakonodaje pa kmetom
prinaša visoke dodatne stroške
bančnih storitev.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) se s tol-

mačenjem Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku s strani Davčne uprave
Republike Slovenije (DURS) ne
strinja v celoti, saj nalaga nove
obveznosti za tiste kmete, ki so
vključeni v sistem davka na dodano vrednost. S tem bo približno 3.500 kmetov podvrženih nepotrebnim omejitvam,
ki bodo prinesle številne zaplete. KGZS zato ocenjuje, da
samo zaradi novega tolmačenja
pravilnika, ki se v tem času ni
spreminjal, ne sme priti do novih obveznosti za kmete. Zato je
odločitev DURSa o omejevanju
gotovinskega plačevanja tudi za
kmete, ki so vključeni v sistem
davka na dodano vrednost, pretirana in diskriminatorna.
Je pa tolmačenje pravilnika

s strani DURSa razjasnilo nekaj
nejasnosti. Tako se tiste fizične osebe, ki opravljajo osnovno
kmetijsko in gozdarsko dejavnost in je njihov dohodek obdavčen na podlagi katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka
na panj in kmetijskih neposrednih plačil, ne opredeljujejo kot
osebe, ki opravljajo dejavnost, in
zato za njih ne velja zadnja sprememba pravilnika.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kljub temu še vedno meni, da so obstoječe predlagane rešitve neživljenjske in
zahteva poenostavitev plačevanja dobavljenega blaga in storitev. Hkrati KGZS zahteva, da se
prag dopustnega gotovinskega
zneska ne spremeni.
»»Neva Pajntar, Janja Virant

Jaz zate,
ti zame.

Nesreča nikoli ne
počiva.
Sklenite zavarovanje Vzajemna
Nezgode in si zagotovite:
• večjo finančno varnost,
• paket glede na lastne potrebe in želje,
• takojšnje izplačilo zavarovalnine
po potrjeni diagnozi (pri nekaterih
poškodbah, ki so posledica nezgode).
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Razpis za sodelovanje na 23. razstavi in ocenjevanju

Dobrote slovenskih kmetij – Ptuj 2012
Razstava bo potekala od 17. do 20. maja 2012 v Minoritskem samostanu na Ptuju. Tako kot v preteklih letih bodo tudi
letos izdelke ocenjevale strokovne komisije in podeljena bodo priznanja za kakovost ter znaki kakovosti.
Na ocenjevanju lahko sodelujejo kmetice in kmetje z mlečnimi, krušnimi in mesnimi izdelki, domačim oljem, kisom, sokom, žganjem, suhim sadjem, vinom, sadjevcem, marmeladami, kompoti in konzerviranimi vrtninami.
Celotni razpis in pravilniki o ocenjevanju izdelkov na Dobrotah slovenskih kmetij 2012 so objavljeni na spletnih straneh
www.kgzs.si in www.kgz-ptuj.si.
Letos bomo ocenjevali:
Mlečne izdelke: pinjenec,
kislo mleko, jogurt, smetano
(kislo, sladko, topljeno, pregreto), surovo maslo, sveži sir – skuto iz kislega mleka in sirne namaze brez ali z
dodatki, sladko skuto (izdelano s citronsko kislino, kisom
…), sirarsko skuto, laktični sir,
kuhani sir – mladi sir, sladki
smetanec, kajmak, mehki sir
(kot sremski, kriški, belpaese, mladi sir), poltrdi sir (kot
gauda, trapist, edamec), trdi
sir (kot ementaler, ovčji – paški sir), površinsko zorjene
sire in sire s plemenito plesnijo, sire s plesnijo v testu,
mohant. Vzorcu morata biti
priložena dovoljenje za oddajo mleka za javno potrošnjo
in natančno izpolnjena deklaracija. Dostava izdelkov:
9. maja 2012 od 7. do 9.
ure na KGZS – Zavod Ptuj,
Ormoška 28, Ptuj.
Mesne izdelke: suhe klobase, suhe salame, suh želodec, sušeno vratino, sušeno

FEBRUAR 2012

slanino (mesnato in nemesnato), suhe klobase v zaseki, suho meso (pršut, plečko,
šunko), meso iz tunke z zaseko, pečeno slanino. Izdelkom
je potrebno priložiti kopijo
potrdila o veterinarskem pregledu mesa na trihinelo zaklane živali in natančno izpolnjeno deklaracijo. Dostava
izdelkov: 11. aprila 2012 na
sedežu lokalne kmetijske
svetovalne službe območnih kmetijsko-gozdarskih
zavodov.
Krušne izdelke: pšenični
kruh – beli (moka TIP 400,
500), polbeli (moka TIP 850),
črni (moka TIP 1100), polnozrnati (najmanj 80 % pšenične polnozrnate moke ali pšeničnega drobljenca). Rženi
kruh – najmanj 80 % ržene
moke, rženi polnozrnati kruh,
ki se izdeluje iz rženega drobljenca oziroma ržene polnozrnate moke. Kruh drugih
krušnih žit – pirin kruh, soržični kruh, najmanj 80 % te
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moke. Mešani kruh – mešanice pšenične, ržene, ječmenove, ovsene, ajdove, koruzne, prosene, sojine ali polnozrnate moke, drobljenca
ali kosmičev. Poimenuje se
po vrsti moke. Kruh posebnih vrst – mlečni, maščobni,
krompirjev, s semeni, z zelenjavo, z zelišči oziroma začimbami, z zrni (najmanj 10
% zrn žit ali soje), krompirjev
kruh (najmanj 20 % krompirja), ajdov kruh z orehi. Sadni
kruh z več kot 50 % sadja,
sadni kruh z manj kot 50 %
sadja, pletenice, potice (zavite) z opisom vrste nadeva
– brez sladkornega posipa,
kvašeni šarklji, krofi brez
nadeva in sladkornega posipa, kvašeni rogljički, buhteljni, janeževi upognjenci, krhki rogljički, keksi na
stroj, krhki flancati, medenjaki (z najmanj 50 % medu
od dodanih sladil). Dostava
izdelkov v TOREK, 15. maja
2012, od 7. do 8. ure na
KGZS – Zavod Ptuj.
Kis: iz ene vrste sadja in vinski. Dostava vzorcev 29.

februarja 2012 na KGZS –
Zavod Ptuj.
Olje: deviško oljčno olje,
bučno olje, sončnično olje,
repično olje, orehovo olje.
V deklaraciji je potrebno posebej navesti, ali je olje stiskano toplo ali hladno. Vzorcu
olja je potrebno priložiti kopijo analize, iz katere sta razvidna peroksidno število in kislinska stopnja olja. Vzorcu
oljčnega olja je treba priložiti
kopijo analize kislosti in podpisano izjavo, da je olje pridobljeno izključno iz plodu oljke le z mehanskimi postopki.
Dostava vzorcev: 29. februarja 2012 na KGZS – Zavod
Ptuj, oljčno olje do 16. februarja 2012 na sedeže lokalne kmetijske svetovalne
službe območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov.
Žganja: naravne žgane pijače iz sadja, naravne žgane
pijače iz grozdja z vsebnostjo do 50 vol. % alkohola.
Dostava vzorcev: 29. februarja 2012 na KGZS – Zavod
Ptuj.

Suho sadje: suho sadje z navedbo vrste sadja (ena vrsta
sadja). Dostava vzorcev: 29.
februarja 2012 na KGZS –
Zavod Ptuj.
Vina: bela mirna vina nearomatičnih sort, rose vina,
rdeča vina in vina aromatičnih sort, posebna vina. Vino
mora biti s kmetij, ki so tržne
pridelovalke vina in so vpisane v register pridelovalcev
grozdja in vina. Ob prijavi je
potrebno priložiti fotokopijo prijave pridelka na upravni enoti, za vina posebne kakovosti še fotokopijo zapisnika o kontroli dozorevanja
grozdja. Vzorcu vina za oceno je potrebno priložiti kopijo
analize, iz katere je razvidna
vsebnost alkohola, skupnih
kislin in reducirajočega sladkorja. Vino bomo ocenjevali po 100-točkovnem sistemu. Dostava vzorcev: 16.
aprila 2012 od 9. do 14. ure
na KGZS – Zavod Ptuj.

aprila 2012 od 9. do 14. ure
na KGZS – Zavod Ptuj.
Sadne in zelenjavne sokove in nektarje: sadni,
grozdni in zelenjavni sok ter
sadni, grozdni in zelenjavni nektar. Dostava vzorcev:
29. februarja 2012 na KGZS
– Zavod Ptuj.
Marmelado: marmelado
iz ene vrste sadja, mešano
marmelado, džem. Dostava
vzorcev: 29. februarja 2012
na KGZS – Zavod Ptuj.
Kompote: kompote iz ene
vrste sadja oziroma pridelka.
Dostava vzorcev: 29. februarja 2012 na KGZS – Zavod
Ptuj.
Konzervirano zelenjavo:
kumare, papriko, peso, zelje, repo, gojene gobe, oljke,
ostalo zelenjavo (eno vrsto
zelenjave). Dostava vzorcev: 29. februarja 2012 na
KGZS – Zavod Ptuj.

Sadjevec: jabolčni, hruškov,
iz jagodičja, iz drugih sadnih
vrst. Dostava vzorcev: 16.

Organizacijski odbor

vidno, za kakšen izdelek gre,
odstotki posameznih sestavin, vsi dodatki, kdaj je bil
izdelan in do kdaj je izdelek
uporaben. Kmetije, ki svoje
izdelke deklarirajo kot ekološke, morajo priložiti fotokopijo veljavnega certifikata.
Vzorci, ki bodo prerezani, v premajhnih količinah
ali prepozno dostavljeni, ne
bodo ocenjeni!
Organizatorji razstave vabijo kmetice in kmete, ki želijo prodajati svoje izdelke v
času razstave na Ptuju, da to
sporočijo pristojni svetoval-

ki oz. svetovalcu za kmečko
družino in razvoj dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah.
Vsi, ki boste sodelovali na
razstavi Dobrote slovenskih
kmetij in tržite svoje izdelke,
boste imeli možnost objave podrobnejših podatkov o
kmetiji v katalogu, ki izide ob
razstavi.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalkah oz. svetovalcih za
kmečko družino in razvoj
dopolnilnih dejavnosti na
vašem območju ali na spletni strani www.kgz-ptuj.si.

Nekaj informacij o pogojih sodelovanja:
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij lahko sodelujejo
le kmetje in kmetice s kmetij, ki so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev pri
MKGP oziroma imajo trajne
nasade vpisane v register pri
MKGP. Ocenjujemo izdelke iz
surovin, pridelanih na lastni
kmetiji, del surovin je lahko
tudi iz lokalnega območja. Pri
izdelkih iz žit lastna surovina
ni pogoj.
Vsi, ki želite sodelovati na
razstavi, se oglasite na izpostavah javne službe za kmetijsko svetovanje pri območ-
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nem kmetijsko-gozdarskem
zavodu, kjer vam bo svetovalka oz. svetovalec elektronsko izpolnil/a prijavnico za
vsak izdelek posebej. S seboj prinesite KMG MID vaše
kmetije.
Prijave sprejemamo do 16.
februarja 2012 do 12. ure.
Prispevek (kotizacija) za
ocenjevanje znaša 25 evrov
za prvi izdelek, za vsak nadaljnji izdelek na isto ime in
priimek pa 20 evrov.
Vsak izdelek za ocenjevanje mora biti opremljen z
deklaracijo, iz katere bo raz-
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Kmečki ples v Pliberku
Kmečki ples Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov v Pliberku je postal druženje, ki prerašča narodnostne okvire.
V Kulturnem domu v Pliberku
na avstrijskem Koroškem je v
drugi polovici januarja potekal tradicionalni 22. kmečki
ples, ki ga vsako leto organizira Skupnost južnokoroških
kmetic in kmetov (SJK).
Letošnji ples je bil še posebej
slovesen, saj je bil to prvi večji
javni dogodek južnokoroških
kmetic in kmetov po novembrskih volitvah v koroško kmetijsko zbornico, na katerih je lista Skupnosti južnokoroških
kmetic in kmetov dosegla velik
uspeh, saj je dobila tretji mandat
v svetu zbornice. Prekaljenima

Kulturni dom v Pliberku je bil napolnjen do zadnjega kotička.

Več previdnosti pri uvozu
plemenskih živali

Na tretji redni seji upravnega odbora (UO) priznane rejske
organizacije (PRO) v prašičereji sredi januarja so bili rejci
obveščeni o delu na področju organizacije prašičerejskih
razstav na sejmih in sestanku pri kmetijskem ministru.
Na seji so tudi obravnavali padec števila plemenskih živali in uvoz pitancev iz tujine, s katerimi se širijo tudi bolezni
(PRRS). Nadalje je razprava potekala o nakupu plemenskih živali v tujini, kjer je bilo izpostavljeno, da mora biti nakup plemenskih živali opravljen v skladu z zakonodajo in da je potrebno kupiti kakovostne plemenske živali ter hkrati promovirati domače selekcijsko delo.
Na seji so obravnavali tudi vprašanje vodenja centralnega registra prašičev (CRP). Rejci so opozorili na težave pri telefonskem reševanju napak, dolgotrajnih in zapletenih postopkih pri odpravljanju napak in ažurnem vodenju registra.
Prisotni so pojasnili, da veliko rejcev še ne obvladuje povsem
uporabe računalnika, zaradi česar jim posredovanje zahtevanih podatkov predstavlja težavo. Pojasnjeno je bilo, da se napake rešujejo na podlagi pisnih prijav in elektronske pošte.
Služba za identifikacijo in registracijo (SIR) pri Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si prizadeva iskati enostavne in verodostojne rešitve. Članom UO PRO v prašičereji
so bile tudi predstavljene dejavnosti delovne skupine za prašičje meso pri COPA COGECA in skupine za prašičje meso pri
Evropski komisiji.
»»Lucija Pinterič
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svetnikoma Štefanu Domeju
iz Rinkol pri Pliberku in županu Železne Kaple Francu
Jožefu Smrtniku se je pridružila še Marija Mader Tschertou iz
Slovenjega Plajberka.
Tradicionalno
druženje koroških kmetic in kmetov iz Roža, Podjune in Zile
se vsako leto bolj uveljavlja.
Organizatorji s predsednikom
SJK Štefanom Domejem na
čelu so bili veseli številnih uglednih gostov, še zlasti pa številnih mladih, saj so taki dogodki

pomembni tudi za krepitev narodne zavesti med mladimi na
Koroškem. Ples se je uveljavil
kot prvovrsten družabni dogodek v Podjuni, zato se ga udeležujejo številni avstrijski Korošci
ne glede na narodnost.
Plesa so se udeležili tudi predstavniki Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije in s tem izrazili priznanje in podporo prizadevanjem slovenskih kmetov pri
ohranjanju slovenske besede na
severni strani Karavank.

»»Marjan Papež

Nosilci organiziranosti slovenskih kmetov na avstrijskem koroškem: trije svetniki Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov v koroški zbornici (v sredini od leve) Štefan Domej, Marija
Mader Tschertou in Franc Jožef Smrtnik ter direktor koroške
kmetijske zbornice Hanzi Mikl (skrajno levo) in poslovodja
Kmečke zadruge Pliberk Hanzi Einspieler.
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Le vkup le vkup uboga gmajna
Nov zbornik o preganjanju kmetov in kmečkih uporih v Sloveniji od leta 1945 do leta 1955.
Spomladi je pri Mohorjevi založbi v Celovcu izšel zbornik
Le vkup le vkup uboga gmajna, ki popisuje povojno politiko komunistične oblasti
do slovenskega kmetijstva in
kmetstva. Slovenski kmet je
bil navezan na zemljo in večinoma tudi veren. Oboje je bilo
v nasprotju s komunistično
ideologijo. Ker je večina ukrepov povojne oblasti sledila
ideološkim ciljem, niso dosegali zastavljenih ciljev pri
preskrbi s hrano. Nasprotno,
kmetijska pridelava po vojni je stagnirala in bila precej
nižja kot pred vojno.
Da je bilo povojno obdobje polno eksperimentiranja,
kaže že dejstvo, da se je od leta
1945 do leta 1952 zamenjalo pet
‘kmetijskih ministrov’. Številni
administrativni ukrepi so kmetom povzročali krivice in gorje,
kar je imelo za posledico stiske
mnogih kmečkih družin. Vse
to se je dogajalo z namenom
»likvidacije kapitalističnih elementov na vasi«.
Ukrepi, kot so odkup in obvezna oddaja pridelkov, sistem
racionirane preskrbe (nakaznice), proces socialistične preobrazbe vasi in kolektivizacije z
ustanavljanjem kmetijsko-obdelovalnih zadrug (KOZ), sistem maksimiranih cen in uravnavanje cen na trgu …, niso
upoštevali stvarnih razmer na
terenu, zato so izzivali pri kmetih nezadovoljstvo in različne
oblike odpora. Da bi oblast odpor zlomila, je kmete razlaščala, jih zapirala, diskriminirala,
mučila in ubijala.
Večino neuspešnih admi-
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(Marta Milena Keršič: Šentjošt
nad Horjulom, Milka Pance:
Jezersko) dajo nazoren vpogled
v zablode povojne kmetijske
politike in v številne krivice, ki
so bile storjene kmetom.
Povojna politika je kmeta
prikazovala kot sovražnika delavskega razreda, kar je pripe-

ljalo do popačene predstave o
slovenskem kmetu v naši družbi. Vsebina zbornika vzpodbuja k razmisleku o posledicah te
predstave in kliče k nadaljnjemu raziskovanju, da bi kmet v
družbi pridobil nazaj podobo in
veljavo, ki si ju zasluži.

»»Marjan Papež

Solidarnost na podeželju
Naslovnica zbornika, ki prinaša temeljit pregled povojnega komunističnega nasilja
nad kmeti.

nistrativnih ukrepov je oblast
do leta 1953 opustila. Ideološki
pritisk je popustil, vseeno pa
še pomembno krojil kmetijsko
politiko. Tak primer je bil leta
1953 uveden zemljiški maksimum, ki je oviral razvoj slovenskega kmetijstva vse do
osamosvojitve.
Zbornik, ki ga je uredil
Jože Dežman, prinaša podroben popis ukrepov in mejnikov prvega povojnega desetletja z vsemi posledicami (prispevka dr. Mateje Čoh in Jožeta
Dežmana). Pomemben prispevek k razumevanju povojne
kmetijske politike prinaša leta
1964 v Perspektivah objavljen
prispevek dr. Jožeta Pučnika o
»Dilemah našega kmetijstva«
in je tudi ponatisnjen v tem
zborniku.
Primeri, zgodbe in pričevanja posameznikov (Janez
Brodar, Ignacij Kastelic, Franc
Možina, Ivan Pučnik), usode družin (Erklavec, Kovačič,
Mehle, Žakelj) ter popis dogajanja v nekaterih krajih

Sredi poletja 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 na Bizeljskem.

Nalaganje krme v Trebnjem (foto: Ana Moder)

Kmetijski svetovalci v okviru KGZS so v sodelovanju z
občinami na terenu opravili prve preglede prizadetih površin, prav tako so sodelovali v občinskih komisijah za oceno škode, hkrati so svetovali ustrezne tehnološke ukrepe za
oskrbo prizadetih kmetijskih rastlin. Skupna škoda v občini
Bistrica ob Sotli je bila ocenjena na 4,747.020,00 evrov, od tega
3,160.620,00 evrov na kmetijskih površinah. V slabih tridesetih minutah se je pokrajina spremenila v opustošeno in uničeno področje. Zaradi hitrega in množičnega odziva je akcija
zbiranja krme potekala tako preko KGZS kot tudi med darovalci in prejemniki samimi, preko različnih društev in humanitarnih organizacij. Na območju občine Bistrica ob Sotli in
na Bizeljskem je bilo razdeljenih 36 kamionov zbrane pomoči, nekateri pa so darovali denarna sredstva. Zbrana pomoč je
bila pravično razdeljena med prizadete kmete.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se zahvaljuje
vsem, ki ste se vključili v akcijo zbiranja krme.
»»Monika Čerin
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Sprejeti programi dela in
finančni načrti
Na redni seji sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so prisotni člani potrdili programe dela in finančne načrte v okviru zborničnega sistema za leto 2012. V drugem delu seje pa so opozarjali na trenutne pereče težave slovenskega kmetijstva.
V prostorih Čebelarske zveze Slovenije na Brdu pri
Lukovici je 22. decembra potekala 13. redna seja sveta
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). Seje
so se udeležili tudi direktorji kmetijsko-gozdarskih zavodov pri KGZS, predsedniki
svetov in vodij območnih enot
KGZS, strokovni sodelavci na
Zborničnem uradu, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marta Hrustel Majcen, mag.
Doroteja Ozimič, direktorica Inštituta za kontrolo in
certifikacijo v kmetijstvu in
gozdarstvu in v. d. direktorja Zavoda za certifikacijo gozdov Mihael Koprivnikar.
Na seji sveta so člani sveta
obravnavali in sprejeli Program
dela in finančni načrt KGZS za
leto 2012, Program dela območnih enot KGZS za leto 2012 in
Program dela in finančni načrt
kmetijsko-gozdarskih zavodov
za leto 2012. Člani sveta so se seznanili tudi s Programom dela
in finančnim načrtom Zavoda za
certifikacijo gozdov, Inštituta za
kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ter Zelene
dežele, d. o. o. za leto 2012.
Med pomembnejšimi nalogami KGZS v naslednjem letu
bodo, kot so izpostavili na seji,
izvedba certificiranja gozdov
po shemi PEFC, dvig učinkovitosti v gospodarjenju z gozdovi
in aktiviranje lesne biomase.
Direktorji kmetijsko-gozdarskih zavodov so v kratkih
FEBRUAR 2012

predstavitvah programov dela
in finančnih načrtov kmetijsko-gozdarskih zavodov za
leto 2012 opozorili predvsem
na zniževanje sredstev na področju opravljanja javne službe
strokovnih nalog v živinoreji.
Kot so poudarili, obstaja upravičena bojazen, da zaradi zniževanja sredstev ne bo možno
opraviti vseh strokovnih nalog,
ki so potrebne za izvajanje rejskih programov. Marta Hrustel
Majcen, vodja Službe za učinkovito delovanje javnih služb
pri MKGP, je povedala, da se na
MKGP zavedajo te težave in da
je sedanji minister mag. Dejan
Židan obljubil, da se bodo službe ohranile vsaj v približno enakem okvirju kot do sedaj.
Po sprejetju programov in
finančnih načrtov so člani sveta
KGZS spregovorili tudi o aktualni problematiki v kmetijstvu.
Kot so opozorili svetniki, je država priporočila škropljenje
pred zlato trsno rumenico, vendar za to ni namenila nikakršnih sredstev. Ker država ni sofinancirala zatiranja te gospodarsko nevarne bolezni vinske
trte, so le redki škropili in tako
niso preprečili širjenja bolezni.
Svetniki so tudi opozorili,
da MKGP še vedno ni preklicalo prepovedi uporabe tretiranega semena koruze in oljne
ogrščice. Ker MKGP vse do danes ni dokazalo vzroka in krivca za padce čebel v letu 2011, so
se svetniki strinjali, da je prepoved setve s tretiranim semenom nedopustna.

KGZS je pred decembrskimi volitvami v Državni zbor
RS pripravila stališča do aktualne problematike na podeželju, v kmetijstvu, gozdarstvu
in lovstvu ter v nevladnih organizacijah. Ta stališča je poslala
vsem političnim strankam in
listam, ki so kandidirale na zadnjih volitvah, s pozivom, da v
predvolilnem obdobju izrazijo
svoja stališča do omenjenih težav. Svetniki so se strinjali, da
je gradivo dobro pripravljeno
in da bi ga bilo smiselno še razširiti ter uporabiti tudi za novo
vlado.

Člani sveta so opozorili še na
izgubljanje kmetijskih zemljišč
zaradi izgradnje infrastrukture in na nedopustno prodajo
najboljših kmetijskih zemljišč
in gozdov tujcem predvsem ob
mejah s sosednjimi državami.
Pred kratkim je na Goričkem
več kot 200 hektarjev gozdov
prešlo v last avstrijskega državljana. Ob tem so svetniki vprašali, zakaj Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS na tem območju ni odigral svoje vloge
glede na to, da je imel predkupno pravico.
»»Jerica Potočnik

KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
izpostavi Novo mesto in Straža in
Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk,
Društvo vinogradnikov Suha krajina,
Društvo čebelarjev Dvor
vabijo na

16. tradicionalno razstavo
suhokrajinskih dobrot.
Na njej bodo poleg krušnih izdelkov razstavljeni med
in izdelki iz medu, ročna dela,
izdelki domače obrti, izdelki otrok VVO Žužemberk
in izdelki Društva podeželskih žena Dobrepolje - Struge.
Otvoritev razstave s kulturnim programom
bo v soboto, 11. februarja 2012 ob 10. uri,
v dvorani Lovske družine
na Grajskem trgu v Žužemberku.
Ogled razstave s pokušnjo vin in drugih dobrot s kmetij bo:
v soboto, 11. februarja 2012, med 10. in 18. uro,
v nedeljo, 12. februarja 2012, med 8. in 18. uro in
v ponedeljek, 13. februarja 2012, med 8. in 15. uro.
Vljudno vabljeni!
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Samo ograje in psi ne bodo dovolj
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije podpiramo iskanje sprejemljivih rešitev za zaščito živali ob hkratnem
ohranjanju volka, vendar nasprotujemo uvajanju predlaganih rešitev kot obvezo za rejce oziroma pogojevanje z izvajanjem teh ukrepov za upravičenost do odškodnine.
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) podpiramo iskanje rešitev o primernih načinih varovanja premoženja pred volkovi, tudi v
okviru projekta SloWolf, vendar predlagane rešitve niso še
dovolj preskušene v praksi,
da bi jih lahko predlagali kot
splošne rešitve glede varovanja. Pridružujemo se tistim, ki
menijo, da Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za

upravljanje z zavarovanimi vrstami, kamor spada tudi volk,
ni naredilo dovolj, da bi se težave rejcev na terenu zmanjšale.
Enotno rešitev bo
težko najti
Socioekonomska struktura kmetij oziroma rejcev je zelo različna,
ravno tako terenski pogoji paše,
zato zagovarjamo individualni
pristop pri zagotavljanju varovanja premoženja. Posebno poglav-

Sodelovanje pri certifikaciji

Pri obnovi kriterijev za presojo certifikacije gozdov ter
predelave lesa se je v delovno skupino dejavno vključilo veliko število organizacij iz različnih interesnih skupin.

Sredi januarja smo se na sestanku za obnovo Slovenske
sheme za certifikacijo gozdov zbrali predstavniki Zavoda
za gozdove Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije,
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Biotehniške fakultete,
Slovenske gozdno lesne tehnološke platforme, Zveze potrošnikov Slovenije, Slovenskega E Foruma, Zadruge Škofja loka,
Urada za Unesco ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
kot regijskega predstavnika.
Organizacije bodo v procesu obnove prispevale pobude in
pripombe na področjih, ki jih strokovno pokrivajo. Skupina je
odprta za nove člane, njeno delo pa bo potekalo glede na dokument PEFC 2001:2010.
Veliko zanimanje organizacij kaže na potrebo po čim prejšnji vzpostavitvi certifikacije gozdov, kar je bilo tekom sestanka tudi večkrat poudarjeno.
»»Mihael Koprivnikar
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je pri varovanju so seveda dodatni stroški, tudi stroški dela. Že
tako slabi pogoji kmetovanja bi se
z dodatnimi stroški še poslabšali. Množično ograjevanje površin
z mrežami, visokimi vsaj 160 cm,
bi bil zagotovo moteč element v
krajini, ne samo z estetskega vidika, marveč tudi z vidika prehodov za ljudi pa tudi drugih divjih
živali.
Tudi uvajanje pastirskih psov
prinaša določene neznanke, saj
te tradicije v zadnjem obdobju
pri nas ni bilo. Takšni psi so bolj
agresivni in zastavlja se vprašanje o odgovornosti, če pride do
napada na človeka, domače živali (psa) ali celo divjad.
Namigovanja o špekulacijah
rejcev v zvezi z odškodninami in
višinami odškodnin, da so previsoke, zavračamo, saj je cilj vsakega rejca, da živi od svojega dela.
Poleg ukrepov varovanja
premoženja ostaja tudi odstrel
kot učinkovito sredstvo za preprečevanje naraščanja populacije in širjenje na območja, kjer
ga do sedaj ni bilo. Višino odstrela in način je treba prilagajati razmeram na terenu, pojavljanju škodnih dogodkov. Tudi
za primere, ko ne gre za ogrožanje varnosti ljudi, temveč za
preprečitev večje škode, bi morali biti postopki do realizacije
odstrela hitri in učinkoviti.
Škoda še vedno narašča
Tudi rezultati projekta Varstvo
in spremljanje varstvenega statusa populacije volka
v Sloveniji, ki so ga nedavno
predstavili člani projektne skupine SloWolf Tomaž Skrbinšek,

Irena Kavčič, dr. Matej Vidrih
in mag. Aleksandra Majić
Skrbinšek z Biotehniške fakultete ter Rok Černe z Zavoda za
gozdove Slovenije, potrjujejo,
da škoda narašča. V projekt, ki
se bo zaključil konec leta 2013,
je zajeta časovna in prostorska
analiza škod, ki jih povzročijo volkovi v kmetijstvu, pregled sistemov varovanja in njihova uporaba ter vpliv odstrela volkov na zmanjšanje škod.
Rešitev problema med človekom in volkom, ki nastaja predvsem zaradi škod na drobnici,
vidijo v preprečevanju škod s
kombinacijo uporabe elektroograj in pastirskih psov. To bi
omogočalo zagotavljanje tako
naravovarstvenih interesov kot
interesov kmetijstva in ohranjanja kulturne krajine. S tem
namenom organizirajo izobraževalne seminarje tudi za kmetijske svetovalce ter delavnice
za rejce drobnice.
V sklopu projekta so v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Lovsko zvezo
Slovenije in prostovoljci društva Dinaricum na območju
prisotnosti volka zbirali genetske vzorce volkov in ocenili število volkov na območju
Slovenije. Okvirno število volkov v Sloveniji je na podlagi izvedene analize leta 2011 znašalo med 39 in 50.
Rezultati analize škodnih
primerov, povzročenih s strani
volka, kažejo, da več kot 95 odstotkov vseh škod nastane na
drobnici. Pojavljajo se na območju Kočevske, Notranjske in
Primorske. Na Primorsko se je
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volk razširil po letu 1990, po letu
2000 tudi na območje Slavnika.
Večina škodnih primerov se
v Sloveniji pojavlja pri majhnem
številu rejcev. V petnajstletnem
obdobju se je 50 odstotkov vseh
škod zgodilo pri 25 rejcih. V
letu 2009 je bilo 42 odstotkov
škodnih primerov ocenjenih
pri sedmih rejcih, 57 odstotkov
pri 18 rejcih.

Skupna letna ocenjena škoda, ki so jo med leti 2007 in 2011
povzročili volkovi, je znašala
med 200.000 in 350.000 evrov.
Člani projektne skupine so prepričani, da bi z vzpostavitvijo in vzdrževanjem ustreznega varovanja (visoke premične
elektroograje, pastirski psi …)
pred napadi najbolj prizadetim
rejcem število škodnih prime-

rov prepolovili. Opozorili pa so
tudi na slab odziv države v smeri nujnih dejavnosti za podporo
rejcem s sredstvi za preventivno

zaščito čred ter svetovanjem glede priprave projektov postavitve
mrež.

»»Andrej Andoljšek

Generalna skupščina PEFC

Letošnja generalna skupščina je potekala v švicarskem mestu
Montreux. Poleg v. d. direktorja Zavoda certifikacijo gozdov
PEFC se je letošnje skupščine udeležil tudi direktor Zavoda za
gozdove Jošt Jakša.
Certifikacija se je od začetkov pred dobrimi desetimi leti
razvila v kredibilen sistem dokazovanja izvora lesa. V letu
2010 smo bili priča 20-odstotni rasti PEFC certifikatov za
podjetja in 6,5-odstotni rasti površine certificiranih gozdov.
Prednost PEFC je, da ima veliko večji vpliv kot mednarodne
organizacije s podobnim proračunom zaradi podpore nacionalnih organizacij lastnikov gozdov in industrije. Certifikacija
se bo v prihodnosti predvidoma širila na področja certifikacije
ogljičnega odtisa ter certifikacije lesnih goriv.
Na skupščini so bili prisotni predstavniki iz 35 držav članic
in številčne delegacije iz Kitajske, Indije ter Indonezije, kjer
začenjajo s postavitvijo nacionalnih certifikacijskih shem.
»»Mihael Koprivnikar

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. 2. 2012

Prireja mleka na travinju

7. 2. 2012

Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske politike s
poudarkom na ukrepih KOP; Možnosti v sadjarstvu
7. 2. 2012 Informiranje kmetov o ukrepih kmetijske politike s
poudarkom na ukrepih KOP; Možnosti v sadjarstvu
14. 2. 2012 Lokalna pridelava in prodaja vrtnin
14. 2. 2012 Praktične izkušnje uporabe koristnih organizmov v
pridelavi zelenjave +
Informiranje o ukrepih kmetijske politike
21. 2. 2012 Apnenje na travinju
23. 2. 2012 Kompostiranje organskih odpadkov na kmetijah +
Informiranje o ukrepih kmetijske politike
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Vrsta
Predavanje –
velja za KOP
Predavanje –
velja za KOP
Predavanje –
velja za KOP
Predavanje –
velja za KOP
Predavanje –
velja za KOP

Lokacija
OŠ Ivan Cankar, Vrhnika
Kulturni dom v Mlinšah,
Mlinše 12
Kulturni dom v Mlinšah,
Mlinše 12
OŠ Ivan Cankar, Vrhnika

Kinodvorana Dol pri
Hrastniku, Trg borcev NOB,
Dol pri Hrastniku
Predavanje- velja OŠ Ivan Cankar, Vrhnika
za KOP
Dom svobode – Trg Franca
Predavanje –
Fakina 4 (nasproti OŠ Ivana
velja za KOP
Cankarja), Trbovlje

izobraUra Urževanja
19.00
2

Predavatelj(i)*
Jasmina Slatnar (N)

9.00

5

Teja Rozina, Alenka Caf
(obe N)
Teja Rozina, Alenka Caf
(obe N)
Ana Ogorelec (N)

15.00

5

19.00

2

9.00

4

Ana Ogorelec,
Janja Žagar (N)

19.00

2

dr. Tone Vidrih (Z)

9.00

4

Damjana Iljaš,
Janja Žagar (obe N)
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NATURA 2000 pred domačim pragom

NATURA 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Glavni
cilj mreže NATURA 2000 je ohraniti bogastvo živalskih in rastlinskih vrst za prihodnje rodove.
Na varstvenih območjih
NATURA 2000 želijo ohraniti redke in ogrožene živalske in rastlinske vrste ter življenjska okolja. Podlaga za
izbor in proglasitev takih območij sta dve evropski direktivi: Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst in Direktiva o ohranjanju
prostoživečih ptic.
Obe podpirata načela trajnostnega razvoja, ki skuša zadovoljiti potrebe sedanjih rodov,
hkrati pa ne škoduje potrebam
prihodnjih rodov. Na varstvenih
območjih NATURA 2000 človeške dejavnosti niso izključene.
Vendar te dejavnosti ne smejo
ogrožati narave. Kadar je mogoče, naj podpirajo njeno ohranjanje. Zato je upravičena trditev, da gre pri NATURI 2000 za
povezavo ljudi in narave in ne za
naravo brez ljudi.
Slovenija je bogata
Slovenija je s svojo veliko raznolikostjo krajine in bogastvom
živih organizmov v vrhu evropskih držav. Eden od kazalcev
vrstne raznolikosti (biodiverzitete) je število vrst živih organizmov. Čim več je različnih
živih organizmov, tem večja je
biotska raznovrstnost in ekosistem je stabilnejši. V Sloveniji je
opisanih okrog 24 tisoč vrst živih bitij. Od tega je precej takih,
ki jih najdemo samo pri nas.
Slovenija, ki predstavlja 0,004
odstotka površine Zemlje, že
po teh podatkih premore 1 odstotek biodiverzitete. Številčne
ocene vseh potencialnih vrst
pri nas se gibljejo med 50 in 120
24

tisoč. To nas uvršča med pomembna področja z visoko biotsko raznovrstnostjo, ki jo moramo ohranjati. Slovenija je ob
pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom obeh
omenjenih direktiv. Po merilih
Evropske unije je zato pri nas
zavarovanih 35,5 odstotkov ozemlja Slovenije. Od tega je okoli 20 odstotkov površin v kmetijski rabi in okoli 70 odstotkov

no odgovorna kmetijska raba
je pogoj za ohranitev habitatov
mnogih pomembnih živalskih
in rastlinskih vrst in posredno
ohranitev visoke vrstne raznolikosti. Podobno kot intenzivna
gradnja, povečan promet in prekomerni lov lahko nerazumna
intenzifikacija kmetijske pridelave ogrozi obstoj življenjskih
prostorov in s tem zmanjša vrstno raznolikost rastlin in živali v kulturni krajini. Zato je po-

površin gozdov. Velika površina območij NATURA 2000 je
priznanje Sloveniji za ohranjenost narave. Obenem je to tudi
zaveza za tiste, ki v prostoru gospodarijo, da bodo dobro stanje
ohranili za potomce.

membno, da vemo, kje so območja NATURA 2000 in kako jih
ohranjati. Ker lahko kmetovanje ohrani ali uniči pomembne
življenjske prostore, je potrebno
razumeti njihov pomen in jih s
primernimi dejavnostmi ohranjati. Kmetje imajo pri tem posebno odgovornost.

Vloga kmetijstva
Značilna kulturna krajina
Slovenije je rezultat stoletne
kmetijske rabe, ki je potekala v skladu z naravnimi zakonitostmi s spoštovanjem okolja. Zaradi tradicionalne rabe
so se razvila različna evropsko
pomembna življenjska okolja.
Med njimi so posebej pomembni suhi in močvirni ekstenzivni
travniki, kali in visokostebelni travniški sadovnjaki. In rav-

Podpira kmetom pri
ohranjanju okolja
V okviru Programa za razvoj
podeželja (PRP) je v 2. osi predvidena podpora za izvajanje naravi prijaznih praks kmetovanja. Obdelanost in preprečevanje zaraščanja podpirajo izravnalna plačila za območja z
omejenimi možnostmi (OMD),
ki so nadomestilo za slabše po-

goje kmetovanja. Naloge kmetovanja, povezane z ohranjanjem
okolja, podpirajo Kmetijska
okoljska plačila (KOP). Prva
skupina podukrepov podpira
zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje. Druga
skupina je namenjena ohranjanju naravnih danosti, vrstne raznolikosti, rodovitnosti in tradicionalne krajine. Tretja skupina
pa je namenjena varovanju zavarovanih območij. V tej skupini so štirje podukrepi namenjeni podpori kmetovanju na področjih NATURA 2000.
Podukrepi za ohranitev rastlinskih in živalskih vrst ter življenjskih okolij so:
• Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB),
• Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET),
• Ohranjanje
steljnikov
(STE),
• Ohranjanje
habitatov
ptic vlažnih ekstenzivnih
travnikov na območjih
NATURA 2000 (VTR).
Ukrepe je mogoče izvajati le, če
se površine nahajajo na ekološko pomembnih območjih, kamor spada tudi NATURA 2000.
Seznam območij je dostopen
na spletni strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na javno dostopni aplikaciji »Spletni pregledovalnik
GERK/RABA«.
V novem proračunskem obdobju od leta 2014 do 2020 predvidevajo, da bo varovanje zaščitenih območij samostojen
ukrep in bo še bolj podprl dejavnosti kmetov na zavarovanih
območjih.
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Posebej za podporo in razvoj
dejavnosti na zavarovanih območjih so na voljo tudi sredstva
posebnega programa EU LIFE+.
Ta preko projektov omogoča razvoj primernih dejavnosti na zavarovanih območjih, tudi trajnostnega kmetovanja in trženja
lokalni pridelkov in izdelkov.
NATURA 2000 pred
domačim pragom?
Da bi lahko odgovorno gospodarili in ne bi povzročali degradacije okolja, se je dobro seznaniti z obsegom območij NATURA
2000 na področju, kjer živite,
in še posebej na lastni kmetiji.

Karta območij NATURA 2000
je dosegljiva na spletni strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://rkg.
gov.si/GERK). Sami ali s pomočjo svetovalca preverite, kje so
meje območja in ali so zajete
tudi površine vaše kmetije.
Seznanite se z razlogi za varovanje in se s svetovalcem pogovorite o zahtevah varovanja
vaših površin v NATURI 2000.
Podatki o tem so dosegljivi na
spletnih straneh MKGP, MOP,
ARSKTRP ali v tiskani obliki v
brošuri Kmetijstvo na območjih
NATURA 2000, ki jo dobite pri
svetovalcu. Opredelitev površi-

ne zavarovanega območja postavlja pri izvajanju kmetijske
dejavnosti tudi nekatere predpisane omejitve. Za to je predvideno, da kmetom priznajo del
povečanja stroškov. S svetovalcem ugotovite, če ste upravičeni za izvajanje katerega od štirih podukrepov KOP, ki so vezani na področja pod NATURO
2000. Seznanite se z zahtevami teh podukrepov in se dogovorite za vpis v zbirno vlogo. Odločitev za ukrepe je prostovoljna in če niste popolnoma
prepričani, vprašajte za razlago
tudi sodelavce Zavoda RS za varovaje narave. Priporočeno je,

da ste vključeni tudi v druge
podukrepe KOP, ki pripomorejo k varovanju okolja. Tako kot
za vsa ostala plačila za predstavljene podukrepe velja, da morate kot upravičenec izpolnjevati tudi zahteve navzkrižne
skladnosti.
Za več informacij se obrnite
na koordinatorje za ekološko
kmetovanje na vašem območnem kmetijsko-gozdarskem
zavodu. Informacije vam bodo
dali gozdarji na Zavodu za
gozdove Slovenije ali sodelavci
na regionalni enoti Zavoda RS
za varovanje narave.
»»dr. Janko Rode KGZS

Pravni nasveti

Prenos kmetije na naslednike
V zadnjem času smo v oddelek za pravne zadeve pri KGZS prejeli več vprašanj glede prenosa kmetije na naslednike.
Sicer smo pogodbe, ki so primerne za takšno dejanje, v
Zeleni deželi že obširneje
predstavljali, kljub temu pa
želimo ponovno kratko pojasniti značilnosti vsake izmed
njih, saj se dilema glede izbire
najprimernejše pogodbe pojavlja predvsem pri družinah,
kjer želijo kmetijsko gospodarstvo prenesti na mlajši rod
– na mlade prevzemnike.
V letošnjem letu bo predvidoma ponovno odprt razpis
Programa razvoja podeželja –
pomoč mladim prevzemnikom
kmetij (razpis 112). Dosedanji
razpisi so kot način prevzema
kmetije upoštevali zlasti:
• izročilno pogodbo,
• darilno pogodbo,
• pogodbo o preužitku,
• kupoprodajno pogodbo.
Izročilna pogodba
Pogodba se največkrat upora-
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blja, ko želijo starši že pred svojo
smrtjo urediti dedna razmerja
do svojih otrok. Sopogodbeniki
izročilne pogodbe so osebe, ki
bi lahko po izročitelju dedovali
kot dediči prvega dednega reda:
prednikovi potomci, posvojenci in njihovi potomci, lahko pa
tudi njegov zakonec. Tem osebam lahko izročitelj izroči in
razdeli samo premoženje ali del
premoženja, ki ga ima v času
sklenitve pogodbe, ne pa tudi
premoženja, ki ga bo imel ob
svoji smrti. Izročitelj si lahko v
razmerju do prejemnika izgovori tudi služnost (npr. užitek
stanovanja, dosmrtno rento v
naravi ali v denarju, preživljanje ipd.). Na kratko značilnosti:
• sklenejo jo lahko izročitelj,
prejemnik in vsi zakoniti
dediči izročitelja;
• s pogodbo je lahko zajeto le
premoženje, ki pripada izročitelju ob sklenitvi pogodbe;

• pogodba mora biti zapisana
v obliki notarskega zapisa;
• premoženje preide ob sklenitvi pogodbe oziroma, natančneje, z vpisom v zemljiško knjigo;
• zakoniti dediči na zapuščinski razpravi ne morejo uveljavljati nujnega deleža;
• izročitelj lahko za časa svojega življenja prekliče pogodbo, če je prišlo do hude
nehvaležnosti, neizpolnjevanja obveznosti ipd.
Darilna pogodba
S pogodbo darovalec neodplačno prepusti obdarjencu stvar ali
pravico, obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Darilo mora
biti popolnoma neodplačno.
Darilna pogodba za nepremičnine mora biti sklenjena pisno,
ob tem pa mora biti podpis darovalca notarsko overjen oziroma zadostuje, da je overjen pod-

pis na zemljiškoknjižnem dovolilu, ki je lahko ločeno od darilne
pogodbe. Velja, da je darilo načeloma nepreklicno, vendar obstajajo določene izjeme: preklic
zaradi nehvaležnosti obdarjenca, preklic zaradi darovalčeve
potrebe in stiske, preklic zaradi prikrajšanja nujnega deleža,
preklic zaradi ogrožanja upnikov. Na kratko značilnosti:
• skleneta jo lahko samo darovalec in obdarjenec;
• za nepremičnine mora biti v
pisni obliki;
• zakoniti dediči lahko na zapuščinski razpravi zahtevajo, da se darilo vključi v zapuščinsko maso, kjer se potem razdeli med vse dediče
(velja v primeru, če je prikrajšan nujni delež dediča);
• darovalec lahko za časa svojega življenja vzame darilo
nazaj.
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Prodajna pogodba
S pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo stvar, ki jo prodaja,
izročil kupcu, tako da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec
pa se zavezuje, da bo prodajalcu plačal dogovorjeno kupnino. Bistvo prodajne pogodbe je
torej izročitev stvari in prenos
lastninske pravice (pri nepremičninah se to zgodi na podlagi vpisa v zemljiško knjigo) na
eni strani in plačilom kupnine
ter prevzemom stvari na drugi
strani. Na kratko značilnosti:
• za nepremičnine mora biti
sklenjena v pisni obliki;
• zemljiškoknjižno dovolilo
(prodajalčeva nepogojna izjava, da dovoljuje vpis prenosa v zemljiško knjigo v
korist pridobitelja) je lahko
napisano kar v prodajni pogodbi in mora biti overjeno
pri notarju;
26

• prodajalec je odgovoren za
napake na stvari.
Davčni vidik
Vsi našteti pravni posli so podvrženi obdavčitvi. Pri prodajni pogodbi je potrebno plačati 2-odstotni davek na promet
z nepremičninami od prodajne
cene nepremičnine. Če je prodajna cena za več kot 20 odstotkov nižja od vrednosti, ki jih je
na podlagi množičnega vrednotenja nepremičnin izračunala Geodetska uprava RS, se kot
davčna osnova upošteva 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. Davčni
zavezanec je prodajalec, lahko
pa se pogodbeni stranki dogovorita tudi drugače.
Pri ostalih pogodbah se plača
davek na dediščine in darila; zavezanec je oseba, ki prejme premoženje. Davčne stopnje so odvisne od vrednosti podarjenega
oziroma izročenega premoženja in od sorodstvenega razmerja med pogodbenimi strankami;
gibljejo se med 5 in 39 odstotkov.
Plačila davka na dediščine in darila je oproščen (1) prvi dedni red
(potomci zapustnika in njegov
zakonec), (2) oseba, ki ima status kmeta in podeduje ali dobi v
dar kmetijsko ali gozdno zemljišče, (3) oseba s statusom kmeta,
ki podeduje ali dobi v dar celotno
kmetijo, in (4) oseba, ki je prevzemnik zaščitene kmetije.
Informacije o zgoraj naštetih
pogodbah so namenjene kratki seznanitvi o možnostih, ki
jih imajo osebe, ki želijo svojo kmetijo (ali drugo premoženje) prenesti na drugo osebo. Pri pripravi konkretne
pogodbe je potrebno upoštevati vse želje in interese pogodbenih strank ter druge
okoliščine.
»»Gašper Cerar

Skupaj
zmoremo več!

Mi smo
zraven,
kaj pa vi?
www.očistimo.si

Pogodba o preužitku
S pogodbo se preužitkar (ali preživljanec) zavezuje, da bo na prevzemnika (ali preživljavca) prenesel lastninsko pravico na vsem
ali delu premoženja, ki ga ima v
lasti v trenutku sklenitve pogodbe, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu
drugemu do njegove smrti periodično nudil določene dajatve in
storitve. Na kratko značilnosti:
• preužitkar razpolaga s svojim
trenutnim premoženjem;
• premoženje preide ob sklenitvi pogodbe oziroma, natančneje, z vpisom v zemljiško knjigo;
• prevzemnik se preužitkarju zaveže nuditi določene
dajatve in storitve do smrti
slednjega;
• preužitkarjeve pravice so varovane z vpisom stvarnega
bremena v zemljiško knjigo;
• pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega
zapisa.

Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije se znova pridružuje projektu Očistimo Slovenijo. Ponovno
bomo čistili 24. marca 2012, tokrat v
sklopu globalne pobude World Cleanup 2012. Milijoni prostovoljcev bomo takrat del največje okoljske akcije v zgodovini
človeštva, akcije, ki bo združila svet, World Cleanup 2012.
Trenutno priprave potekajo v več kot sedemdesetih državah sveta. V Sloveniji bo projekt potekal po zgledu akcije, izvedene leta 2010. Do pomladi bomo prostovoljci po vsej Sloveniji
iskali divja odlagališča in jih vpisovali v register divjih odlagališč (www.register.očistimo.si), da jih bomo 24. marca 2012
skupaj očistili. Seveda bomo očistili tudi okolice poslovnih
stavb, šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti.
Kako lahko sodelujete?
• Postanite koordinator akcije na ravni občine (pišite na lokalno@ocistimo.si).
• Preiščite vašo okolico in prijavite čim več divjih odlagališč
na popis@ocistimo.si.
• V svoji občini lahko prevzamete zbirno mesto, s katerega
boste na dan akcije usmerjali prostovoljce na čiščenje divjih odlagališč. Kontakt občinskega koordinatorja boste našli na spletni strani www.ocistimo.si.
• Pomagajte pri odvozu odpadkov na dan akcije.
• Razširite glas o akciji: Očistimo Slovenijo 2012.
• Organizirajte ozaveščevalne dejavnosti, vezane na projekt
(za predloge in materiale pišite na info@ocistimo.si).
• Poznate primer dobre ali slabe prakse ravnanja z odpadki v vašem kraju? Pripravite prispevek in ga pošljite na
press@ocistimo.si.
• V soboto, 24. marca 2012, pomagajte pri čiščenju.

Ne pozabimo – skupaj zmoremo več!

RASTLINJAKI
3x4m
le 240 €
Pokličite 031 675 639
- rastlinjaki po meri,
- primerni za zimsko zelenjavo, poleti za paradižnik,
- menja se le folija na 5- 8 let

Profilplast, d.o.o., 3204 Dobrna,
tel.: +386 (0) 3 781 80 33,
www.profilplast.si
e-pošta: profilplast@profilplast.si

številka 105

Najbolj so zastopana
zavarovanja pred točo
Slovenija je kljub majhnosti po klimi zelo pestra dežela. Na
vremenske razmere vplivajo sredozemska, alpska in panonska klima.
Razgibane vremenske razmere, toče, poplave, požari in viharji kmetovalcem pogosto uničijo pričakovani pridelek,
zgodnja ali pozna spomladanska pozeba pa na vsakih nekaj let uniči ali močno prizadene pridelke večletnih nasadov. Zavarovanje poljščin in nasadov v že tako opešanem
slovenskem kmetijstvu postaja tako rekoč nuja, ki omogoča
preživetje.
Zavarovalnice ponujajo kmetovalcem okoli dvajset vrst zavarovanj, tako pridelkov kot zalog, od sena, slame, žganja,
vina, zrnja do krmil, lesa ali hlevskega gnoja. Na izbiro so
zavarovanja nabavne vrednosti in zavarovanja proizvodne
cene pridelkov. Vendar kmetje in zavarovalnice nemalokrat
zaradi nesprejemljivosti želja, zahtev ali pogojev enih ali
drugih ne pridejo skupaj.
Najbolj sta zavarovana sadje in hmelj
Kot razkriva Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj pri
Zavarovalnici Triglav, morajo zavarovalnice še vedno veliko
naporov vlagati v ozaveščanje o primernosti in možnostih
sklenitve zavarovanj, predstavitev državnega sofinanciranja
premije v višini 50 % in potrebe po zavarovanju s soudeležbo
zavarovanca v višini, ki ga eksistenčno ne ogroža.
»Zavarovanost na področju kmetijstva v Sloveniji je zelo
različna glede na kmetijske panoge. Ocenjujemo, da je zavarovanost najnižja, okoli 20 %, pri zavarovanju poljedelskih
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kultur, izjema je le Prekmurje, kjer se vrti med 40 % in 45
%. Tudi zavarovanost vinogradov – okoli 20 % – je še precej
nizka, kmetje pa še najbolj posegajo po sklenitvi zavarovanja
pri kulturah, kot sta sadje in hmelj. Ocenjujemo, da je zavarovanih med 70 in 80 % tovrstnih kmetijskih kultur,« na je
povedal Zupan.
Pri tem še razkriva, da je zanimanje za zavarovanje praviloma odvisno od škodnega dogajanja v preteklem letu. V letu
2011 je bilo zanimanje za zavarovanja glede na leto 2010
nekoliko manjše, najbolj pa se povečuje število zavarovanj
pred točo.
Negativna bilanca
»Premije zavarovalnice določajo glede na večletno škodno
dogajanje za posamezno območje, za posamezne skupine
kmetijskih kultur in za posamezne nevarnosti. Zavarovalnine se določijo na osnovi višin nastale škode in z zavarovalno pogodbo dogovorjene dajatve zavarovalnice. Izplačila se
izvedejo v skladu z zavarovalno pogodbo. V praksi je to v
dogovorjenem roku po spravilu preostanka pridelka oziroma najkasneje do sredine oktobra tekočega leta,« nam je še
povedal sogovornik.
V obdobju 2006–2010 so po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja zavarovalnice skupaj obračunale za
skoraj 62 milijonov evrov premij. Pri tem so kmetovalci
vplačali 34 milijonov, država pa 28 milijonov evrov. Zavarovalnice so v istem obdobju izplačale za 100,5 milijonov
evrov škod.
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Šola v naravi,
ki obeta zanesljiv poklic
GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNKE IN TURIZMA
Mesec februar je čas informativnih dnevov za vpis v
srednješolske ustanove, med raznovrstno ponudbo pa je
vse bolj pomembno izbrati izobraževanje, ki bo omogočilo
konkretno zaposlitev na sicer opešanem trgu delovne sile.
Poklici pridelave hrane in njenega trženja v skrbi za samooskrbo celotne države so na podeželju še posebej iskani.
Izobrazbo, s katero si mladi razmeroma lahko najdejo svojo tržno nišo, si ustvarijo delovno mesto na lastni kmetiji
ali v raznovrstnih dejavnostih na prostem trgu, bodo 10. in
11. februarja predstavili tudi v Zavodu Grm Novo mesto –
centru biotehnike in turizma.
V sklopu centra, ki domuje na 250 hektarov velikem posestvu, od katerih je 50 hektarov gozda, deluje pet enot:
Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola
za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in
študentski dom ter Medpodjetniški izobraževalni center.
Od njive do krožnika
»Pomembno je, da nudimo dijakom in študentom široko
in primerno izobrazbo, s katero si lahko izoblikujejo svojo
poklicno pot. Na našem centru imajo na voljo zelo široko
paleto znanj in poklicev, eden od zaključnih projektnih nalog v procesu izobraževanja pa je ustvarjanje lastnega delovnega mesta, kar je tudi vzpodbuda za razvoj slovenskega
malega podjetništva.
V programih Centra dijaki spoznajo vse, kar je potrebno
za samostojno delovanje kmetije, od govedoreje, predelave
mleka, grozdja, sadja, naravovarstva in hortikulture, do
gozdarstva, kmetijske mehanizacije in opreme. Izberejo
si lahko poglobljeno izobraževanje s področja sadjarstva,
vinogradništva, živinoreje, dela s konji, urejanja zelenih
in športnih površin. Praktično spoznajo delo s stroji, gozdarstvo in obdelavo lesa, aranžerstvo, urejanje in varovanje
narave in okolja. Vzdrževanje in urejanje doma ter številne
druge spretnosti.
Naši dijaki lahko v času izobraževanja opravijo vozniški
izpit za traktor, se usposobijo za varno delo z njim, se
naučijo jahati konja, tekmovati v preskakovanju ovir ali v
dresuri. Naučijo se tudi igrati golf, zorati njivo, pridelati
sadje, narediti sok in ga prodati. Spoznajo se z izdelovanjem čudovitih šopkov in aranžmajev, delom v laboratoriju, naučijo se speči pecivo, izdelati mesnine in različne
raziskovalne naloge. V sklopu naših programov je tudi
kulinarično izobraževanje od kuharja do slaščičarja,
mladi se lahko izobrazijo za vedno iskani poklic kuharja
in natakarja. “Imajo pa tudi možnost izobraževanja v gimnazijskem programu”, našteva Vida Hlebec, ravnateljica
Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Nadgradnja srednješolskih programov so programi Višje strokovne
šole, ki študente izurijo v mojstrstvo na področjih upravlFEBRUAR 2012

janja podeželja in krajine, gostinstva in turizma ter naravovarstva. Na
Grmu bodo v kratkem dobili tudi visoko šolo za podeželje.
Zaupanja vredni maturanti in diplomanti
V šoli s 125-letno tradicijo se trudijo z osebnim pristopom dijake
vzpodbujati k dobremu razumevanju učnega gradiva. Za ta namen
ustanovo vsakoletno opremljajo tudi z novo opremo in sodobno učno
tehnologijo.
Čeprav je ta novomeški izobraževalni center že sredi narave, se dijaki
drugih letnikov udeležujejo še šole v naravi, realizirane pa so tudi
številne mednarodne izmenjave preko projektov Comenius in Leonardo da Vinci in Erasmus. Šola je vključena v projekta Eko šola in
Zdrava šola.
Ob zaključku izobraževanja maturantje pridobijo tudi tako imenovani
'certifikat zaupanja vreden', s katerim postanejo tudi bolj zaposljivi.
Ta certifikat si pridobi tisti dijak ali študent, ki je pri opravljanju
določenega dela ali veščine popolnoma samostojen in odgovoren ter
upošteva vsa pravila, ki veljajo za varstvo pri delu. Pomeni torej, da mu
lahko delodajalec popolnoma zaupa.

KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/ksgrm/
kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik; naravovarstveni tehnik; gospodar na
podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar, mlekar; pomočnik v biotehniki in oskrbi;

kmetijsko podjetniški tehnik /PTI/, hortikulturni tehnik /PTI/, Biotehniška gimnazija
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORIVE z nazivom GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA
GASTRONOMIJA IN TURIZEM s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK
3+2 program GASTRONOMIJA s pridobljenim nazivom GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA
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Zakaj študirati na
naši fakulteti?
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Na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske
vede Univerze v Mariboru (FKBV UM) ponujamo sodobne študijske programe, ki so mednarodno primerljivi.
Trenutno izvajamo sedem prvostopenjskih
študijskih programov, tri drugostopenjske
(magistrske) kot tudi dva tretjestopenjska
(doktorska) študijska programa. Pedagoški
proces ne poteka samo v predavalnicah in
sodobnih laboratorijih, temveč imajo vsi
študenti možnost, da si pridobijo dragocene
praktične izkušnje na univerzitetnem kmetijskem centru fakultete in pri gospodarskih
družbah, s katerimi fakulteta intenzivno sodeluje. Študenti pridobijo vsa potrebna znanja
in praktične izkušnje za samostojno reševanje
najzahtevnejših ekonomskih in tehnoloških,

strokovnih in znanstvenih nalog na področju kmetijstva kakor tudi v povezavi z drugimi dejavnostmi (denimo oskrba z energijo, turizem,
ekološki menedžment, živilskopredelovalna industrija, razvoj podeželja).
Zaposlitvene možnosti
Pri študiju pridobljena znanja dajejo diplomantom zelo širok spekter zaposlitvenih možnosti, tako v okviru individualnih kmetijskih gospodarstev, kmetijskih družb, družb živilskopredelovalne industrije kot v javnem in storitvenem sektorju (v različnih agencijah in zavodih,
mednarodni trgovini in svetovanju …). Diplomanti so usposobljeni za izvajanje, vodenje in upravljanje vseh vrst kemijskih tehnoloških
procesov ter za vse oblike projektnega dela v raznih ustanovah terciarnega sektorja.

Pridite na
informativni dan!
Bodoče srednješolke, bodoči srednješolci,
vabimo vas, da se udeležite informativnih
dni na eni ali več biotehniških šol. Informativna dneva sta v petek, 10. februarja 2012, in v soboto, 11. februarja 2012
dopoldan.
V okviru informativnega dneva bodo profesorji in dijaki predstavili izobraževalne
programe, med katerimi boste lahko našli
takšnega, ki vam je »pisan« na kožo.
Med njimi so: biotehniška gimnazija, naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski
tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik, pek, slaščičar, vrtnar,
cvetličar, gospodar na podeželju, pomočnik
v biotehniki in oskrbi.
Vabljeni!
Foto: arhiv BC Naklo
30

številka 105

Edini za gozdarstvo in lovstvo
Višja strokovna šola Postojna je regijsko izobraževalno središče s
ponudbo treh programov: Gozdarstvo in lovstvo, Poslovni sekretar in Strojništvo.
Višješolski strokovni program Gozdarstvo in lovstvo je bil uveden
pred tremi leti. Tako je Višja strokovna šola Postojna edina višja
šola v Sloveniji, ki je od ministrstva za šolstvo in šport pridobila
akreditacijo za izvedbo tega programa.

vabi na informativni dan
za programe

Gozdarstvo in lovstvo (VI. st. izobrazbe)
v petek, 10. 2. 2012, ob 12.00 in 18.00 in
v soboto, 11. 2. 2012, ob 12.00
Strojništvo (VI. st. izobrazbe)
v petek, 10. 2. 2012, ob 10.00 in 16.00 in
v soboto, 11. 2. 2012, ob 10.00
Poslovni sekretar (VI. st. izobrazbe)
v petek, 10. 2. 2012, ob 9.00 in 15.00 in
v soboto,11. 2. 2012, ob 9.00

Redni in izredni
študij

S Prvo prijavo za
vpis v višje šole
se lahko prijavite
do 8. 3. 2012

Ob koncu študija bodo študenti te smeri znali samostojno izdelovati gozdnogojitvene načrte, spremljati razvoj populacij prostoživečih
živali, nadzirati območja glede na zakonske akte na področju lovstva, samostojno organizirati, koordinirati in upravljati dela v gozdarskih družbah ter še mnogo drugega. Področje lovstva v ožjem
smislu je v programu zastopano v vsebinskem področju obveznega modula Lovstvo in v izbirnem predmetu Lovsko načrtovanje.
Študij poteka v obliki rednega in izrednega izobraževanja; redno
izobraževanje traja dve leti, izredno pa dve leti in pol.
Predavatelji prihajajo iz podjetij, ki so referenčna za stroko, in
imajo bogate delovne izkušnje na področju predmeta, ki ga predavajo. V povezavi s podjetji s teh področij izvajajo tudi praktično
izobraževanje v obeh letnikih. Šola sodeluje tudi s sorodnimi
ustanovami v tujini, ki imajo podoben učni program. Tako denimo razvijajo sodelovanje z Veleučilištem v Karlovcu, ki izvaja
visokošolski strokovni študij Lovstvo in zaščita narave.

Več informacij dobite na spletnih straneh šol
Konzorcija biotehniških šol:
Naziv šole in spletna stran
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
(http://ksgrm.net/)
Biotehniška šola Rakičan
(http://www.solarakican.si/)
Šolski center Šentjur
(http://www.sc-s.si/sola/)
Biotehniški center Naklo
(http://www.bc-naklo.si/)
Biotehniška šola Maribor (http://www.bts.si/)
Šolski center Ptuj, Biotehniška šola ( http://www.scptuj.si/)
Tehniški šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
(http://www.tscng.net/)
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
(http://www.bic-lj.si/)
Izobraževalni center Piramida, Maribor
(http://www.icp-mb.si/)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
(http://www.hvu.si/)
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
(http://www.s-sgls.si/)
FEBRUAR 2012

Malo stvari je pomembnejših
od skrbi za okolje.
Postanite diplomirani ekotehnolog.

Informativni dnevi:
10. 2. 2012 ob 10.00 in 15.00
11. 2. 2012 ob 10.00
24. 8. 2012 ob 16.00
Trg mladosti 2 | Velenje
t: 03 898 64 10 | info@vsvo.si
www.vsvo.si
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