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Zadnje čase je nadvse moderno (in za nekatere tudi donosno) govoriti 
oziroma predavati o prehranski varnosti. Saj veste – popularno je tisto, 
kar ljudi skrbi. Zdravstveno neoporečna, zanesljiva in poceni hrana je 
od nekdaj aktualna tema – zato, ker predstavlja skupno skrb vseh. Če 
želiš biti všečen množicam, se postaviš nad vse in vsakogar in jim po-
nudiš rešitev – popolno rešitev brez kančka dvoma. Pa naj bo ta rešitev 
videti še tako bizarna.
Poleg zgoraj omenjenih razprav pa so resne in strokovno utemeljene 
razprave o prehranski varnosti tema vseh pomembnejših srečanj, na 
vseh ravneh in v različnih okoljih. Svetovna populacija raste, soočamo 
se s sušami, poplavami in drugimi naravnimi nesrečami, ki zmanjšu-
jejo pridelavo hrane na vseh celinah. Vsi smo si edini, da bo vedno večji 
izziv pridelati dovolj kakovostne hrane za vse prebivalce sveta. Iščemo 
izhode, ki so lahko odprti v različne smeri.
Po drugi strani pa evropski komisar iskreno prizna, da bo le z ozele-
nitvijo skupne kmetijske politike lahko zagovarjal ne povečanje, pač 
pa ohranitev kmetijskega proračuna. Zniževanje proračunskih sred-
stev na evropski oziroma državni ravni skupaj z zapovedano ozeleni-
tvijo kmetijstva žal ne moreta prispevati k ohranjanju ali celo poveča-
nju prehranske varnosti. Tudi kmetje smo porabniki hrane, ki jo pride-
lamo. Vsi si želimo zase in za svoje otroke zdravo in kakovostno hrano. 
In takšno hrano v Sloveniji že pridelujemo. Zanesljivo je še nekaj od-
prtih možnosti pri razvoju ekološkega kmetijstva, a ne toliko, kot jih 
nekaterih prikazujejo. In nikakor ne velja primerjati Slovenije z neka-
terimi drugimi zahodno ali vzhodno ležečimi državami, ko govorimo 
o ohranjanju naravnih virov. Tam, kjer je kmet sam skrbel za naravne 
vire, so se le-ti ohranili! 
Zato si v Sloveniji predvsem želimo, da bi kmetje nadaljevali s kmeto-
vanjem, da ne bi izgubljali kmetijskih zemljišč niti zaradi zaraščanja 
niti zaradi pozidav. Želimo si investicij v zelenjadarsko usmeritev, v 
inovativne pristope, ki bi zagotovili zadostne količine hrane ob zmanj-
šani uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Želimo si tudi zvestih kupcev 
in trdne ter stalne podpore politike.
Kmet je torej razpet med zahtevami po neoporečni hrani (h kateri tudi 
sam ves čas stremi), katerih kršitve ga lahko zelo drago stanejo, zahte-
vami po ozelenitvi svojega kmetovanja, kar se bo zanesljivo poznalo na 
pridelku, in zahtevami odkupovalcev po nizki ceni. Kako dolgo lahko 
takšen položaj traja?
Naj trenutni položaj kmetijstva ponazorim z morda že pozabljeno uso-
do lesarske panoge in še zelo »svežo« usodo gradbeništva. Vsak propad 
panoge se začne s prodajo pod ceno. Če odkupna cena nekega pridelka 
ali storitve ne poplača stroškov, ki so v procesu nastali, to dolgoročno 
pomeni konec. Če kmet ne bo dobil pokritih stroškov, ne bo več dolgo 
ustvarjal izgube. In nikar ni potrebno kazati s prstom na tiste, ki so z 
razvojem dopolnilnih dejavnosti rešili kmetije. Njim gre seveda vsa po-
hvala, vendar je takšnih lahko po dolgoletnih izkušnjah drugih evrop-
skih držav največ deset odstotkov. Enako velja za ekološke kmete. 
Zato bomo na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije še naprej vztraja-
li pri pravični delitvi znotraj verige od vil do vilic. Tudi Evropska komi-
sija se tega zaveda in članice opozarja, da so nujne trajne rešitve – tudi 
z zakonom določene, če ne gre drugače. V Sloveniji o tem govorimo že 
skoraj tri leta, vse, kar imamo, pa je zaprašen kodeks v predalih.
naj zaključim z optimistični napovedjo. v marcu smo sklenili po-
govore z družbo Petrol, d. d. in kmalu boste vsi člani deležni poseb-
nih ugodnosti pri tem podjetju. izkoristite jih! 

Zelena 
prehranska 
varnost?

Ciril Smrkolj »

Predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije
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novice

Praznik velike noči simbolizira upanje v novo, 
boljše življenje ter pravičnost in dobroto, 

ki obrodita sadove.

Želim vam prijetno velikonočno praznovanje v 
družbi vaših najdražjih. 

Ciril Smrkolj, predsednik

Zadnja priložnost za opozorilo
na prvem posvetu izvajalcev Javne službe strokovnih nalog 
v živinoreji – dnevu živinorejcev, ki je potekal v petek na 
Grmu novo mesto, centru biotehnike in turizma, je pred-
sednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) 
ciril Smrkolj poudaril, da je bil eden od tehtnih razlogov 
za organiziranje tega posveta resen položaj v živinoreji. 

»Ob robu krčenja proračunskih sredstev za delovanje jav-
nih služb in napovedanih spremembah kmetijske politike, ki 
slovenski živinoreji niso najbolj naklonjene, je posvet prilo-
žnost, da po eni strani rejce in izvajalce te službe na terenu 
seznanimo s položajem, po drugi strani pa politiko ter stro-
kovno in širšo javnost opozorimo na pomen živinoreje. To je 
hkrati tudi resen poziv resornemu ministrstvu in vladi, da 
pri krčenju proračunskih sredstev razmišljajo dolgoročno in 
sprejmejo odločitve, ki ne bodo škodile napredku slovenske 
živinoreje. Ta pa je bil v zadnjih dvajsetih letih občuten, saj sta 
se povečali tako količina kot kakovost. Še zlasti je to izrazito 
pri mleku, kar je tudi velika zasluga vas, ki te naloge opravljate 
na terenu,« je s spodbudnimi besedami zaključil svoj nagovor 
predsednik KGZS. 

Več o posvetu v prihodnji številki Zelene dežele.
Marjan Papež »

Zlata priznanja bolj svetleča 
zaradi slovenske pšenice
Sekcija za mlinarstvo in pekarstvo, ki deluje v okviru Zbornice 
kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, je 23. marca podjetjem podelila zlata priznanja za 
doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega peko-
vskega peciva ter testenin v letu 2012.

»Kruh je tista prvina, ki poveže družino ob zajtrku in pogosto 
ob večerji. Veseli me, da se ponovno vračamo h kruhu z identiteto. 
Verjetno pa bomo potrebovali še celo večnost, da bomo prepričali 
naše zdravstvo, da na kruh spada kakšna dobra klobasa,« je na sve-
čani podelitvi povedala Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kme-
tijskih in živilskih podjetij.

Predsednik Gospodarske zbornice Samo Hribar Milič se je v 
svojem govoru dotaknil aktualne problematike glede domnevne 
zlorabe znaka »Slovenija, moja dežela« s strani tuje trgovske verige. 
»Ta tuja veriga je uporabila za promocijo svoje izjemnosti znak, ki 
simbolizira slovensko proizvodnjo, narejeno v Sloveniji,« je bil kriti-
čen Hribar Milič in dodal, da gre pravzaprav za čisti paradoks. Ob 
tem je izpostavil, da je treba v teh kriznih časih slovenskim proi-
zvodom omogočiti enakopraven položaj na slovenskih policah in 
tudi v zavesti slovenskih potrošnikov. Da pa bomo lahko vzposta-
vili takšen položaj, potrebujemo v Sloveniji, kot je povedal prvi 
mož gospodarske zbornice, ustrezno makroekonomsko okolje. 

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je poudaril, da v 
Sloveniji tako tiste, ki delajo na poljih in v hlevih, živilskopredelo-
valni industriji in v organizaciji te proizvodnje, čaka še veliko dela. 
Kot dober zgled sodelovanja členov znotraj prehranske verige je iz-
postavil lanski dogovor v žitni verigi in v Gornji Radgoni podpisani 
kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi. 
Ob tem si je zaželel, da bi »celotno stvar spravili na višjo raven« in 
da »bi dobil ustrezen kos kruha vsak v tej verigi«.

Predstavnik kmetov Franc Küčan se je v svojem govoru pošalil, 
češ da so letošnja zlata priznanja »nekoliko bolj svetleča kot lani«. 
Kot je pojasnil, je temu tako zato, ker je v teh nagrajenih izdelkih 
več domače pšenice. V nadaljevanju je opozoril na uvoz cenene 
moke, mleka in zelenjave in ob tem dodal, da smo Slovenci šibki v 
samooskrbi. »Če zapremo meje, bomo dva dni še jedli, nato se bomo 
pa pasli,« je zaključil Küčan.

Jerica Potočnik »

To številko Zelene dežele smo zaradi volitev 
izjemoma poslali na naslove VSEH članov. 
Če je v družini več članov Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, ste prejeli več 
izvodov. 

Več preberite na strani 4.

aPRil 2012 3

Obvestilo uredništva



voLiTve v oRGAne KMeTiJsKo GozDARsKe zboRnice sLoveniJe

Zbornične volitve 2012
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo v letu 2012 izvedla že četrte volitve v svoje organe. Volilo 
se bo člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS. Na tokratnih volitvah bo prvič vsem članom z 
volilno pravico omogočeno tudi glasovanje po pošti, in sicer z namenom približati volitve članom in vsakemu 
omogočiti, da odda svoj glas. Vsak volilni upravičenec se bo torej odločil, ali bo svoj glas oddal po pošti ali na 
volišču. Število volišč bo glede na možnost glasovanja po pošti omejeno. 

Upravni odbor KGZS je dne 16. 
marca 2012 razpisal volitve in z 
dnem 24. marca 2012 začnejo 
teči volilna opravila. Na spletni 
strani www.kgzs.si so vam od 
tega datuma dalje na voljo vsi 
akti, ki urejajo volitve, obrazci 
za vlaganje kandidatur in razna 
pojasnila. V nadaljevanju vam 
podajamo nekaj osnovnih in-
formacij o poteku volitev:

Od dneva razpisa volitev (24. 
marca 2012) pa do dneva, ki je 
določen kot rok za vlaganje kan-
didatur (20. april 2012 do 24. 
ure) se lahko vlagajo kandidatu-
re. Opozarjamo, da velja rok do-
spetja, torej mora biti kandida-
tura do 20. aprila 2012 do 24. ure 
na sedežu KGZS. Listo kandida-
tov oziroma kandidaturo  za po-
samezno volilno enoto lahko 
vloži organizacija kmetov (dru-
štvo) ali skupina članov zbor-
nice iz volilne enote. Vsi obraz-
ci za vlaganje kandidatur so na 
voljo na internetni strani KGZS, 
skupaj z natančnimi pojasnili. 
Vložene kandidature bo pregle-
dala Volilna komisija KGZS in 

najkasneje 27. aprila 2012 obja-
vila seznam potrjenih kandida-
tnih list oziroma kandidatur po 
vrstnem redu, ki bo določen z 
žrebom. 

Dne 13. aprila 2012 bodo na 
sedežih območnih enot razgr-
njeni volilni imeniki. Vsak član 
ima pravico pregledati volil-
ne imenike in zahtevati popra-
vek. Oseba, ki vpogleda v volil-
ni imenik, ima pravico izpisati 
si podatke, ne sme pa volilnih 
imenikov fotokopirati, slikati, 
snemati ali kako drugače repro-
ducirati ali odnašati iz prostora, 
kjer so razgrnjeni. Posameznik 
lahko zahteva popravek, če sam 
ali kdo drug ni vpisan v volil-
ni imenik, če je vpisan kdo, ki 
nima volilne pravice ali nima 
volilne pravice na območju tega 
območja, če je vpisana oseba, ki 
je umrla, če je nepravilno vpi-
sano osebno ime ali drug po-
datek, ki se nanaša nanj ali na 
koga drugega. Zahtevek za po-
pravek se lahko vlaga do 10. 
maja 2012. Obrazci za zahtevo 
za popravek volilnega imenika 

bodo na voljo na mestih, kjer 
bo razgrnjen volilni imenik, in 
na internetni strani. 

Najkasneje 18. maja 2012 
(sedem dni pred dnevom glaso-
vanja) bo vsem volilnim upra-
vičencem poslano gradivo za 
glasovanje po pošti. Gradivo bo 
vsebovalo: 
- dve glasovnici (eno za voli-

tve v svet KGZS in eno za vo-
litve v svet območne enote),

- volilno karto, ki bo vsebo-
vala osebne podatke voliv-
ca, obvestilo o volišču, kjer 
je vpisan v volilni imenik, in 
prostor za podpis volivca ter 
obvestilo o možnih načinih 
glasovanja, 

- ovojnico za glasovnici,
- ovojnico z naslovom volil-

ne komisije zbornice, na ka-
terega volivec pošlje volilno 
gradivo. 

Zelo pomembno je, da vsak 
volivec natančno prebere navo-
dila, ki bodo priložena gradivu. 
Vsak, ki bo želel glasovati po 
pošti, bo moral najkasneje do 

24. maja 2012 gradivo oddati na 
pošto. Gradivo, ki bo na pošto 
oddano kasneje, se pri ugota-
vljanju rezultatov ne bo upošte-
valo. Glasovalo se bo tako, da se 
bo izpolnjeni glasovnici vloži-
lo v ovojnico za glasovnici in to 
ovojnico vložilo v drugo ovojni-
co z naslovom volilne komisi-
je zbornice. V to ovojnico se bo 
vložilo tudi lastnoročno podpi-
sano volilno karto in vse skupaj 
oddalo na pošto. Poštnina je na 
ovojnici že plačana. 

Glasovanje na voliščih bo 
za obe volilni skupini (sku-
pino fizičnih oseb in skupi-
no pravnih oseb) potekalo 25. 
maja 2012 od 8. do 17. ure.  

Ko bo zaključeno glasovanje 
na voliščih, bo Volilna komisi-
ja KGZS začela s štetjem glasov-
nic, ki bodo prispele po pošti. 
Skupni rezultati volitev na voli-
ščih in po pošti bodo predvido-
ma znani sredi junija 2012.  

Polona Sladič »

OpOZOrilO!
Na obrazcih za vlaganje kandidatur zahtevamo 
tudi vašo evidenčno številko člana. 
le-to prejmete na vsaki odločbi o zborničnem 
prispevku. Da bi obrazce čim lažje izpolnili, 
smo tokrat prav vsem članom v pomoč posla-
li Zeleno deželo, kjer imate nad vašim poštnim 
naslovom izpisano tudi evidenčno številko.

12345678

iME iN priiMEK

NASlOV

9999 pOŠTA
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voLiTve v oRGAne KMeTiJsKo GozDARsKe zboRnice sLoveniJe

Na podlagi 30. člena Zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (Uradni list RS, UPB1, 
št. 69/04 in ZKGZ-B, št. 26/08, 
7/09 - odl. US) je Upravni od-
bor Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije na seji dne 19. 3. 
2012 sprejel

SKLeP o RAZPiSU 
voLiTev 

v svet Kmetijsko 
gozdarske zbornice 
Slovenije in v svete 

območnih enot 
Kmetijsko gozdarske 

zbornice Slovenije

i.

1. Razpisujejo se volitve v svet 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije in v svete območ-
nih enot Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije v skladu z 
določbami Zakona o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije 
(Uradni list RS, UPB1 , št. 69/04 
in ZKGZ-B, št. 26/08, 7/09 - odl. 
US) in Statuta Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije. 

2. Kot dan glasovanja na voli-
ščih se v prvi volilni skupini 
določi 25. 5. 2012. 

3. Kot dan glasovanja na voli-
ščih se v drugi volilni skupini 
se določi 25. 5. 2012.

4. Vsem članom Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije z vo-
lilno pravico se omogoči glaso-
vanje po pošti tako, da se jim 
pošlje volilno gradivo, ki je po-
trebno za glasovanje po pošti. 
Pri ugotavljanju izida glasova-
nja po pošti se bodo upošteva-
le samo tiste glasovnice, ki jim 
bo priložena podpisana volilna 
karta in bo iz poštnega žiga raz-

vidno, da so bile oddane na po-
što najkasneje 24. 5. 2012. 

5. Kot dan razpisa volitev s ka-
terim pričnejo teči roki za volil-
na opravila se šteje 24. 3. 2012.

ii.

6. V skladu z 28. členom Zakona 
o Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (Uradni list RS, UPB1, 
št. 69/04 in ZKGZ-B, št. 26/08, 
7/09 - odl. US) ima v prvi volilni 
skupini pravico voliti in biti iz-
voljen za člana organa zbornice 
tisti član zbornice, ki je na dan 
glasovanja dopolnil najmanj 18 
let starosti. 

Za člana organa zbornice iz dru-
ge volilne skupine je lahko izvo-
ljena fizična oseba, ki je članica 
uprave oziroma drugega orga-
na, ki vodi poslovanje pravne 
osebe - članice zbornice.

iii.

7. V svet Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije se na 
volitvah v letu 2012 v skladu 
z določbo 13. člena Zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije (Uradni list RS, UPB1, 
št. 69/04 in ZKGZ-B, št. 26/08, 
7/09 - odl. US) v posamezni vo-
lilni enoti iz prve volilne skupi-
ne voli naslednje število članov 
sveta:
•	 1. volilna (območna) eno-

ta nova Gorica: 3 člane 
za območja naslednjih ob-
čin: Nova Gorica, Kanal, 
Brda, Šempeter-Vrtojba, 
M i r e n - K o s t a n j e v i c a , 
Bovec, Kobarid, Tolmin, 
Ajdovščina, Vipava, Idrija 
in Cerkno, Renče - Vogrsko; 

•	 2. volilna (območna) eno-
ta Koper: 2 člana za obmo-
čja naslednjih občin: Koper, 
Ankaran, Izola, Piran, 
Sežana, Hrpelje-Kozina, 

Divača in Komen; 
•	 3. volilna (območna) eno-

ta Kranj: 3 člane za obmo-
čja naslednjih občin: Kranj, 
Radovljica, Bled, Bohinj, 
Jesenice, Kranjska Gora, 
Žirovnica, Tržič, Škofja 
Loka, Železniki, Gorenja vas-
Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, 
Cerklje na Gorenjskem, 
Preddvor, Jezersko, Gorje; 

•	 4. volilna (območna) 
enota Ljubljana: 6 čla-
nov za območja nasle-
dnjih občin: Ljubljana, 
Vrhnika, Borovnica, 
Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Brezovica, Ig, Škofljica, 
Horjul, Dobrova-Polhov 
Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Vodice, Medvode, Kamnik, 
Komenda, Domžale, 
Mengeš, Trzin, Moravče, 
Lukovica, Zagorje ob Savi, 
Trbovlje, Logatec, Litija, 
Šmartno pri Litiji, Hrastnik, 
Log - Dragomer;

•	 5. volilna (območna) enota 
Kočevje: 1 član za območja 
naslednjih občin: Ribnica, 
Sodražica, Dobrepolje, 
Velike Lašče, Kočevje, Loški 
potok, Osilnica in Kostel; 

•	 6. volilna (območna) eno-
ta Postojna: 2 člana za ob-
močja naslednjih občin: 
Postojna, Pivka, Ilirska 
Bistrica, Cerknica, Bloke, 
Loška dolina; 

•	 7. volilna (območna) eno-
ta novo mesto: 4 čla-
ne za območja nasle-
dnjih občin: Novo me-
sto, Trebnje, Mirna, Mirna 
peč, Žužemberk, Dolenjske 
Toplice, Šentjernej, Škocjan, 
Črnomelj, Semič, Metlika, 
Straža, Šmarješke Toplice, 
Šentrupert in Mokronog 
– Trebelno; 

•	 8. volilna (območna) eno-
ta brežice: 3 člane za ob-
močja naslednjih občin: 
Brežice, Krško, Sevnica, 

Kostanjevica na Krki;
•	 9. volilna (območna) eno-

ta celje: 4 člane za obmo-
čja naslednjih občin: Laško, 
Radeče, Žalec, Vransko, 
Tabor, Prebold, Braslovče, 
Polzela, Slovenske Konjice, 
Vitanje, Zreče, Celje, Štore, 
Vojnik, Dobrna, Šentjur 
pri Celju, Dobje, Šmarje 
pri Jelšah, Rogaška Slatina, 
Rogatec, Podčetrtek, Bistrica 
ob Sotli in Kozje;

•	 10. volilna (območna) eno-
ta Ptuj: 5 članov za obmo-
čja naslednjih občin: Ptuj, 
Žetale, Majšperk, Podlehnik, 
Videm, Zavrč, Gorišnica, 
Markovci, Kidričevo, 
Hajdina, Dornava, Destrnik, 
Juršinci, Trnovska vas, Sveti 
Andraž v Slovenskih go-
ricah, Slovenska Bistrica, 
Oplotnica, Lenart, Sveta 
Ana, Benedikt, Cerkvenjak 
in Ormož, Cirkulane, Sveti 
Jurij v Slovenskih goricah, 
Sveti Tomaž, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Središče 
ob Dravi, Makole, Poljčane; 

•	 11. volilna (območna) enota 
maribor: 2 člana za območja 
naslednjih občin: Maribor, 
Hoče-Slivnica, Duplek, 
Miklavž na Dravskem polju, 
Starše, Rače-Fram, Pesnica, 
Kungota, Šentilj, Ruše, 
Selnica ob Dravi in Lovrenc 
na Pohorju; 

•	 12. volilna (območna) eno-
ta Slovenj Gradec: 3 čla-
ne za območja naslednjih 
občin: Slovenj Gradec, 
Mislinja, Radlje ob Dravi, 
Muta, Vuzenica, Ribnica na 
Pohorju, Podvelka, Ravne 
na Koroškem, Črna na 
Koroškem, Prevalje, Mežica, 
Dravograd, Mozirje, Solčava, 
Luče, Gornji Grad, Ljubno, 
Nazarje, Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, Rečica ob 
Savinji.

•	 13. volilna (območna) eno-
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ta murska Sobota: 5 članov 
za območja naslednjih ob-
čin: Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Sveti Jurij, Radenci, 
Ljutomer, Križevci, Veržej, 
Beltinci, Tišina, Moravske 
toplice, Puconci, Cankova, 
Rogašovci, Kuzma, Grad, 
Gornji Petrovci, Hodoš, 
Šalovci, Lendava, Črenšovci, 
Odranci, Turnišče, Velika 
Polana, Dobrovnik in 
Kobilje, Razkrižje, Apače; 

V svet Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije se na voli-
tvah v letu 2012 v skladu s 13. 
členom Zakona o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije 
(Uradni list RS, UPB1, št. 69/04 
in ZKGZ-B, št. 26/08, 7/09 - odl. 
US) v posamezni volilni enoti iz 
druge volilne skupine voli en 
član sveta. 

8. V svete območnih enot 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije se na volitvah v letu 
2012 v skladu z določbo 45. čle-
na Statuta Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije v posamezni 
volilni enoti (ki je hkrati tudi 
območna enota) izvoli nasle-
dnje število članov:
•	 1. volilna (območna) eno-

ta nova Gorica: 11 članov 
(10 iz prve, 1 iz druge volil-
ne skupine), 

•	 2. volilna (območna) enota 
Koper: 9 članov (8 iz prve, 1 
iz druge volilne skupine), 

•	 3. volilna (območna) enota 
Kranj: 11 članov (10 iz prve, 
1 iz druge volilne skupine), 

•	 4. volilna (območna) eno-
ta Ljubljana: 13 članov (12 
iz prve, 1 iz druge volilne 
skupine), 

•	 5. volilna (območna) enota 
Kočevje: 9 članov (8 iz prve, 
1 iz druge volilne skupine), 

•	 6. volilna (območna) eno-
ta Postojna: 9 članov (8 

iz prve, 1 iz druge volilne 
skupine), 

•	 7. volilna (območna) enota 
novo mesto: 11 članov (10 
iz prve, 1 iz druge volilne 
skupine), 

•	 8. volilna (območna) eno-
ta brežice: 11 članov (10 
iz prve, 1 iz druge volilne 
skupine), 

•	 9. volilna (območna) enota 
celje: 11 članov (10 iz prve, 
1 iz druge volilne skupine), 

•	 10. volilna (območna) 
enota Ptuj: 13 članov (12 
iz prve, 1 iz druge volilne 
skupine), 

•	 11. volilna (območna) eno-
ta maribor: 9 članov (8 
iz prve, 1 iz druge volilne 
skupine), 

•	 12. volilna (območna) eno-
ta Slovenj Gradec: 11 čla-
nov (10 iz prve, 1 iz druge 
volilne skupine), 

•	 13. volilna (območna) eno-
ta murska Sobota: 13 čla-
nov (12 iz prve, 1 iz druge 
volilne skupine). 

9. Kandidature oziroma liste 
kandidatov za volitve v prvi vo-
lilni skupini je potrebno vloži-

ti pri Volilni komisiji Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, 
Ljubljana, Celovška 135, naj-
pozneje do 20. 4. 2012 do 
24.00 ure (velja rok dospetja). 
Kandidature, ki bodo prispele 
po tem roku, bodo zavrnjene. 

10. Kandidature oziroma liste 
kandidatov za volitve v dru-
gi volilni skupini je potreb-
no vložiti pri Volilni komisiji 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Ljubljana, Celovška 
135, najpozneje do 20. 4. 2012 
do 24.00 ure (velja rok do-
spetja). Kandidature, ki bodo 
prispele po tem roku, bodo 
zavrnjene. 

v.

11. Instrukcijski obrazci za 
vlaganje kandidatur in drugi 
obrazci in dokumenti za voli-
tve so dostopni na spletni stra-
ni Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije: www.kgzs.si

   vi.

12. Za izvršitev tega sklepa skr-
bijo Volilna komisija Kmetijsko 

gozdarske zbornice Slovenije in 
volilne komisije volilnih (ob-
močnih) enot Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije.

vi.

13. Ta sklep začne veljati nasle-
dnji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št.: 014-3/2012-4
Datum: 19. 3. 2012  

Ciril Smrkolj
predsednik
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Učinkovita in dobrodošla oblika 
svetovanja
Kmetijsko svetovanje v okviru panožnih krožkov ima v okviru Javne kmetijske svetovalne službe v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije že dolgoletno tradicijo. 

izkušnje kažejo, da je to zelo 
učinkovita metoda strokov-
nega svetovanja, ki je prilju-
bljena tako pri kmetih kot 
tudi pri kmetijskih svetoval-
cih. Zato nameravamo stro-
kovno delo na tem področju v 
naslednjih letih še nadgradi-
ti, posodobiti in okrepiti. 

Delovanje panožnih krož-
kov je preko programa dela 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije (KGZS) podprto 
s strani Ministrstva za kme-
tijstvo in okolje in  predstavlja 
eno od prioritet delovanja Javne 
kmetijske svetovalne službe v 
letu 2012. 

V okviru kmetijsko-goz-
darskih zavodov pri KGZS pa-
nožni krožki združujejo rejce 
govedi, pridelovalce zelenjave, 

pridelovalce hmelja, vinogra-
dnike, pridelovalce mleka, rej-
ce drobnice, mlade prevzemni-
ke kmetij in ekološke kmete. 
Oblikovani so tudi krožki za 
delo na področju gnojenja kme-
tijskih površin ter gospodarje-
nja na kmetiji v povezavi z no-
vimi naložbami itd. 

Kaj je panožni KrožeK, 
Kdo se lahKo včlani in 
Kdo ga vodi
Panožni krožek predstavlja 
učinkovito metodo kmetijskega 

svetovanja, ki omogoča izbolj-
šanje tehnološkega in ekonom-
skega znanja članov krožka. 
Delovanje krožka se dopolnju-
je z različnimi oblikami stro-
kovnih izobraževanj in ogledi 
dobrih praks. Ciljne skupine so 
napredni, ambiciozni in razvoj-
no naravnani kmetije. 

Panožni krožek sestavlja 5 
do 20 članov – kmetov z enako 
proizvodno usmeritvijo oziro-
ma skupnimi interesi. Krožek 
predstavlja zaprto skupino čla-
nov s poudarkom na zaupanju, 

skupnemu načrtovanju dela ter 
medsebojni izmenjavi izkušenj.

Delo krožka vodijo in 
usmerjajo kmetijski svetovalci 
specialisti v sodelovanju s te-
renskimi kmetijskimi sveto-
valci. Po naravi so to napredne, 
motivirane, visoko izobražene 
in pozitivno naravnane oseb-
nosti, ki poleg zainteresiranih 
kmetov predstavljajo gonilno 
silo krožka. 

V okviru srečanj si člani 
krožka izmenjujejo medseboj-
ne izkušnje, s ciljem doseganja 
vidnejših rezultatov tehnološke 
in gospodarske učinkovitosti 
kmetije. Na ta način se izboljša 
proizvodnost kmetij, kar omo-
goča njihov napredek in izbolj-
šuje stabilnost gospodarjenja.

Ustanovitev in 
delovanje panožnega 
KrožKa
Panožni krožek ustanovijo 
kmetijski svetovalci specialisti, 
ki v ta namen pripravijo infor-
macijsko kampanjo preko lo-
kalnih medijev, osebno ali na 
drug krajevno običajni način. 
Posebno pozornost morajo na-
meniti pripravi zanimivega, 
strokovno-informacijsko-mo-
tivacijskega programa za prvo 
srečanje panožnega krožka. 

Ko je krožek ustanovljen, 
vodja krožka v sodelovanju s čla-
ni krožka izdela letni program 
dela. Število srečanj je odvisno 
od ciljev, zastavljenih s progra-
mom dela, običajno pa se skupi-
na sreča vsaj štirikrat letno.

če vas zanima članstvo v panožnem krožku, se za 
dodatne informacije obrnite na vodstvo vašega 
kmetijsko-gozdarskega zavoda.
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Program dela sooblikuje-
jo člani krožka skupaj z vod-
jem ob koncu leta. Letni načrt 
dela je operativni dokument, ki 
vsebuje:
•	 načrtovano	število	srečanj,	
•	 vsebino	dela	(osrednje	stro-

kovne teme),
•	 terminski	načrt	izvedbe	po-

sameznih dejavnosti in
•	 vsaj	 eno	 strokovno	 ekskur-

zijo oziroma ogled dobre 
prakse.

Vodja krožka pripravi tudi le-
tno poročilo o delu krožka, ki je 
prikaz realizacije letnega načr-
ta dela.

Za dobro sodelovanje sku-
pine je nujna lastna iniciati-
va, skupni interesi, medseboj-
no zaupanje, odgovornost in 
pripravljenost članov za sode-
lovanje. člani panožnih krož-

kov se učijo iz prakse, posta-
vljajo si jasne in konkretne ci-
lje, skupaj se učijo kmetje in 
kmetijski svetovalci.

KaKšne Koristi prinaša 
KrožeK
Člani krožka od sodelovanja v 
krožku pričakujejo predvsem 
napredek kmetij s pomočjo iz-
boljšanja tehnologije in ekono-
mike. Ko je v skupini doseženo 
medsebojno zaupanje, si sku-
pina poleg tehnoloških rešitev 
postopno izmenjuje izkušnje na 
področju gospodarskih izbolj-
šav, predvsem znižanja stroškov. 
Vodja krožka poskrbi da so člani 
krožka seznanjeni z najbolj ak-
tualnimi temami v okviru pano-
ge. Je dober moderator in dober 
strokovnjak. Trudi se, da delo 
poteka v prijetnem vzdušju, pol-
nem motivacije. 

Občasno potekajo srečanja 
krožka tudi  preko medseboj-
nega spoznavanja in obiskov 
kmetij članov, kar člane še bolj 
poveže med seboj. 

Na takih dogodkih se s po-
močjo medsebojne izmenjave 
izkušenj odkrijejo konkretne 
pomanjkljivosti pri izvajanju 
tehnoloških ukrepov in vode-
nju kmetij. Rojevajo se nove za-
misli in odpirajo nove možnosti 
za odpravo napak pri delu. Vse 
to med člani splete še močnejše 
vezi in počutijo se kot prijatelji 
in ne kot konkurenti. Članom 
krožka je na voljo tudi poglo-
bljeno svetovanje o bodočem 
razvoju njihovih kmetij. 

prihodnost panožnih 
KrožKov
Iz poročila Javne kmetijsko sve-
tovalne službe za leto 2011 je 

razvidno, da na območju osmih 
kmetijsko-gozdarskih zavodov 
deluje 95 panožnih krožkov, ki 
so imeli okrog 300 strokovnih 
srečanj iz različnih tem.

V bodoče je potrebno v pro-
gram dela panožnih krožkov 
vključiti več vsebin s področja 
izboljšanja gospodarjenja po 
posameznih kmetijskih pano-
gah. Da pa bo o tem mogoče re-
sneje spregovoriti, bodo mora-
li biti člani krožka pripravljeni 
voditi vnaprej predpisane eko-
nomske evidence, nujna pa bo 
visoka stopnja zaupanja znotraj 
krožkov, da bodo člani lahko 
spregovorili tudi o tej tematiki.

Barbara Trunkelj »
Jože Očko »

Krožek pridelovalcev zelenjave
Jeseni 2010 je začel na območju KGZS – Zavoda Celje, izpostave Velenje delovati krožek pridelovalcev zelenjave.

Zanimanje za sodelovanju v 
krožku je izrazilo 23 kmetov. 
Podoben krožek je na naši 
izpostavi deloval že pred le-
tom 2004, takrat z naslovom 
»širjenje vrtnin v poljedelski 
kolobar«. Zaradi zanimanja 
kmetov oziroma kmetic, ki se 
ukvarjajo s pridelavo zelenja-

ve, se nam je zdelo smiselno, 
da delovanje krožka obudi-
mo. Strokovni vodja krožka je 
igor škerbot, specialist za ze-
lenjadarstvo, okrasne rastli-
ne in poljedelstvo na KGZS – 
Zavodu celje. Pri izvedbi in 
organizaciji srečanj sodelu-
je tudi terenska svetovalka 

marjana Avberšek iz izposta-
ve velenje. 

Cilji KrožKa
V okviru prvega srečanja krož-
ka ob koncu 2010 smo si zasta-
vili nekaj ciljev delovanja krož-
ka. Poglavitni cilj, ki smo si ga 
zastavili, je bil povečati obseg 

tržne pridelave zelenjave v na-
slednjih dveh letih. Tako smo 
se v krožku odločili, da ta cilj 
poskušamo doseči s spoznava-
njem različnih tehnologij pri-
delave vrtnin, ogledi dobrih vr-
tnarskih praks, s pomočjo pre-
izkušanja novih vrst zelenjave 
in preverjanjem ustreznosti po-

Spletna ponudba pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij
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sameznih sort in/ali hibridov 
zelenjadnic.

pogosta srečanja 
KrožKa
Uvodno srečanje je potekalo že 
decembra 2010 v sejni dvora-
ni KZ Šaleška dolina in je bilo 
namenjeno spoznavanju članov 
in postavljanju načrtov za delo 
krožka. Odločili smo se, da naj-
prej pričnemo z osnovami pri-
delovanja zelenjave, ker je bila 
večina članov krožka začetni-
kov na tem področju in posto-
poma nadgrajujemo znanje z 
informacijami za profesionalno 
pridelavo zelenjave. V letu 2011 
smo imeli osem srečanj in eno 
strokovno ekskurzijo z ogle-
di primerov dobrih vrtnarskih 
praks po Sloveniji. V zimskem 
času so srečanja potekala v sej-
ni dvorani KZ Šaleška dolina, 
eno izmed srečanj krožka pa 
smo izvedli na terenu, kjer smo 
si ogledali posevke zelenjadnic 
dveh članic krožka in se posve-
tili vsem aktualnim težavam na 
posevkih zelenjave v poletnem 
času. 

pester stroKovni 
program dela
Vsebina srečanj krožka v letu 
2011 je bila zelo pestra in ak-
tualna. Z delom v krožku smo 
pričeli tako, da smo spoznavali 
vrste zelenjave kot vir za zdrav-
je pomembnih snovi. Na na-
slednjih srečanjih smo se spo-
znavali z osnovami pridelova-

nja zelenjave v rastlinjakih, po-
menu hranil pri pridelavi vr-
tnin, kompostiranjem, vzgojo 
sadik zelenjave ter o kolobarju 
pri pridelavi zelenjave. Srečanja 
s temi vsebinami je pripravil 
Igor Škerbot. Eno srečanje je 
bilo namenjeno spoznavanju 
okolju prijaznih načinov var-
stva zelenjave pred škodljivi-
mi organizmi, ki ga je pripra-
vila Iris Škerbot, specialistka za 
varstvo rastlin. Na enem izmed 
srečanj so različne semenarske 
hiše predstavile svojo ponudbo 
semen. 

Na prvem srečanju v leto-
šnjem letu pa smo imeli zani-
mivo predavanje specialist-

ke za ekonomiko Darije Trpin 
Švikart o načrtovanju ekono-
mike vrtnarske proizvodnje. V 
krožku člani vseskozi zelo de-
javno sodelujejo, saj z vpraša-
nji v okviru razprav poskuša-
jo najti odgovore in rešitve za 
pridelavo zelenjave na njihovih 
kmetijah. 

člani se redno udeležujejo 
srečanj krožka za pridelovanje 
zelenjave za kmete z območja 
izpostave velenje. Trenutno v 
krožku sodeluje petnajst de-
javnih članov, ki so podpisali 
tudi pristopno izjavo, v kateri 
se obvezujejo, da se bodo sre-
čanj tudi udeleževali in dejav-
no sodelovali pri delu krožka. 

v letu 2012 načrtujemo še naj-
manj tri srečanja in ogled do-
bre prakse – ekskurzijo v so-
delovanju z drugimi delujoči-
mi krožki za pridelovanje ze-
lenjave na našem zavodu. v 
prihodnosti si želimo uresni-
čiti zastavljene cilje, pridelati 
in prodati čim več kakovostne 
zelenjave za lokalne prebival-
ce. Tako ocenjujemo, da smo 
v letu 2011 že povečali obseg 
pridelave zelenjave, ki jo pri-
delovalci uspešno prodajajo 
na lokalnem trgu.

Marjana Avberšek »
Igor Škerbot »

KGZS – KGZ Celje

www.kupujmodomace.si

Spoznavali smo pridelavo zelenjave pri članici krožka.
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delo v mlečnih krožkih je po-
membna oblika izobraževa-
nja kmetov, kjer se s pomočjo 
voditelja krožka posredujejo 
informacije, nasveti, še po-
membneje pa je, da se prena-
šajo izkušnje med kmeti ozi-
roma rejci. 

V prvi vrsti krožki združu-
jejo zainteresirane rejce mleč-
ne prireje. Nekateri so razde-
ljeni glede na letno pridelavo, 
in sicer do 50.000 litrov in nad 
to količino letne mlečne pride-
lave. Voditelj krožka vedno na 
začetku srečanja predstavi eno 
temo, kasneje postane delo bolj 
konkretno in se lahko rešujejo 
posamezni primeri rejcev. 

V krožku se lahko rejci sre-
čajo z osnovo mlečne proizvo-
dnje, to je vzrejo telet. Kasneje 
pa se glede na zanimanje rejcev 
izbirajo teme za naslednja sre-
čanja. V nekaterih krožkih se 
teme izbirajo glede na trenutno 
aktualnost, tudi na podlagi ob-
dobja v letu (košnja trave, sili-
ranje koruze in podobno). 

Od krožka do krožka se de-
javnost članov pri razpravah 
in predlogih naslednjih tema-
tik razlikuje. Po aktivnosti iz-
stopajo mariborski, bistriški in 
ormoški mlečni krožki. Uspeh 
prenosa znanja do rejca je bi-
stveno večji, če rejec iz lastnih 
izkušenj potrdi ali dopolni vo-
ditelja krožka. Najbolje je, če se 
na krožku konkretno rešujejo 
posamezne težave. Tukaj ima-
mo pogosto težave s pomanjka-

njem podatkov, zlasti pri eko-
nomiki posamezne reje. Zato bi 
morali zglede posamezne reje v 
bodoče tudi ekonomsko ovre-
dnotiti in tako dati večjo težo 
dobri praksi. Na srečanjih krož-
ka se s člani pogosto srečujemo 
tudi na samem terenu v hlevih, 
pri ocenjevanju kondicije krav, 
ocenjevanju kakovosti silaž in 
krme, določanju časa zrelosti 
krme, na primer koruze, merje-
nju vlažnosti zrnja in podobno.

Krožki so pomembni tudi 
z vidika izmenjave strokovnih 
mnenj o vključevanju različnih 
dodatkov v prehrano, načinih 
tehnologij reje (primer – fazno 

krmljenje). Rejci, ki že obvladu-
jejo posamezne tehnologije lah-
ko, seznanijo druge rejce, ki so 
do le-teh še skeptični. V bodoče 
moramo delo v krožkih še bolj 
konkretizirati, tako da bo vsak 
rejec prišel s svojimi podatki, ki 
jih bomo primerjali s podatki iz 
skupine in podatki širšega ob-
močja ali Slovenije. Z analizami 
podatkov bomo iskali rešitve za 
tiste tehnologije, ki odstopajo 
od povprečja v negativni smeri. 

Od začetne skromne ude-
ležbe je postalo zanimanje ve-
dno večje, udeležba pa se stal-
no povečuje. Število se je usta-
lilo na 15 do 20 udeležencev. To 

je tudi po izkušnjah optimalno 
število za takšen način dela. Pri 
večjem številu se posamezni-
ki manj vključujejo v razpra-
vo, zato je takšno srečanje kot 
predavanje, kar ni cilj delova-
nja krožka. Kmetje dajejo pred-
nost srečevanjem na terenu, na 
vzorčnih kmetijah. Zato tudi v 
prihodnje želimo delo krožkov 
čim bolj približati konkretnim 
primerom, članom pa pokaza-
ti težave in rešitve na kmetijah 
drugih kmetov.

Anton Hohler »
KGZS – KGZ Ptuj

TeMA MesecA: PAnožni KRožKi

Izobraževanje – delovanje mlečnih 
krožkov
Mlečni krožki delujejo na območjih Slovenske Bistrice, Maribora, Ormoža, Radelj ob Dravi ter občasno Šmarja 
pri Jelšah in Laškega. 

Člani mlečnega krožka iz Radelj ob ogledu kmetije Mis pod Šmarno goro pri Ljubljani
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Oljna ogrščica namesto sladkorne pese
Kmetje, ki so v preteklosti pridelovali sladkorno peso za potrebe zdaj zaprte Tovarne sladkorja Ormož, so se morali 
odločiti za pridelovanje drugih poljščin. 

Z zaprtjem tovarne sladkor-
ja v ormožu se na številnih, 
predvsem poljedelsko usmer-
jenih kmetijah, pojavlja vpra-
šanje, s čim nadomestiti izpad 
dohodka zaradi prenehanja 
pridelovanja sladkorne pese 
in kako v kolobarju nadome-
stiti to kulturo. 

Veliko lastnikov zemljišč se 
je že v letu 2007 odločilo za se-
tev oljne ogrščice, s katero pa 
imamo pri nas relativno malo 
izkušenj. Pa vendar so se kme-
tje že iz izkušenj pri pridelavi 
sladkorne pese zanesljivo pre-
pričali, da najboljše rezultate 
lahko dosežejo le ob doslednem 
upoštevanju tehnologije.

Da bi znanje o pridelovanju 
te poljščine nadgradili, smo se 
skupaj z nekaj najbolj zavzetimi 
kmeti že v letu 2007 odločili, da 
jih povabimo na neformalni se-
stanek večjih proizvajalcev olj-
ne ogrščice, na katerem smo iz-
menjali izkušnje o pridelavi te 
poljščine.

Prvič smo se sestali 15. janu-
arja 2007, ko smo se odločili, da 
obravnavamo najbolj aktual-
ne teme s tega področja, izme-

njamo izkušnje in na sestanek 
povabimo vse, ki nam lahko s 
svojim tehnološkim znanjem, 
predvsem iz tujine, pripomore-
jo k višji ravni pridelave te ču-
dovite in ob visokih pridelkih 
tudi zelo donosne kulture.

Na srečanjih panožne-
ga krožka so v letu 2011 so-
delovali tudi zunanji sodelav-
ci: Dragica Zadravec (KGZS – 
KGZ Maribor), Zvonko Glažar 

(Semenarna Ljubljana) in Janko 
Petrovič (Syngentha). Na sreča-
nju članov krožka v začetku leta 
2012 pa bodo predstavljeni ukre-
pi v pridelavi oljne ogrščice.

do sedaj smo na srečanjih 
obravnavali naslednje teme:
•	 Oljna	 ogrščica	 v	 kolobarju	

(Ivan Brodnjak),
•	 Finančna	 primerjava	 pride-

lave sladkorne pese in oljne 
ogrščice (Mojca Metličar),

•	 Izkušnje	 pridelovalcev	 z	 iz-
biro zemljišča in časom 
setve,

•	 Izbira	 sorte	 ali	 hibrida	 ter	
količina semena na hektar,

•	 Zaščita	pred	pleveli	bolezni-
mi in škodljivci,

•	 Gnojenje:	 s	 čim	 in	 kdaj	
gnojiti,

•	 Čas	in	način	žetve	ter	proda-
ja pridelka,

•	 Analiza	 stanja	 posevkov	 v	
letu 2011,

•	 Obarvanje	 oljne	 ogrščice	
kot posledica pomanjkanja 
hranil, 

•	 Izkušnje	 pridelovalcev	 pri	
pridelavi.

Srečanj krožka prideloval-
cev oljne ogrščice Ptuj se re-
dno udeležuje okoli 25 kmetij, 
ki oljno ogrščico pridelujejo na 
skupaj 170 hektarih. Eden iz-
med pomembnih ciljev delova-
nja krožka je izpopolnitev teh-
nologije do takšne mere, da do-
sežemo pridelek med 4 in 5 ton 
na hektar. Med pridelovalci, ki 
redno sodelujejo na krožku, je 
veliko medsebojnega komuni-
ciranja in izmenjave izkušenj. 
Predvsem pa je to način, kako 
učinkovito prenašamo tehnolo-
gijo pridelave na kmetije oziro-
ma v prakso.

Ivan Brodnjak »
KGZS – KGZ Ptuj 

Veliko kmetov, ki so prej pridelovali sladkorno peso za potrebe Tovarne sladkorja Ormož, se je 
po zaprtju le-te usmerilo v pridelovanje oljne ogrščice.
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Sodelovanje s KGZS prinaša 
ugodnosti za njene člane 
V kratkem bomo v Zeleni deželi obširneje predstavili ugodnosti, ki vam jih bo prinesla nova zlata partnerska kartica 
Petrol klub KGZS. Za to številko pa smo se pogovarjali z mag. Rokom Vodnikom, članom uprave družbe Petrol, pri-
stojnim za energetiko, prodajo, nabavo in marketing.

Mesec marec bo tako za 
Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije kot za družbo Petrol 
ostal zapisan kot začetek po-
globljenega sodelovanja. Ali 
lahko poveste, kaj bo sodelo-
vanje prineslo vaši družbi in 
kaj članom KGZS? Kakšna bo 
prednost za člane glede po-
nudb energentov?

Družba Petrol že dolgo ni 
več zgolj trgovec z naftnimi de-
rivati, temveč sodobna energet-
ska družba. Pri nas tako lah-
ko kupite vse vrste energentov, 
od goriva, kurilnega olja, ze-
meljskega plina, utekočinjene-
ga naftnega plina do električne 
energije. Petrol tako daje ener-
gijo v vsak dom in vsakomur, 
ki jo potrebuje za nemoteno ži-
vljenje. Poleg omenjenega lah-
ko na naših bencinskih servi-
sih tudi operete svoj avtomobil 
ali izkoristite bogato založene 
prodajalne. 

Poslovna povezava s KGZS 
bo prinesla prednosti pred-
vsem vašim članom. Člani, ki 
bodo izpolnili pristopno izja-
vo, bodo prejeli zlate partner-
ske kartice Petrol klub KGZS. 
Zneski njihovih nakupov se 
bodo ves čas seštevali na kar-
tici, mi pa jih bomo pretvorili 
še v Zlate točke. Več točk bodo 
zbrali, več ugodnosti bodo lah-
ko izkoristili! S partnersko 
kartico bodo deležni posebnih 
popustov, namenjenih samo 
članom KGZS. Poleg ugodnosti 
iz Petrol klub kataloga bomo 
za člane KGZS pripravljali še 

številne dodatne ugodnosti. V 
današnjem času pa je velika 
ugodnost tudi možnost plače-
vanja na 12 obrokov in zamik 
plačila, kar vse omogoča par-
tnerska kartica.

Pomembna podrobnost je 
zagotovo tudi, da bodo ime-
tniki partnerske kartice Petrol 
klub KGZS za vse energen-
te, kupljene pri Petrolu, prejeli 

zgolj eno položnico, ki jo bodo 
lahko poravnali kar na našem 
bencinskem servisu, enkrat, ko 
se bodo tam ustavili, denimo 
zaradi točenja goriva.

Kmečka gospodarstva, pred-
vsem tista z intenzivno proi-
zvodnjo in dopolnilnimi de-
javnostmi, bi najbrž lahko 
bolj optimirala rabo energi-

je. Jim boste lahko pri tem 
pomagali?

Investicije v izrabo obnovlji-
vih virov energije in zagotavlja-
nje učinkovitejše rabe energije 
so v današnjih časih zelo dobro-
došle, tako v zasebnem kot tudi 
javnem sektorju. Zavedanje, da 
lahko vsako podjetje in tudi 
vsak posameznik pripomore k 
boljšemu jutri, nam vsem na-

Po ocenah kmetje ne uveljavljajo približno 4 milijonov evrov, ko gre za možnost vračila troša-
rin – tudi zaradi zahtevne administracije. Po besedah mag. Vodnika bo Petrol v sodelovanju s 
KGZS članom, ki bodo imetniki partnerske kartice, omogočali pridobitev vračila dela trošari-
ne za nakup naftnih derivatov. Na željo članov KGZS bodo namreč pomagali z že izpolnjenim 
obrazcem za uveljavljanje vračila trošarine. 
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laga veliko odgovornost za pri-
hodnost, za lepši in boljši vsak-
dan naših vnukov. Na področju 
izboljšanja energetske učinko-
vitosti Petrol kot strateški par-
tner pomaga svojim strankam 
ter tako s svojim znanjem in iz-
kušnjami širi Petrolovo energi-
jo, energijo za življenje. 

Več kot 160 inženirjev in 
drugih strokovnjakov s podro-
čja energetike v Petrolu vsak 
dan soustvarja uspešne zgodbe 
v Sloveniji in tujini na področju 
soproizvodnje električne ener-
gije in toplote, oskrbe s toploto 
iz sistemov daljinskega ogreva-
nja na lesno biomaso, izboljša-
nja delovanja sistemov daljin-
ske energetike in vodovodnih 
sistemov, učinkovite razsvetlja-
ve, učinkovitega upravljanja z 
energijo v objektih ter izgradnje 
sončnih elektrarn. Med drugim 
se lahko pohvalimo, da smo 

prve sončne elektrarne zgradi-
li na nadstrešnicah petnajstih 
bencinskih servisov, ki skupno 
na letni ravni proizvedejo več 
kot 630 MWh, kar zadostuje za 
letno oskrbo več kot 180 gospo-
dinjstev. Petrol sem s tem uvr-
šča med večje proizvajalce elek-
trične energije v Sloveniji. 

Vse to zaledje, ki ga imamo, 
bodo odslej lahko izkoristi-
li tudi člani KGZS. Zavedanje, 
da je dolgoročen uspeh odvi-
sen predvsem od zadovoljstva 
kupcev z njihovo storitvijo in 
z zmožnostjo vzpostavitve dol-
goročnega partnerskega od-
nosa z naročnikom, predsta-
vlja pomemben del miselnosti 
v Petrolu. Prav zato je temelj-
ni cilj našega koncepta celovite 
energetske oskrbe in projektov 
učinkovite rabe energije zago-
tavljati naročnikom optimal-
no in konkurenčno energet-

sko oskrbo, kjer se v celoti iz-
koriščajo vse sinergije skupine 
Petrol, od nabave in izbire ener-
gentov do izbire tehnološke re-
šitve energetske oskrbe, finan-
ciranja, upravljanja, vzdrževa-
nja in vzajemnega sodelovanja 
strokovnih kadrov.

Želite še kaj sporočiti članom 
KGZS?

Morda le še informacija za 
vaše večje člane. Petrol bo v le-
tošnjem letu izvedel več projek-
tov v okviru programa ‘Velikih 
zavezancev’ s področja učin-
kovite rabe energije v indu-
striji, javnem sektorju in tudi 
drugih podjetjih, v okviru ka-
terih je mogoče pridobiti tudi 
določena nepovratna sredstva. 
Model izvajanja projektov je v 
obliki dolgoročne pogodbe o 
oskrbi z energijo in zagotavlja-

nju prihrankov, katerega najve-
čja prednost za naročnike je, da 
Petrol upravlja s tehničnimi in 
ekonomski parametri in tvega-
nji pri izvedbi projektov ter za-
gotovi podporo pri pridobiva-
nju potrebnih finančnih sred-
stev za izvedbo ukrepov ali celo 
delno sam vstopi kot investitor, 
s čimer tudi jamči prihranke na 
porabi energentov glede na ob-
stoječe stanje.

Pogovor zapisala:
mag. Tatjana Čop »

AGROMILK d.o.o., Markovo 6, 1241 Kamnik, www.lely.si

Za informacije in 
naročila nas pokličite 

na tel. št.:
041- 722- 967
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Novi Zakon o varnosti in zdravju 
pri delu 
Konec leta je stopil v veljavo novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki prinaša novosti za kmetije.

državni zbor je lanskega maja 
sprejel novi Zakon o varnosti 
in zdravju pri delu. veljati je 
začel šest mesecev po objavi v 
Uradnem listu RS, točneje 3. 
decembra 2011. Prenovljeni 
zakon ne spreminja temelj-
ne zasnove sistema varno-
sti in zdravja pri delu, jo pa 
posodablja. 

Zakon prinaša nekatere po-
enostavitve, ki pa ne pomeni-
jo znižanja ravni varnosti in 
zdravja pri delu. Precej spre-
memb pa prinaša za kmete, ki 
sami oziroma s svojimi dru-
žinskim člani opravljajo delo 
na kmetijah. Tako lahko glede 
zagotavljanja varnosti in zdrav-
ja pri delu ločimo tri skupine 
kmetij: kmetije kot delodajal-
ce, kmetije kot samozaposlene 
in ostale. 

delodajalCi – Kmetije z 
zaposlenimi delavCi
So kmetije, ki za potrebe osnov-
ne kmetijske in gozdarske de-
javnosti in/ali dopolnilne dejav-
nosti zaposlujejo delavce po do-
ločbah Zakona o delovnih raz-
merjih (ZDR) in s tem skladno 
z ZVZD-1 pridobijo status »kla-
sičnega« delodajalca. Dolžnosti 
teh kmetij v zvezi z zagotovitvi-
jo varnega dela delavcev so ena-
ke kot dolžnosti pravnih oseb, 
ki opravljajo kmetijsko dejav-
nost. V to skupino sodijo tudi 
kmetije, ki kot delavce zapo-
slujejo svoje družinske člane in 
imajo le-ti z nosilcem kmetijske 
dejavnosti (npr. enem od star-
šev) sklenjeno pogodbo o zapo-

slitvi (po ZDR), dobivajo plačo 
in so zavarovani kot delavci. 

Ta skupina kmetij mora pri-
praviti izjavo o varnosti z oce-
no tveganja, zagotoviti mora 
osebno varovalno opremo, pe-
riodične preglede sredstev za 
delo (strojev, opreme), pregle-
de ter preskuse električnih in 
strelovodnih instalacij, ki jih 
lahko opravi pooblaščena orga-
nizacija, usposabljanje iz var-
nosti in zdravja pri delu, peri-
odične preventivne zdravstve-
ne preglede ter vodenje evi-
denc, ki jih predpisuje zakon. 
Poenostavljeno rečeno, novi 
zakon za to skupino ne prina-
ša večjih sprememb. Lahko pa 
tu opredeljeni delodajalec, če je 
usposobljen v skladu z določili 
zakona, sam prevzame vode-
nje iz zagotavljanje varnosti pri 
delu in ne potrebuje za to stro-
kovnega delavca ali storitve zu-
nanjih izvajalcev.

samozaposleni – 
poKojninsKo in 
invalidsKo zavarovani 
Kot Kmetje

So kmetije z nosilci dejavnosti, 
ki so v skladu s predpisi o po-
kojninskem in invalidskem za-
varovanju zavarovani kot kme-
tje in ne zaposlujejo delavcev 
in v delovni proces ne vklju-
čujejo drugih oseb, razen dru-
žinskih članov na kmetiji, v 
skladu s predpisi o kmetijstvu. 
Opravljajo osnovno kmetijsko 
in gozdarsko dejavnost in/ali 
dopolnilno dejavnost na kme-
tiji. To je skupina, ki je po prej-

šnjem zakonu spadala med de-
lodajalce in delavce v isti ose-
bi (okrog 11.000 kmetij v letu 
2010), sedaj pa med samozapo-
slene. Samozaposlenim novi za-
kon prinaša olajšave, saj ne po-
trebujejo dokazil o usposablja-
nju, zdravstvenih pregledov, 
strokovnega delavca, preskusov 
delovne opreme, preiskav ško-
dljivosti v delovnem okolju ….

Po drugi strani pa samoza-
posleni sami nosijo vso odgo-
vornost za zagotavljanje varno-
sti in zdravja pri delu, saj mo-
rajo sami oceniti tveganje in se 
odločiti za ustrezne ukrepe. Če 
ugotovijo, da obstajajo nevar-
nosti za nezgode, poklicne bo-
lezni in bolezni, povezane z de-
lom, morajo izdelati pisno izja-
vo o varnosti z oceno tveganja 
in določiti ukrepe za zagota-
vljanje varnosti in zdravja pri 
delu. Zagotoviti morajo upo-
rabo sredstev za delo in oseb-
ne varovalne opreme, ki ustre-
za tveganjem pri delu in pred-
pisom. Sprejeti morajo tudi 
ukrepe varstva pred požarom 
in prijavljati nezgode pri delu. 
Delo v kmetijstvu in gozdar-
stvu je med najbolj tveganimi, 
zato bo lahko le redko kdo oce-
nil, da zanj ni tveganja in mu 
ne bo potrebno sprejeti ustre-
znih ukrepov. 

ostali – KmetovalCi v 
prostem časU 
Kmetje, ki opravljajo neko dru-
go dejavnost izven kmetijstva 
oziroma so zaposleni izven 
kmetije in na tej osnovi tudi 

pokojninsko in invalidsko za-
varovani, osnovno kmetijsko 
in gozdarsko dejavnost in/ali 
dopolnilno dejavnost pa opra-
vljajo v svojem prostem času, 
so uvrščeni v skupino »ostali«. 
Zakon o varnosti in zdravju pri 
delu jih ne zajema in zanje bodo 
zahteve za zagotavljanje varno-
sti in zdravja pri delu predpisa-
ne na osnovi predpisov s podro-
čja kmetijstva. Zakonska osno-
va zanje je v Zakonu v kmetij-
stvu že dolgo dana, sami izved-
beni predpisi so še v pripravi. 
Je pa to največja skupina – vsaj 
50.000 kmetij, ki tudi dejan-
sko kmetujejo, in še veliko več 
lastnikov gozdov, ki vsaj obča-
sno delajo v gozdu. In ravno v 
tej skupini se zgodi največ ne-
sreč, zato so zahteve za varnost 
pri njihovem delu nujne, pa če-
tudi ga opravljajo v svojem pro-
stem času.

mag. Marjan Dolenšek »
KGZS – Zavod Novo mesto
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Predlagane spremembe bi lahko 
bile usodne
KGZS nasprotuje Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Predlagana sprememba bi 
ukinila pravno podlago, ki je 
dala osnovo za ureditev po-
dročja odpisa, obročnega od-
plačila ali odloga dolga iz na-
slova prispevkov za obvezno 
zdravstveno zavarovanje.

dejansKo stanje
Sistem zdravstvenega zavarova-
nja temelji na obvezni vključi-
tvi vseh državljanov Republike 
Slovenije. Tako se morajo v ob-
vezno zdravstveno zavarovanje 
vključiti tudi kmetje, člani nji-
hovih gospodarstev in druge 

osebe, ki v Republiki Sloveniji 
opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic in 
niso iz tega naslova pokojnin-
sko in invalidsko zavarovani, 
če kmetijsko gospodarstvo do-
sega dohodek v višini 25 % mi-
nimalne plače (25 % od 748,10 
EUR  = 187,00 EUR/mesec). V 
tem primeru se prispevek od-
meri v višini 18,78 % od kata-
strskega dohodka in krije zdra-
vstvene storitve ter povrači-
la potnih stroškov (ne za vse 
pravice).  

možne poslediCe
V primeru, da bi bile predlaga-
ne spremembe sprejete, bi lah-
ko prišlo do katastrofalnih po-
sledic: kmetijska gospodarstva 
bi lahko zaradi bagatelnih zne-
skov prišla v izvršbo in rubež 
premoženja.  

predlog rešitve
KGZS predlaga, da se uredi 
Pravilnik o odpisu, obročnem 
plačilu ali odlogu plačil dolga 
iz naslova prispevkov za obve-
zno zdravstveno zavarovanje z 
določbami, ki bodo dovolj na-
tančno uredile sistem presoje 
do upravičenosti, in ki bodo is-
točasno onemogočale izigrava-

nje sistema. S tem bi ohranili 
institut državne pomoči zlasti 
za osebe, ki zaradi socialne sti-
ske (bolezni, invalidnost ali viš-
je sile s hujšo posledico na proi-
zvodnji) začasno ali trajno niso 
zmožne plačila za zdravstveno 
zavarovanje. S tem bi onemogo-
čili izigravanje sistema zaradi 
lažnih stečajev ..., na drugi stra-
ni pa ohranili socialno solidar-
nost pri tistih, ki so do tega res 
nujno upravičeni, ne da bi jim 
že težke življenjske okoliščine 
še poglabljali.

Andreja Krt Stopar »
Profilplast, d.o.o., 3204 Dobrna, tel.: 031 675 639, 

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

Za naročilo 
pokličite 

031 675 639!

Prednosti 
rastlinjakov 
Profilplast:

• bistveno si podaljšate sezono pridelave zelenjave  
• odlikuje ga preizkušena kakovost: neurja, toča,sneg  
• ugodna cena
• naredimo ga po vaši meri
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osmega marca je zasedal 
odbor za kmetijstvo, gozdar-
stvo, prehrano in okolje, na ka-
terem je bila prva točka dnev-
nega reda problematika po-
ložaja prašičereje v Sloveniji. 
Konzorcij »ohranimo praši-
čerejo Slovenije« (oPS) je na 
seji odbora v okviru delovne 
skupine ministrstva za kme-
tijstvo in okolje predstavil 
kritično stanje prašičereje v 
Sloveniji ter kot možne reši-
tve predlagal ukrep »safegu-
ard« za obdobje 2012–2013 
in podporo za izvajanje nad-
standardov za obdobje 2014–
2020. ob zaključku več ur 
dolge razprave so prisotni po-
slanci sprejeli pet sklepov in 
sklenili, da bodo o razmerah 
v prašičereji ponovno razpra-
vljali ob sprejemanju rebalan-
sa proračuna. 

Predstavniki konzorcija 
OPS so izpostavili, da je v za-
dnjem obdobju (2008–2010) 
močno padel delež državnih 
pomoči v kmetijski dejavno-
sti. V skupnem seštevku vseh 
državnih pomoči se je pomoč 
kmetijstvu, lovu, gozdarstvu 
in ribištvu znižala za polovi-
co. Delež državne pomoči tej 
dejavnosti je namreč leta 2008 
znašal 16,13 odstotkov, medtem 
ko je leta 2010 znašal le še 8,4 
odstotkov. Tako se je ta dejav-
nost, kljub drugačnem prepri-
čanju javnosti, v strukturi dr-
žavne pomoči po dejavnostih v 
letu 2010 znašla šele na šestem 
mestu. Več državne pomoči so 
od kmetijstva, lova, gozdarstva 
in ribištva prejeli: predelovalne 
dejavnosti, promet, nepremič-
nine, elektrika, plin, para in fi-
nančno posredništvo. Z reševa-

njem prašičereje ne ohranjamo 
samo kakovostnega svinjskega 
mesa, delovnih mest in nena-
zadnje že pičle ravni samooskr-
be s hrano, ampak tudi izpol-
njujemo resolucijo državnega 
zbora »Zagotovimo si hrano za 
jutri!«. Hrana je strateška do-
brina in ne dopustimo, da gre 
prašičereja po poti sladkorja.

Država je v zadnjih letih z 
različnimi oblikami državne 
pomoči pomagala številnim 
posameznim podjetjem in za-
nje namenila več sto milijonov 
evrov. Za ohranitev prašičereje 
in ohranitev okoli 1500 delov-
nih mest pa do sedaj ni imela 

dovolj posluha. Zato so v kon-
zorciju OPS Odboru predlagali 
dva možna ukrepa, ki bi krat-
koročno zajezila hitro upada-
nje slovenske prašičereje. Prvi 
ukrep se nanaša na sanacijo 
trenutnega stanja do konca leta 
2013: za ohranitev minimalne-
ga staleža plemenskih svinj ter 
rejskih znanj in spretnosti uve-
de ukrep »safeguard« v višini 
460 evrov na plemensko svinjo 
oziroma 23 evrov po tržnem pi-
tancu. drugi ukrep je bolj dol-
goročen, nanaša se na obdobje 
2014–2020 in predvideva uved-
bo shem nadstandardne reje na 
področju zdravja živali (pogo-

stnost pregledov, dostopnost 
veterinarske pomoči, metode 
kastracije, odsotnost posame-
znih vzrejnih bolezni itd.), po-
čutja (uporabljeni materiali, iz-
pusti, osvetlitev, vlažnost, zra-
čenje, oprema, hrup, talna po-
vršina, oblika boksov, privezi, 
ležišča, gnezda) in krmil (pre-
hrana na bazi žit in soje, GSO, 
lastna krma, omega 3). 
ob zaključku več ur dolge raz-
prave o problematiki položaja 
prašičereje v Sloveniji so pri-
sotni poslanci sprejeli sledeče 
sklepe: 
1. Vlada prouči in poda prija-

vo pristojnemu regulator-
ju konkurence, ki naj pre-
veri obstoj omejevanja kon-
kurence na primeru trga s 
svežim svinjskim mesom v 
Sloveniji. 

2. Rejci prašičev Slovenije v so-
delovanju z Ministrstvom 
za kmetijstvo in okolje pri-
stopijo k ustreznemu pove-
zovanju vseh členov v praši-
čerejski verigi. 

3. Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje naj zagotovi popol-
no sledljivost porekla svinj-
skega mesa do končnega 
potrošnika. 

4. Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje naj pripravi pro-
jekt nadstandardne sheme 
na področju reje prašičev za 
novo finančno perspektivo 
2014–2020. 

5. Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje naj pospeši aktivno-
sti pri zagotavljanju lokalne 
oskrbe in promociji tovrstne 
oskrbe. 

Poleg omenjenih sklepov so čla-
ni odbora še sklenili, da bodo o 
razmerah v prašičereji ponovno 

Za ohranitev slovenske prašičereje
Konzorcij OPS znotraj delovne skupine ministrstva za kmetijstvo in okolje predlagal rešitve za slovensko prašičerejo. 

AKTuALno

Konzorcij OPS je Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano 
in okolje predlagal ukrepe, ki bi že kratkoročno ustavili 
propad slovenske prašičereje.
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razpravljali ob sprejemanju re-
balansa proračuna.  

Marčevska nujna seja Odbora 
za kmetijstvo, gozdarstvo, pre-
hrano in okolje je posledica šte-
vilnih opozoril prašičerejcev na 
izredno stanje v panogi, med 
drugim tudi posledica preda-
je peticije z več kot 7.500 podpi-
si podpornikov konzorcija OPS. 
Peticijo so predstavniki konzor-
cija 23. februarja 2012 preda-
li predsedniku državnega zbora 
Gregorju Virantu in predsedni-
ku pristojnega odbora Dejanu 
Židanu. Predstavnica konzorci-
ja OPS Bogomira Rotman je ob 
tem dejala, da »konzorcij OPS 
nadaljuje svojo borbo za sloven-
sko prašičerejo. Upam, da bodo 
naravo te iniciative OPS jasno 
zaznali tudi tisti posamezniki, ki 
so doslej dvomili o njeni usmer-
jenosti v rešitev težav vseh praši-
čerejcev. Včerajšnja seja je tretji 

korak po tem, ko smo ustanovi-
li konzorcij OPS in v pičlih dveh 
tednih zbrali preko 7.500 podpi-
sov. Verjamemo, da bodo v za-
stavljenem dialogu prevagali ar-
gumenti za ohranitev panoge, 
številnih delovnih mest in oskrbe 
s kakovostnim mesom domačega 
porekla.«

Konzorcij oPS povezuje 
slovenske rejce prašičev, ki že-
lijo opozoriti na kritičen po-
ložaj slovenske prašičereje. 
Pri tem jih podpira Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije, 
ki je obenem tudi Priznana 
rejska organizacija v praši-
čereji, Zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij pri GZS, 
GiZ Prašičereja Slovenije, 
GiZ meso, Sindikat kmetov 
Slovenije, Zveza svobodnih 
sindikatov Slovenije, Skupina 
Panvita in Farme ihan. 

Konzorcij OPS »

 Ponudba velja do razprodaje zalog v naročniškem paketu SeniorD ob vezavi 
za 24 mesecev. Cena vključuje DDV. 

Fotografija je simbolična. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.

Seniorji si pri 
Debitelu svoj 
naročniški paket 
sestavljamo po svoje! 
Nekateri si vse povemo naravnost, drugi 
si raje pošiljamo sporočila, tretji pa 
uporabljamo bolj napredne oblike 
komuniciranja ;)

Mi smo 
vedno 
za akcijo!

Več informacij na www.debitel.si in 041 400 100

NOVO

Naročniški
paket

SeniorD

ZTE
S202

1€ 

redna cena
51€ 

1€ 

redna cena
63€ 

LG
A250 

Hornet 

aPRil 2012 17



AKTuALno

Ribogojstvo kot dopolnilna 
dejavnost na kmetiji
Ribogojstvo je priložnost za manjše kmetije, ki imajo v bližini kakovosten vodni vir. Z neposredno prodajo in 
predelavo rib je dosežena višja dodana vrednost končnih izdelkov.

v začetku lanskega decem-
bra je v gradu Hrastovlje pr 
celovcu potekalo že tretje 
ocenjevanje ribjih izdelkov, ki 
so ga organizirali Kmetijska 
zbornica avstrijske Koroške, 
avstrijsko Združenje kme-
tov za neposredno prodajo, 
Združenje ribogojcev avstrij-
ske Koroške in Združenje 
Genüssland Kärnten, pri oce-
njevanju pa je sodeloval tudi 
svetovalec za ribogojstvo 
pri KGZS – Zavodu Kranj. 
ocenjenih je bilo 54 izdelkov 
iz 21 avstrijskih ribogojnic 
ter trije izdelki iz dveh slo-
venskih ribogojnic. Podelitev 
priznanj ribogojcem z najbo-
lje ocenjenimi izdelki je po-
tekala v sklopu tradicional-
nega kmetijskega sejma Alpe 
Jadran, ki je bil januarja v 
celovcu. Srebrno priznanje 
za dimljeno postrv ter brona-
sto priznanje za namaz iz di-
mljene postrvi je prejela ri-
bogojnica Ferlič iz Zvodnega 
pri celju, ki je predstavljena v 
nadaljevanju.

Ribogojnica Ferlič leži v kra-
ju Zvodno le nekaj kilometrov 
stran iz centra Celja na mirni 
lokaciji s kakovostnim vodnim 
virom. Predstavlja tipično dru-
žinsko ribogojnico. S to dejav-
nostjo se je na tem mestu naj-
prej začela ukvarjati Ribiška 
družina Celje že daljnega leta 
1948, v letu 1964 pa so ribogoj-
nico od njih odkupili Ferličevi. 
Ker je bila pri hiši manjša kmeti-
ja, se je lastnica kmetije Danica 

odločila za odprtje dopolnilne 
dejavnosti ribogojstva in pre-
delave rib. Pri tem je naletela 
na težavo, saj je bil obseg pri-
merljivih kmetijskih površin za 
osnovno dejavnost premajhen 
za vsega 200 kvadratnih me-
trov. Rešitev je našla v nakupu 
sadovnjaka v bližini, v katerem 
je danes vzorno urejen nasad 
jablan topaz, za katerega skrbi 
hči Lucija. Poleg njiju na kme-
tiji, v ribogojnici in v predelavi 
rib pomagata še Daničin mož 
ter njun sin Marko. Njihova go-
jitvena kapaciteta dosega 3 tone 

rib letno, kar je zgornja meja pri 
opravljanju ribogojstva kot do-
polnilne dejavnosti na kmetiji. 
Navedeno količino v celoti pro-
dajo končnim kupcem doma in 
na tržnicah v obliki sveže oči-
ščene ribe ali pa dimljene po-
strvi oziroma različnih nama-
zov iz dimljenih postrvi. Gojijo 
kalifornijsko postrv oziroma 
šarenko, ki je v Sloveniji najbolj 
razširjena ribja vrsta in tudi 
med potrošniki najbolj pozna-
na in zaželena. Kupujejo mla-
dice rib, ki jih v gojitvenih ba-
zenih vzgojijo do konzumne 

velikosti od 250 do 300 gra-
mov, odvisno od želja in potreb 
kupcev. Ribe krmijo s kupljeno 
krmo, ekstrudiranimi peleti, ki 
v vodi počasi tonejo, da jih ribe 
lahko v celoti zaužijejo. Krma, 
ki pade na tla, je za postrvi iz-
gubljena in neizkoriščena, saj 
postrvi kot roparske ribe zau-
žijejo le tisto krmo, ki se v vodi 
premika. Krma za ribe je viso-
ko izkoristljiva, temu primerna 
je sicer tudi visoka cena, ven-
dar so ribe edina gojena vrsta 
živali, ki imajo lahko konverzi-
jo manjšo od 1, kar pomeni, da 
za 1 kilogram prirasta potrebu-
jejo manj kot 1 kilogram krme. 
Težava, s katero se v zadnjem 
času največkrat srečujejo in ki 
jih najbolj omejuje pri gojenju, 
je pogosto pomanjkanje vode v 
vodotoku, iz katerega se ribo-
gojnica napaja. Rešitve iščejo v 
manjši gostoti rib v gojitvenih 
bazenih ter uporabi aeratorjev, 
ki dodatno obogatijo vodo s ki-
sikom. Vse to predstavlja doda-
ten strošek v gojitvenem pro-
cesu. Zaradi relativno majh-
nega gojitvenega obsega rib se 
Ferličevi usmerjajo v predela-
vo rib, s čimer dosežejo višjo 
dodano vrednost končnih pro-
izvodov. V paleti svojih izdel-
kov poleg sveže očiščene po-
strvi kupcem ponudijo tudi di-
mljeno postrv, namaz iz dimlje-
ne postrvi ter narezek postrvjih 
posebnosti, ki obsega file, na-
maz in zeliščne rolade iz di-
mljene postrvi. S predelavo rib 
so začeli pred leti povsem spon-

Danica z možem v degustacijski sobi. V rokah držita nagraje-
ne izdelke z avstrijskega ocenjevanja.
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Upravni odbor Društva hmeljarjev, hmeljarskih 
starešin in princes Slovenije v skladu z 9. čle-
nom statuta Društva poziva vse fizične in prav-
ne osebe s področja hmeljarstva v Sloveniji, da 
podajo predlog za ,novega hmeljarskega stare-
šino. Hmeljarsko princeso izbira iz svojih vrst 
Društvo podeželske mladine.

Pogoji za hmeljarskega starešino: Hmeljarski 
starešina je lahko le hmeljar ali delavec v 
hmeljarstvu z najmanj 10 let dela v hmeljar-
stvu, star najmanj 48 let. naziv hmeljarskega 
starešine je doživljenjski.

Predlog za hmeljarskega starešino fizične in 
pravne osebe pošljejo s soglasjem predlagane-
ga kandidata za hmeljarskega starešino na na-
slov društva: Društvo hmeljarjev, hmeljarskih 
starešin in princes Slovenije, Mestni trg 7, 3310 
Žalec, s pripisom: Predlog za hmeljarskega 
starešino v letu 2012/2013. Zadnji rok je 25. 
maj 2012.

UO Društva hmeljarjev,  »
hmeljarskih starešin in princes  »

Slovenije 

tano, v majhni dimni komo-
ri so naenkrat lahko podimili 
20 postrvi. Kot pove Danica, je 
bilo prelomno naročilo večjega 
podjetja iz Celja, ki je za novole-
tna darila naročilo tisoč kosov 
dimljene postrvi. Takrat so di-
mili noč in dan, da so uspeli za-
dostiti naročilu. Po tistem se je 
predelava razmahnila, na račun 
kakovosti njihovih izdelkov pa 
so dimljene postrvi začele ro-
mati tudi v tujino. Lahko se po-
hvalijo, da so njihove dimlje-
ne postrvi jedli celo v Ameriki 
in Rusiji. Ferličevi svoje izdel-
ke prodajajo na domu, Danica 
pa ima redne stojnice v večjih 
trgovskih centrih v Celju, ude-
ležuje se priložnostnih sejmov 
v ostalih mestih, izdelke ogla-
šuje na spletni strani Kupujmo 
domače. Danica izpostavi, da je 
najboljša ustna reklama zado-
voljnih kupcev in, kot pravi, ta-
kih ne manjka. Njihova kmetija 
je pridobila status učne kmeti-
je, otroci in odrasli se sprehodi-
jo po kmetiji, se podrobneje se-
znanijo z ribogojnico ter si ogle-
dajo gojenje postrvi. Seznanijo 
se z dimljenjem postrvi in izde-
lavo namaza iz dimljene postr-
vi. Temu sledi predstavitev po-
sebnosti na kmetiji, kakor re-
cimo zgodovine sončne ure in 
njenega pomena. Za konec se 
obiskovalci ustavijo v degusta-
cijski sobi, kjer jim Ferličevi po-
strežejo z domačimi dobrotami 
s poudarkom na ribjih poseb-
nostih. Tako v prijetnem vzduš-
ju spoznavajo gojenje postrvi od 
mladice do krožnika. 

Miha Štular, »
KGZS – Zavod Kranj

Organizator 
razstave:

Soorganizatorja:

10 let
združenja

C
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V okviru sejma bo v petek, 31. marca, ob 9.30 uri v dvorani Konjeniškega kluba Komenda 
v organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Zavoda Ljubljana predavanje 

Socialna varnost kmetov: zavarovanje in socialne pomoči iz naslova kmetijske dejavnosti.

Zbiranje predlogov za hmeljarskega 
starešino in hmeljarsko princeso 
2012/2013
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Pomladno Podeželje v mestu
Na prireditvi Podeželje v mestu bo poudarek na podpori skupne kmetijske politike kakovostni pridelavi hrane.

Začetek maja bo v znamenju 
pomladno obarvanih priredi-
tev Podeželje v mestu. Srečali 
se bomo v Ljubljani in Kopru. 

Obiskovalci prireditev so ve-
dno znova navdušeni nad odlič-
nimi pridelki in izdelki, ki jih 
na stojnicah ponujajo slovenski 
kmetje. Prav tako se veselijo pri-
ložnosti za kramljanje s kmeti-
cami in kmeti, ki kmetujejo in 
izvajajo dopolnilne dejavnosti v 
skladu z evropskimi uredbami 
in pravilniki Skupne kmetijske 

politike. Ta zagotavlja visoko ka-
kovost njihovih proizvodov.

Eden od ciljev Skupne kme-
tijske politike, ki letos obeležu-
je petdeset let, je zagotavljanje 
prehranske varnosti in samo-
oskrbe. V Sloveniji vedno bolj 
prepoznavna blagovna znam-
ka Dobrote slovenskih kme-
tij kaže na vse večje zavedanje 
kupcev o pomenu lokalne pri-
delave in predelave. Podeželje 
v mestu – Dobrote slovenskih 
kmetij, ki bo 12. maja poteka-

lo v Ljubljani, bo namenjeno 
predstavitvi kmetij, ki sodelu-
jejo na ocenjevanju 23. držav-
ne razstave Dobrote slovenskih 
kmetij na Ptuju. Ta bo letos po-
tekala med 17. in 20. majem. 

V Kmetijsko gozdarski zbor-
nici Slovenije se trudimo, da so 
prireditve Podeželje v mestu 
medijsko odmevne ter pred-
stavljajo in opominjajo na po-
men domačih kmetijskih pri-
delkov in izdelkov. Obenem 
omogočajo promocijo nepo-

srednih proizvajalcev, spodbu-
jajo neposredno prodajo in so 
priložnost za druženje pridelo-
valcev in potrošnikov. Tudi po-
mladno obarvano Podeželju v 
mestu Koper, ki bo potekalo 5. 
maja po Pristaniški ulici in v 
Taverni, bo odlična priložnost 
za srečanje. Veseli bomo, če se 
nam pridružite. 

več podatkov o priredi-
tvah najdete na spletni strani 
www.kgzs.si.  

Tatjana Vrbošek »

RAZPIS

(i) Podeželje v mestu – dobrote slovenskih kmetij
sobota, 12. maj 2012, Ljubljana, Pogačarjev trg

(ii) Podeželje v mestu Koper
sobota, 5. maj 2012, Koper, pri Taverni

Pogoj za sodelovanje na Podeželju v mestu – Dobrote slovenskih 
kmetij je poleg poravnanega članskega prispevka Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije ter zakonskih predpisov za pro-
dajo tudi sodelovanje na ocenjevanju 23. državne razstave 
dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. 

Pisne prijave za prireditvi sprejemamo do zasedbe mest 
na e-naslov pr@kgzs.si ali po pošti na naslov Kmetijsko gozdar-
ska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana (za PVM 
Koper oz. PVM Ljubljana).  
•	 V	prijavi	navedite,	za katero prireditev se prijavljate (Koper 

ali Ljubljana),
•	 vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, kontaktni 

telefon in elektronski naslov, ime kmetije in vašo ponudbo). 
•	 Za	prodajo	pridelkov	dodatna	dokumentacija	ni	 potrebna.	

Za prodajo izdelkov nam pošljite kopijo priglasitvenega lista 
ali veljavne odločbe o registraciji dopolnilne dejavnosti in 
kopijo izpisa o registraciji pri pristojnem nadzornem orga-
nu: za živila živalskega izvora izpis o registraciji z VURS-a, 
za živila rastlinskega izvora izpis iz registra pri ZIRS-u. 

•	 Pogoj	 za	 sodelovanje	na	Podeželju	 v	mestu	–	Dobrote	 slo-
venskih kmetij 12. maja je sodelovanje na ocenjevanju 23. 
državne razstave Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. 

•	 Poravnan	članski	prispevek	Kmetijsko	gozdarske	 zbornice	
Slovenije.

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

• Prednost pri sodelovanju imajo kmetije, ki so izpadle na 
Podeželju v mestu, ki je potekalo 31. marca v Ljubljani.

Namen prireditev Podeželje v mestu je predstavitev in promo-
cija raznolikosti ponudbe slovenskih kmetij (prodaje pridelkov 
ter izdelkov dopolnilnih dejavnosti na kmetijah).

Za dodatne informacije pokličite na telefon 01 513 66 09 oz. 
041 366 504 (Tatjana Vrbošek) ali 01 513 66 52 oz. 031 717 975 
(Jerica Potočnik). 
Sodelujte in s prodajo svojih pridelkov ter izdelkov doprine-
site k promociji podeželja!

Sofinancira Evropska unija, 
Generalni direktorat za kmetijstvo

 in razvoj podeželja.
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AKTuALno

Jesenkove nagrade in 
priznanja Biotehniške 
fakultete 
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani je 14. marca po-
tekala slovesna podelitev Jesenkovih nagrad in priznanj 
biotehniške fakultete v Ljubljani. Podelitve se je udeležil 
tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
ciril Smrkolj.

Jesenkovo nagrado za življenjsko delo je prejela prof. dr. 
Irena Rogelj. Dr. Jerneja Jakopič je prejela Jesenkovo nagra-
do diplomantki doktorskega študija za leto 2011, Tinkara Pirc 
Marolt pa Jesenkovo nagrado za najboljšo diplomantko dodi-
plomskega študija v letu 2011,.

Priznanje posamezniku iz Biotehniške fakultete so preje-
li: prof. dr. Metka Hudina, prof. dr. Mojca Narat, prof. dr. Ines 
Mandić Mulec, Tea Kuzman in Slavko Rudolf. Priznanje fakul-
tete posamezniku izven Biotehniške fakultete pa je prejel doc. 
dr. Jože Verbič s Kmetijskega inštituta Slovenije.

Biotehniška fakulteta podeljuje Jesenkove nagrade in pri-
znanja fakultete vsako leto v spomin na Frana Jesenka. Prof. dr. 
Fran Jesenko se je rodil 14. marca 1875 v Škofji Loki. Bil je prvi 
profesor botanike na ljubljanski univerzi in eden od ustanovi-
teljev današnjega Triglavskega narodnega parka. Umrl je leta 
1932. Biotehniška fakulteta je po njem poimenovala priznanja 
za največje dosežke na področju pedagoške, raziskovalne in 
strokovne dejavnosti s področja biotehniških ved.

Vabljeni na brezplačen 
seminar

Kako se 
predstaviti 
na prireditvah 
podeželje v mestu?
v četrtek, 19. aprila 2012, ob 10. uri, 
v stavbi Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, Celovška 135, 1000 ljubljana

Seminar je namenjen kmetijam, ki sodelujejo na prireditvah 
Podeželje v mestu in vsem, ki bi na njih želeli sodelovati. 

Pisne prijave sprejemamo na naslov pr@kgzs.si do zasedbe 
prostih mest. Za dodatne informacije pokličite na telefon 
01 51 36 609 ali 041 366 504 (Tatjana Vrbošek).

Vabimo vas na

Dan odprtih vrat 
Osemenjevalnega centra 

Preska

v soboto, 14. aprila 2012, ob 10. uri 
na Osemenjevalni center Preska,

Cesta v Bonovec 1, Medvode

Na Osemenjevalnem centru Preska smo ponosni na 
rezultate selekcijskega dela in jih želimo predstavili širši 
javnosti. Zato ponovno obujamo tradicijo dneva odprtih 
vrat oziroma javno licenciranje. Slednjega v preteklih 
letih zaradi neustreznih veterinarsko-sanitarnih pogojev 
nismo mogli izvesti. Z nekaj posodobitvami, izgradnjo 
maneže za prikaz bikov in zadostitvijo pogojem 
veterinarsko-sanitarnega reda pa lahko tako prireditev 
znova organiziramo. 

Program bomo začeli s krajšim strokovnim delom in 
nadaljevali s predstavitvijo naših bikov:

10.00 Mag. Marko Čepon: Na kaj moramo biti 
pozorni pri izbiri pasme bika za gospodarsko 
križanje pri posameznih pasmah krav, da 
dosežemo najboljše rezultate?

10.20 Dr. Marija Klopčič: Izbira primernega bika 
za osemenjevanje krav ob uporabi podatkov 
selekcije in kontrole (Kako do čim boljših 
potomk?) 

11.00 Predstavitev bikov 

Sofinancira Evropska unija, 
Generalni direktorat za kmetijstvo

 in razvoj podeželja.
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Kupujmo domače je tisto, kar 
zagovarja KGZS
Na godovni dan svetega Jožefa, 19. marca, je v Petrovčah potekal 24. Jožefov sejem. 

AKTuALno

Sejem organizira Hmezad 
Kmetijska zadruga Petrovče 
v sodelovanju s KGZS – 
Zavodom celje, izpostavo 
žalec. Tema letošnjega sejma 
je bila Hrana iz domačih logov. 
Udeležence sejma sta pozdra-
vila predsednik KZ Petrovče 
Franci Gajšek ter predsednik 
Zadružne zveze Slovenije 
Peter vrisk. blagoslovil ga je 
celjski škof msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek.

»Kupujmo domače je tisto, 
kar zagovarja Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije,« je v 
pozdravu poudaril podpredse-
dnik KGZS marjan Golavšek 
in dodal, da je tudi ta sejem v 
duhu »kupujmo domače« ter 
čestital organizatorjem, obisko-
valcem in sodelujočim na stoj-
nicah in vsem Jožetom. Župan 
občine Šentjur Janko Kos se 
je poigral s pomenom skupne 
kmetijske politike v smislu, da 
naj vse ustanove, ki v kmetij-
stvu kaj pomenijo, stopijo sku-

paj. »Ljudje si želijo zdravega ži-
vljenja, katerega pomemben del 
je zdrava prehrana,« je dodal 
ter pohvalil razstavo velikonoč-
nih jedi, ki so jo pripravile čla-
nice Društva podeželskih žena 
Žalec.

Te pod mentorstvom sveto-
valke za dopolnilne dejavnosti 

KGZS – Zavoda Celje Andreje 
žolnir že tradicionalno pripra-
vijo sejemsko razstavo, v kate-
ro je vloženega veliko truda, za-
misli in dobre volje. Z njo vedno 
znova navdušijo obiskovalce. 
Tudi letošnja razstava veliko-
nočnih jedi je odražala lokal-
ne posebnosti in je bila pripra-
vljena iz doma pridelanih živil. 
Članice društva si želijo, da se 
bogastvo gastronomske dedi-
ščine in kultura prehranjevanja 
prenašata v vsakdan. »Danes 
je kulinarika postala moder-
na. Priprava hrane nam ne 
pomeni zgolj preživetja, tem-
več v njej tudi uživamo, saj se 
z njo izražamo in povezujemo. 
Ohranjanje narave in lokalne 
tradicije sta postali ponovno 
odkriti vrednoti,« je med dru-
gim zapisano v Lupinicah, knji-
žici, ki jo poleg utrinkov iz dru-
štvenih dejavnosti bogatijo tra-
dicionalni kuharski recepti.

Pohvalo delu kmetijskih 
svetovalk je izrekel predsednik 
Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije ciril Smrkolj, ki se je 
na sejmu srečal s predstavniki 
hmeljarjev. S predsednikom ko-
misije za hmeljarstvo pri KGZS 
Ferdinandom Kunstom se je 
pogovarjal o predlogih ukre-
pov za rešitev problematike v 
hmeljarstvu. Z njimi bo v pri-
hodnjih dneh seznanil ministra 
za kmetijstvo in okolje Franca 
bogoviča.

Na sejemskih stojnicah je 
bilo med drugim moč kupiti 
kmetijsko orodje, pridelke, iz-
delke in semena. Predstavljale 
so se alternativne oblike kme-
tovanja, ki jim strokovno pod-
poro v okviru KGZS – Zavoda 
Celje nudi maja Klemenc 
cokan. Med člani društva za 
biodinamično kmetovanje Ajda 
je Ekološka kmetija Zahojnih. 
Ukvarja se s partnerskim kme-
tovanjem, ki je oblika povezo-
vanja med kmetijo ter potro-
šniki. Kmetujejo po načelih bi-
odinamike, njihove stranke pa 
delijo stroške za podporo kme-
tiji. Tudi tveganje spremenljive 
količine pridelka.

Ena od zanimivejših razsta-
vljavk letošnjega sejma je bila 
ljubiteljska zbiralka fižola go-
spa Justika škoberne iz Žalca. 
Na ogled je ponudila del zbir-
ke sort fižola. Tradicijo zbiranja 
nadaljuje po svoji mami in da-
nes njena zbirka šteje preko 120 
različnih sort. Njena najljubša 
sorta je dan in noč.

Tatjana Vrbošek »

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj se je ob obisku sejma tudi 
srečal s predstavniki hmeljarjev in se z njimi pogovarjal o 
ukrepih za reševanje težav v teh panogi.
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Volja žene naprej
Na Trojanah je sredi marca potekal volilni občni zbor Zveze kmetic Slovenije.

AKTuALno

Prek 150 prisotnih članic društev iz cele Slovenije je pozdra-
vil predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ciril 
Smrkolj. izrazil je občudovanje in pohvalo njihovem delu ter 
čestital predsednici ireni Ule ob ponovni izvolitvi. Povedal je 
še, da vlada pripravlja rebalans proračuna in za kmetijstvo je pred-
videnega manj denarja. To ni v skladu z načrti države po poveča-
nju samooskrbe. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije temu na-
sprotuje. »Podpiramo ministra pri prizadevanjih za ohranitev sred-
stev za kmetijstvo,« je dodal.

Na občnem zboru je Irena Ule podala poročilo o delu zveze, ki 
je v letu 2011 izvedla številna srečanja in prireditve. Ob ponovni iz-
volitvi je povedala: »Vem, da bo veliko dela, da bo težko, vendar ti-
sta volja, da se nekaj naredi za kmečke ženske, žene naprej.« Zveza 
kmetic Slovenije deluje na območju celotne Slovenije, tako ni ve-
dno lahko uskladiti različnih navad. Prav tako gre za skupino žena 
različnih generacij in zanimanj. Današnji način življenja je druga-
čen, ni več toliko druženja in medsebojne pomoči. »Društva so zelo 
pozitivna sredina, v katerih marsikatera članica najde uteho tudi v 
času osebnih stisk,« je poudarila in dodala: »Želim si, da bi se kmeč-
ke žene znale postaviti zase, da bi bile samozavestne in bolj ponosne 
na svoje delo.« 

Irena Ule zvezi predseduje že četrti mandat. V tem času je opra-
vila res izjemno delo, kajti zveza je danes opažena. Vključena je v 
različne komisije v okviru pristojnih ministrstev. »Želim tudi, da bi 
bil kmetica kot poklic bolj priznan. Ni prav, da ni enakovreden osta-
lim,« je eden od njenih ciljev. Sama za delo predsednice porabi pri-
bližno uro na dan. Trdega dela je vajena od nekdaj. Od rojstva živi 
na kmetiji. Pravi, da je življenje na kmetiji zelo lepo, če zanjo naj-
deš posluh. V vsakem delu je potrebno najti nekaj dobrega, mu biti 
predan in predvsem trdo delati. Vse to ponovni predsednici Zveze 
kmetic Slovenije odlično uspeva. Tudi ob pomoči nekaterih kmetij-
skih svetovalk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Kaj o ponovno izvoljeni 
predsednici Zveze kmetic 
Slovenije menijo njene 
članice:

Slavica Raščan, Sveti Jurij ob 
ščavnici  
»Predsednica je super. Prava 
ženska za to delo. Opravlja iz-
jemno delo. Tudi članice naše-
ga društva smo dejavne, med 
drugim imamo skupino ple-
salk kankana.«

dragica Kaluža, narin
»Nič ni narobe, če se vod-
stvo vsake toliko let zame-
nja. Trenutno ni nobene, ki 
bi bila pripravljena toliko de-
lati kot Irena. Nismo je našle. 
Naša predsednica je res spo-
sobna. Programi za leto 2012 
so bogati, zelo pestri in zani-
mivi. Prek dela spoznaš celo 
Slovenijo, zelo zanimive lju-
di, izmenjaš izkušnje. Žal je v 

Narinu društvena dejavnost malo na dopustu, a obljubljamo, 
da se vrnemo.«

Francka Javeršek, Kristan 
vrh na Kozjanskem
»Naši predsednici želim veli-
ko uspehov. Morala bo strniti 
moči, kajti predsedovanje zve-
zi je trdo in odgovorno delo. Če 
bomo kmetice stopile skupaj in 
se bo naš glas slišal, bomo lah-
ko naredile veliko dobrega za 
vse, tako na socialnem podro-
čju kot ostalem. Sem  nosilka 
naziva kmetica leta, ki mi po-
meni zelo veliko.  Drugače sem 
predvsem kozjanska  kmetica, ki dela z veseljem in mi kmeti-
ja pomeni zadovoljstvo. Brez kmetij podeželje ne bi bilo tako 
lepo.« 

Tatjana Vrbošek »

Predsednik KGZS Ciril Smrkolj je čestital Ireni Ule ob ponovni 
izvolitvi za predsednico Zveze kmetic Slovenije.
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Gre za največjo vseslovensko 
razstavo dobrot z dolgo tra-
dicijo in za vseslovenski pro-
jekt, ki ga že od vsega začetka 
pripravljamo v okviru kmetij-
ske svetovalne službe, ki de-
luje pri območnih kmetijsko-
gozdarskih zavodih. 

Vodimo ga na KGZS – 
Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Ptuj ob sodelovanju Mestne ob-
čine Ptuj in Kmetijsko gozdar-
ske zbornice Slovenije. Želja or-
ganizatorjev je povezava med 
turizmom in kmetijstvom ter 
mestom in podeželjem, kar vr-
sto let tudi že uresničujemo. 
Razstavo organiziramo tako, 
da so predhodno izvedena oce-
njevanja izdelkov iz trinajstih 
skupin, razstavljene pa bodo 
nagrajene dobrote. 

letos prijavljenih Kar 
1347 izdelKov 
Na letošnjo razstavo so iz 
Slovenije in zamejstva kmetije 

v ocenjevanje prijavile 1347 iz-
delkov, kar je 282 izdelkov več 
kot pred štirimi leti. Po izku-
šnjah bo velika večina izdelkov 
tudi nagrajena, ker gre za izdel-
ke visoke kakovosti. V primer-
javi s prejšnjimi leti opažamo, 
da je največji porast pri števi-
lu prijavljenih mlečnih izdel-
kov. Nekoliko manjši porast je 
pri mesnih izdelkih, padec pa 
opažamo pri krušnih izdelkih 
in pecivu. 

Na letošnji razstavi ima 
osrednje mesto ljubljanska po-
krajina z Zasavjem, ki je pozna-
na po kakovostnih tradicional-
nih krušnih izdelkih, pridela-
vi mesnih, mlečnih, sadnih in 
drugih dobrot ter po krasnem 
razgibanem podeželskem pro-
storu. Posebej se bosta predsta-
vili Živilska šola iz Ljubljane in 
Biotehniška šola Ptuj, ki vsa-
ko leto sodeluje pri organizaci-
ji razstave. Šola bo dodatno po-
pestrila dogajanje z dnevi od-

prtih vrat na svojem posestvu. 
Poudarek triindvajsete razstave 
pa bo na ekoloških dobrotah iz 
slovenskih pokrajin. Pripravili 
bomo tudi ekološko tržnico in 
strokovni posvet na to temo. 

Kakovost ocenjenih izdelkov 
se iz leta v leto dviga, kar potr-
juje število prejetih priznanj in 
podeljenih znakov kakovosti, 
ki jih dobijo kmetije za trikrat 
zapored prejeto zlato priznanje 
(za isto vrsto izdelka). Naj  pou-
darimo, da je bilo v dvaindvaj-
setih letih na Ptuju podeljenih 
3709 bronastih priznanj, 3921 
srebrnih priznanj in 4209 zla-
tih priznanj ter za trikrat za-
pored osvojeno zlato priznanje 
507 znakov kakovosti.

organizatorji razstave smo 
zadovoljni, da smo v Sloveniji 
naredili potrebne spremem-
be zakonodaje na področju 
pridelave in predelave živil 
rastlinskega in živalskega iz-

vora. Zahteve inšpekcijskih 
služb v primeru prodaje do-
brot na stojnicah ob prire-
ditvah so danes znosnejše. 
Registrirane kmetije lahko 
svoje izdelke prodajajo na ce-
lotnem območju Slovenije. S 
spremembo zakona o kmetij-
stvu se pojavi izraz »dobro-
te naših kmetij«, ki bo pripe-
ljal do sheme kakovosti, dose-
gljive za manjše pridelovalce 
in predelovalce na kmetijah. 
želimo, da dobra higienska 
praksa pri predelavi živil ži-
valskega in rastlinskega izvo-
ra zajame vse postopke od pri-
delave do prodaje izdelka. Z 
dobrotami slovenskih kmetij 
bomo v resnici začutili doma-
če ognjišče in pristne dobrote 
naših kmetij. 

Peter Pribožič, »
predsednik organizacijskega 

odbora 23. razstave

AKTuALno

Dobrote slovenskih 
kmetij Ptuj 2012
Dobrote slovenskih kmetij bodo letos na ogled že triindvajsetič, in sicer od 17. do 20. 
maja 2012 na Ptuju v Minoritskem samostanu. 

Prijavljeni izdelki po regijah v zadnjih treh letih

ReGiJA 2010 2011 2012
Pomurska 116 135 145
Dolenjska z Belo krajino in 
Posavjem 83 117 108
Gorenjska 109 115 131
Celjska s Koroško 341 378 338
Primorska 170 213 224
Ljubljanska z Zasavjem 121 118 122
Podravska 211 274 251
avstrijska Koroška 27 19 22
Skupaj 1.078 1.369 1.347
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vLJUdno STe vAbLJeni, dA Se nAm PRidRUžiTe na 

23. državni razstavi dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2012.
ČAS RAZStAve

Razstava bo na ogled od 17. do 20. maja 2012. Svečano odprtje razstave bo 17. maja 2012 ob 16. uri na dvorišču Minoritskega samo-
stana. Pričakujemo častnega pokrovitelja ministra za kmetijstvo in okolje, župana MO Ptuj, predsednika KGZS in ostale pomembne 
goste iz politike in gospodarstva. Na dan odprtja razstave bo ogled možen že od 9. ure naprej. Na dvorišču bo ob 12. uri podelitev li-
cenc za nacionalno poklicno kvalifikacijo za mlade kmete.

KRAj RAZStAve
Prostori Minoritskega samostana na Ptuju (Minoritski trg 1). Prodaja in ponudba dobrot bo organizirana na dvorišču Minoritskega 
samostana in pred samostanom ter tudi v mestu.

PRogRAm RAZStAve
Ogledi bodo možni vsak dan  med 9. in 18. uro. v soboto, 19. maja 2012, bodo ob 13. uri podelitve priznanj za nagrajene: mesne 
in mlečne izdelke, suho sadje, vina, sokove, marmelade, žganja, sadna vina, kise, olja, kompote, konzervirano zelenjavo. Med po-
delitvami bo bogat kulturni program. V soboto bo ob 11. uri potekala tudi regijska revija folklornih skupin v organizaciji Izpostave 
sklada za kulturo iz Ptuja in pred mestno hišo bo Sirarski praznik. v nedeljo, 20. maja 2012, bo ob 10. uri sveta maša v minoritski 
cerkvi. Ob 11. uri bo začetek podelitev priznanj za krušne in mlečne izdelke. Med podelitvami bo bogat kulturni program, ki se bo 
nadaljeval tudi popoldan, ko bo srečanje ljudskih pevcev in godcev v organizaciji javne radijske oddaje Radia Ptuj. 

vabimo vas, da od 17. do 20. maja 2012 obiščete minoritski samostan na Ptuju in si ogledate osrednji festival kulinaričnih do-
brot slovenskega podeželja. Podrobnejši program prireditve bomo predstavili v začetku maja.

aPRil 2012 25



nAvzKRižnA sKLADnosT

Standard za fitofarmacevtska 
sredstva
Z navzkrižno skladnostjo se intenzivno ukvarjamo tako kmetje kot kmetijski svetovalci. V tokratnem prispevku želimo 
opozoriti na vsebine, povezane s standardom za fitofarmacevtska sredstva.

v prid pridelovalca, potrošni-
ka in našega okolja je, da spo-
štujemo registracije za posa-
mezna fitofarmacevtska sred-
stva (v nadaljevanju FFS), saj 
se zanje v postopkih registra-
cije preverita tako učinkova-
nje na ciljni organizem kot 
tudi vpliv na okolje ter raz-
gradnja sredstva in ostanki. 
določijo se dovoljene mej-
ne vrednosti ostankov v pri-
delkih, ki jih ob upoštevanju 
navodil za uporabo in etikete 
ter dobre kmetijske prakse ne 
moremo preseči. Le uporaba 
registriranih sredstev zagota-
vlja varno uživanje pridelkov 
iz rastlin, na katerih smo upo-
rabljali FFS.

Kmetijski svetovalci v okvi-
ru javne službe kmetijskega 
svetovanja (JSKS) redno skrbi-
mo za obveščanje in osveščanje 
o pomenu izvajanja standarda 
za fitofarmacevtska sredstva. 
Pogosto se pri svojem delu sre-
čujemo z nenamernimi, redkeje 
namernimi, kršitvami zahteve, 
ki govori o uporabi v Sloveniji 
registriranih FFS ali sredstev, 
za katera je bilo izdano izjemno 
dovoljenje, dovoljenje za razši-
ritev uporabe v RS ali dovolje-
nje za promet identičnih FFS iz 
drugih držav članic Evropske 
unije (zahteva št. 38). Prav tako 
pogosto prihaja do kršitev zah-
teve, ki od uporabnikov zahte-
va, da FFS uporabljamo v skla-
du z navodilom za uporabo, na-
vedbo na etiketi oziroma s po-
datki o dovoljenju za uporabo 
(zahteva št. 39).

Do kršitve prve zahteve po-
gosto prihaja na območjih ob 
meji s sosednjimi državami, saj 
pogosto drži rek, da dober glas 
seže v deveto vas, in med sose-
di se hitro razve, da je kakšno 
FFS pri sosedih cenejše kot 
doma. Pogosto se na koncu iz-
kaže, da FFS z istim imenom ali 
vsebnostjo iste aktivne snovi (a. 
s.) v sosednji državi ni povsem 
identično s FFS, ki je naprodaj 
pri nas. Hkrati ta sredstva niso 
opremljena z etiketami oziro-
ma navodilom za uporabo v 
slovenščini in nerazumevanju 
navodila sledijo težave v pra-
ksi (fitotoksičnost na gojenih 

rastlinah, nedelovanje sredstva 
…). Pogosto do te kršitve priha-
ja tudi, če pridelovalec ne pozna 
nadomestne rešitve za zatiranje 
plevelov, bolezni ali škodljivcev 
v posameznih posevkih ali če 
nadomestne rešitve preprosto 
nima. Temu se izognete, če se 
s potrebnimi FFS oskrbite pri 
domačem, registriranem pro-
dajalcu, saj le v teh primerih ob 
težavah s FFS lahko uveljavljate 
reklamacijo.

Kje UporabniKi 
dobimo verodostojno 
informaCijo 
Informacije, ali je posamezno 

FFS registrirano za uporabo v 
RS, je bilo zanj morda izdano 
izjemno dovoljenje, dovoljenje 
za razširitev uporabe ali dovo-
ljenje za promet identičnih FFS 
iz drugih držav članic Evropske 
unije, so na voljo na spletni 
strani Ministrstva za kmetij-
stvo in okolje, Fitosanitarne 
uprave RS – seznam registri-
ranih FFS (dostopen je tudi na 
spletnem naslovu: http://sple-
tni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/
index.htm), pri uvoznikih ozi-
roma distributerjih FFS in/ali 
pri organizacijah, ki so prido-
bile izjemno dovoljenje, dovo-
ljenje za promet identičnih FFS 

Informacije o registriranih fitofarmacevtskih sredstvih dobite na spletnem naslovu 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm. 

26 številka 107



iz drugih držav … Če kupuje-
te FFS v registriranih prodajal-
nah FFS, je praktično nemogo-
če, da bi lahko kupili sredstvo, 
ki v Sloveniji ni registrirano. Z v 
Sloveniji neregistriranimi sred-
stvi pa smo se pred časom sre-
čali tudi pri nas, saj so posame-
zni ponudniki repromaterial 
po zelo ugodnih cenah ponujali 
kar po domovih. V takšnih pri-
merih vsekakor velja pred na-
kupom in uporabo FFS natanč-
no pregledati navodilo za upo-
rabo oziroma etiketo in v ura-
dnih evidencah preveriti, ali je 
posamezno sredstvo res regi-
strirano v Sloveniji.

Zahtevo, da moramo FFS 
uporabljati v skladu z navodi-
lom za uporabo oziroma naved-
bami na etiketi oziroma dovo-
ljenju za uporabo, pogosto krši-
mo v smislu, da v posameznih 
kulturah uporabljamo sredstva, 
ki za to kulturo niso registrira-
na (v navodilu kultura ni nave-
dena), ali sredstvo uporabljamo 
v registrirani kulturi, vendar 
ne za namen, za katerega je re-
gistrirano. Pogosto zahtevo kr-
šimo tudi pri upoštevanju naj-
višjega dovoljenega odmerka 
(napačen preračun, nameno-
ma povečan odmerek …) in ka-
rence. Vse podatki, potrebni za 
namensko in strokovno pravil-
no uporabo FFS, ki učinkovito 
deluje na ciljne organizme, so 
navedeni v navodilu za upora-
bo oziroma etiketi, ki je prilo-
žena posameznemu FFS. Pred 
pripravo in uporabo škropilne 
brozge je zato potrebno natanč-
no prebrati navodilo za upora-
bo oziroma etiketo in zapisano 
seveda tudi upoštevati. Tako se 
ob upoštevanju dobre kmetijske 
prakse varstva rastlin lahko iz-
ognemo nepotrebnim težavam 
v praksi, do katerih pride ob za-
menjavi npr. insekticida s her-
bicidom, uporabi neustreznega 

odmerka, uporabi sredstva na 
neregistrirani kulturi  … 

KaKo ravna KmetijsKi 
svetovaleC ob 
svetovanjU navzKrižne 
sKladnosti na Kmetiji?

S pomočjo evidence o uporabi 
FFS in pregleda FFS, skladišče-
nih na kmetiji, svetovanca opo-
zori na morebitne napake in mu 
svetuje, kako ravnati v bodoče, 
da se bo izognil kršitvam ome-
njenih zahtev.

preverjanje izvajanja 
omenjenih zahtev in 
Kršitve
Kontrolor navzkrižne skladno-
sti ob pregledu na kmetiji s po-
močjo evidence o uporabi FFS 
in FFS, skladiščenih na kmeti-
ji, preveri, ali se omenjeni zah-
tevi na kmetiji izvajata ali ne. 
V primeru kršitve 38. zahteve 
velja, da gre na kmetiji za tež-
ko kršitev zahtev standarda za 
fitofarmacevtska sredstva (za 
kršitev si prislužite 100 kazen-
skih točk), v primeru ugotovlje-
ne kršitve 39. zahteve pa gre za 
srednjo kršitev, ki je kaznovana 
s 50 kazenskimi točkami.

Uporabljajmo le FFS, ki so 
registrirana v Sloveniji (upošte-
vajmo tako kulturo kot namen 
uporabe), skladno z navodilom 
za uporabo oziroma navedba-
mi na etiketi! Pridelovalec, ki 
uporablja FFS skladno z navo-
dili za uporabo oziroma etike-
to, bo temu standardu zadostil 
brez težav. Z morebitno kontro-
lo se to le potrdi.

v primeru nejasnosti in 
vprašanj pa smo vsekakor v 
pomoč kmetijski svetovalci, 
saj smo seznanjeni z novost-
mi, poznamo vire informacij 
ipd. in skupaj s pridelovalci 
po potrebi poiščemo nadome-
stne rešitve.

Iris Škerbot  »

KGZS – Zavod Celje

nAvzKRižnA sKLADnosT

Zakaj bi izgubljali denar, ki 
vam pripada?
ministrstvo za kmetijstvo in okolje je februarja skupaj s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije izdalo »Priročnik 
za izvajanje zahtev navzkrižne skladnosti za kmetijska 
gospodarstva«. 

Priročnik je natisnjen v nakladi 63.000 izvodov in name-
njen vsem nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki pridobivajo 
sredstva iz ukrepov kmetijske politike. Priročnik že lahko 
brezplačno prevzamete pri svojem kmetijskem svetovalcu. 
V njem najdete koristne napotke, kako najlaže izpolniti zahte-
vane predpise navzkrižne skladnosti. 

V zadnjih letih se zaradi napak na kmetijah iz naslova nav-
zkrižne skladnosti, ki jih ugotovijo kontrolorji Agencije RS 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, slovenskim kmetom v 
povprečju odvzame preko 400.000 evrov sredstev. To se lahko 
zgodi tudi vam! Zato vam priporočamo, da priročnik prevza-
mete in preverite v njem navedena vprašanja za pomoč kmetu. 
V primeru, da na vaši kmetiji ni vse tako, kot bi moralo biti, se 
obrnite na svojega kmetijskega svetovalca, še preden se najavi-
jo kontrolorji. Kmetijski svetovalec vam bo pri izpolnjevanju 
zahtev lahko pomagal.
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Ali v ekološkem kmetovanju res ne 
škropimo?
V javnosti srečamo številne predsodke in stereotipe o ekološkem kmetovanju. En od njih je pogosto zatrjevanje: To je 
čisto bio, saj ni nič škropljeno!

ekološko kmetovanje izhaja 
iz že skoraj pozabljenih osnov, 
kjer je poznavanje naravnih 
zakonitosti temelj za uspešno 
pridelovanje. izhodišče eko-
loškega kmetovanja je vzdr-
ževanje rodovitnih tal in obli-
kovanje čim boljših pogojev 
za pridelovane rastline. 

Ekološki kmetje uporablja-

jo postopke obdelave tal in gno-
jenja, ki ohranjajo ali poveča-
jo količine organskih snovi v 
tleh. Za uspešno pridelovanje 
je pomembna velika raznoli-
kost živih organizmov v tleh, 
ki prispevajo h kroženju sno-
vi. Ekološki pristopi obdela-
ve ne smejo povzročati zbitosti 
tal, izboljšajo njihovo stabilnost 

in preprečijo erozijo. Osrednji 
tehnološki ukrep, ki zagoto-
vi rodovitnost in biološko ak-
tivnost, pa je večletni kolobar. 
Vanj morajo obvezno biti vklju-
čene stročnice in druge podori-
ne. Organsko snov pridelovalci 
zagotovijo tudi z uporabo do-
bro preperelega hlevskega gno-
ja ali drugih kompostiranih or-

ganskih materialov iz ekološke 
pridelave. V ekološki pridela-
vi so prepovedana lahko topna 
mineralna gnojila. 

KaKo je z boleznimi in 
šKodljivCi?
Preprečevanje škode zaradi bo-
lezni, škodljivcev ali plevela v 
ekološkem kmetovanju temelji 
na ohranjanju in privabljanju 
naravnih sovražnikov ter na 
izbiri vrst in sort rastlin, ki so 
odporne ali tolerantne na naj-
pogostejše bolezni in škodljiv-
ce. Razvoj bolezni in škodljiv-
cev, ki ostanejo v tleh, prepre-
či kolobarjenje. Z izborom teh-
nik pridelave, kot so naprimer 
združene setve, medposevki in 
izbor gostote setve, lahko pri-
delovalci prispevajo k boljše-
mu zdravstvenemu stanju po-
sevkov. Za boljšo kondicijo ra-
stlin so uporabna tudi izbrana 
sredstva za krepitev rastlin, ki 
so dovoljena v ekološkem kme-
tijstvu. Take rastline so se spo-
sobne same obraniti ali vsaj 
preživeti manjše napade bole-
zni ali škodljivcev. 

ali v eKološKem 
KmetovanjU lahKo 
šKropimo?
Res je, da si pod izrazom »škro-
piti« danes najprej predstavlja-
mo nanašanje sintetičnih sred-
stev za zaščito rastlin. Uporaba 
sredstev za zaščito rastlin v 
ekološkem kmetijstvu je zelo 
omejena in upravičena le v pri-
meru velike ogroženosti pridel-

Aktivne snovi dovoljene v ekološkem kmetijstvu po Prilogi II Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008

Skupina Aktivne snovi Uporaba

Snovi rastlinskega in 
živalskega izvora

Vosek
Želatina
Lecitin
Rastlinska eterična olja
Azadirahin
Piretrini
Kvazija
Rotenon

Pri obrezovanju drevja
Insekticid
Fungicid
Insekticid, akaricid, fungicid
Insekticid
Insekticid
Insekticid, odganjalo(repelent)
insekticid

mikroorganizmi Bacillus thuringhensis, B. 
subtilis, virusi, glive, nematodi Za biološko zatiranje škodljivcev

Snovi, ki jih proizvedejo 
mikroorganizmi Spinosad insekticid

Snovi za uporabo v pasteh
Diamonijev fosfat
Feromoni
Piretroidi

Vaba v pasteh
Vaba v pasteh
Insekticid, le  v vabah in ciljna 
uporaba

Pripravki za raztros Železov (III) ortofosfat Moluskocid (proti polžem)

Druge snovi tradicionalno 
uporabne v ekološkem 
kmetijstvu

Bakrov hidroksid, bakrov 
oksiklorid, bakrov oksid, bakrov 
oktanon
Mehko milo
Kalijev galunovec
Parafinsko olja
Mineralna olja
Kalijev permanganat
Kremenov pesek
Žveplo

Fungicid
Fungicid
Insekticid
Insekticid
Insekticid, fungicid
Insekticid, fungicid
Fungicid, baktericid: za sadno 
drevje
Fungicid, akaricid, repelent

Druge snovi Kalcijev hidroksid
Kalijev bikarbonat

Fungicid
Fungicid
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ka. Omejitve izhajajo iz samega 
pristopa ekološkega kmetova-
nja kot panoge, ki skuša zdravje 
rastlin zagotoviti z optimalnim 
stanjem tal, z zadosti organske 
snovi, krepitvijo rastlin in dru-
gimi ukrepi, ki ne temeljijo na 
uporabi sintetičnih sredstev. 
Njihova uporaba je v ekološkem 
kmetijstvu prepovedana. V eko-
loškem kmetovanju se smejo 
uporabiti le sredstva, ki izvira-
jo iz narave, naravni sovražniki 
in nekatere druge snovi tradici-
onalno uporabne za zaščito ra-
stlin. Taka sredstva manj obre-

menjujejo okolje in so prijazna 
do drugih živih bitij. Primerna 
so tudi za uporabo na vodovar-
stvenih območjih, kjer je moč-
no omejena uporaba sintetičnih 
pesticidov, ki se lahko sperejo v 
podtalnico. Uporabiti jih je mo-
goče tudi v sistemu integrirane 
pridelave.

Ekološki kmetje smejo upo-
rabiti le tiste aktivne snovi, ki 
so vnesene v seznam v Prilogi 
II Uredbe komisije 889/2008. V 
preglednici so opisane aktivne 
snovi, dovoljene za zaščito ra-
stlin v ekološki pridelavi, in na-

men njihove uporabe. Zelo po-
membno je, da morajo ekološki 
kmetje, ki so te pripravke upo-
rabili, hraniti dokazila o potre-
bi po uporabi sredstev za zašči-
to za primer kontrole.

pripravKi morajo 
biti registrirani in 
potrjeni
Dovoljene aktivne snovi so se-
stavni del pripravkov, ki nosijo 
različna trgovska imena. Tudi 
pri nas ponudniki zaščitnih 
sredstev vse bolj širijo ponudbo 
takih pripravkov. Pri tem upo-

rabljajo izkušnje z ostalimi za-
ščitnimi sredstvi in jih pripra-
vljajo tudi tako, da jih je mogo-
če kombinirati in nanesti več v 
eni operaciji. Kot velja za dru-
ga sredstva za zaščito rastlin, 
morajo tudi v ekološkem kme-
tijstvu pripravki biti registrira-
ni in imeti dovoljenje za upo-
rabo. Za sredstva za zaščito ra-
stlin, dovoljena v Evropski uni-
ji, morata registracijo potrditi 
tudi pristojni organ v Sloveniji 
in certifikacijska organizaci-
ja. Sledi vpis v Seznam dovolje-
nih sredstev za varstvo rastlin. 
Seznam je objavljen v  publi-
kaciji Sredstva in smernice za 
ekološko kmetijstvo (Bavec in 
sod., 2009). Ker pa se število 
novih pripravkov spreminja, je 
ažuriran seznam dostopen na 
internetni strani Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru. O novih  
registriranih pripravkih svoje 
stranke obveščajo tudi kontrol-
ne organizacije.

Večino omenjenih zaščitnih 
sredstev pripravimo za upo-
rabo tako, da jih razredčimo 
z vodo in nanesemo s škropil-
nico. Odgovor na vprašanje iz 
naslova je zato nikalen. Tudi v 
ekološkem kmetovanju  upora-
bljamo škropiva. Uporabljamo 
le dovoljene pripravke, ki manj 
obremenjujejo okolje. Vsako 
uporabo skrbno zabeležimo in 
hranimo dokazila za upraviče-
nost uporabe.

dr. Janko Rode »

Datum Naslov Vrsta Lokacija Ura Ur izobra-
ževanja Predavatelj(i)*

14. 4. 2012 Dan odprtih vrat Osemenjevalnega centra Preska Dan odprtih vrat 
– ne velja za KOP

Osemenjevalni center 
Preska, C. v Bonovec 1, 
Medvode

10.00 2 Vodja centra (N), 
strokovni tajniki za 

posamezno pasmo (Z)

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

izobRAževAnJe

S primerno tehniko pridelave prispevamo k boljšemu zdravstvenemu stanju posevkov. Za boljšo 
kondicijo rastlin pa lahko uporabimo tudi dovoljena sredstva.
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Zakon o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju je do od-
ločbe Ustavnega sodišča v dru-
gem odstavku 66. člena v zvezi 
z zavarovanci, ki so na podlagi 
opravljanja kmetijske dejavno-
sti prostovoljno vstopili v zava-
rovanje, določal, da se pravice 
iz naslova invalidskega zavaro-
vanje pridobijo samo v primeru 
nastanka I. in II. kategorije in-
validnosti. Navedeno pomeni, 
da invalid III. kategorije ni bil 
upravičen do nikakršnega na-

domestila zgolj zaradi načina 
vstopa v zavarovanje.

UčineK Ustavne odločbe
Ustavno sodišče je zakonoda-
jalcu naložilo obveznost, da v 
enem letu ustrezno spreme-
ni Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ter 
odpravi neustavne odločbe. Za 
vmesni čas pa je ZPIZ naložilo, 
da v postopkih odločanja o zah-
tevkih za pridobitev pravic na 
podlagi invalidnosti III. kate-

gorije upošteva tudi obseg pra-
vic, za katerega je bil zavaro-
vanec zavarovan pred nastan-
kom invalidnosti. Navedeno 
pomeni, da ste vsi tisti kmetje, 
ki ste prostovoljno vstopili v sis-
tem zavarovanja in ste invalidi 
III. Kategorije, upravičeni do 
pravic na podlagi invalidnosti, 
če ste bili najmanj pretežni del 
zavarovalne osnove zavarovani 
za vse primere zavarovanja. 

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije svojim članom 

svetuje, da vsi tisti, ki do sedaj 
kljub invalidnosti iii. katego-
rije zaradi zakonske omejitve 
niste mogli koristiti pravic iz 
naslova invalidnosti (npr. in-
validska pokojnina), na ZPiZ 
vložite ustrezne zahtevke. na 
podlagi ponovnega odločanja 
vam bo ob izpolnjevanju dru-
gih kriterijev ZPiZ izdal novo 
odločbo in vam odmeril pra-
vice, ki vam pripadajo.  

Janja Virant »

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine
vabita na

Kviz MlADi iN KMETijSTVO 2012
Državno tekmovanje Mladi in kmetijstvo, na katerem bodo sodelovala najboljše ekipe z regijskih 
tekmovanj, bo 28. aprila 2012 na Breznici (na Gorenjskem), v šotoru na zemljišču KK Stol. 

program prireditve:
13.30 do 14.30 prijava ekip 
14.00 do 16.00 Okrogla miza: »Spodbude mladim v novem programskem obdobju«
17.00 do 19.45 »Kviz mladi in kmetijstvo« - državno tekmovanje s kulturnimi nastopi
20.00 pogostitev tekmovalcev in gostov ter zabavni večer z glasbeno skupino Modrijani
20.30 podelitev priznanj in nagrad

V sklopu prireditve bodo razstavljena najboljša likovna dela letošnjega natečaja.

Več informacij lahko dobite na spletnih straneh www.kgzs.si in www.zspm.si.

PRAvni nAsveTi

Pravice kmetov - invalidov so bile 
kršene
Ustavno sodišče je v novembru 2011 na predlog Vrhovnega sodišča RS odločilo, da je določba, ki kmetom, ki so prosto-
voljno vstopili v pokojninsko in invalidsko zavarovanje in so invalidi III. Kategorije, ne daje pravice do nadomestil, 
neustavna. 
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Lesna zaloga slovenskih gozdov je po meritvah Zavoda za gozdove 
Slovenije dobrih 330 milijonov kubičnih metrov ali  279 kubičnih 
metrov na hektar. Na leto priraste okoli osem milijonov kubičnih 
metrov lesa, posekamo pa ga le za manj kot štiri milijone kubičnih 
metrov, »na črno« pa še nekaj sto tisoč kubičnih metrov. Na primest-
nih območjih in območjih intenzivnega kmetijstva se izvajajo večji 
posegi v gozdni prostor, odmaknjena in za kmetijsko proizvodnjo 
manj primerna zemljišča pa se še naprej zaraščajo.

Analiza stanja v slovenskih gozdovih pove, da posek, ki ga pred-
videvajo gozdnogospodarski načrti, ni izkoriščen. Vsako leto nam v 
gozdovih ostaneta več kot dva milijona kubičnih metrov neposekane-
ga lesa. 

Posek za zdrav razvoj
»Če se z gozdom strokovno ukvarjaš, mu s premišljenim sekanjem daš 
prostor za zdrav razvoj. Če pa pustiš, da raste nenegovano, dobiš večinoma 
nekakovosten les,« poudarja Jošt Jakša, direktor Zavoda za gozdove.

Premalo se zavedamo, 
da se v naših gozdovih skriva bogastvo
Les je v Sloveniji eden redkih naravnih virov, 
ki ga imamo v izobilju, vendar to prednost premalo izkoriščamo

Slovenija je dežela gozdov, ti pokrivajo približno 60 odstotkov ozem-
lja. Površina gozdov v Sloveniji se že od leta 1875, ko je zajemala le 
36 odstotkov našega ozemlja, nenehno povečuje. Po gozdnatosti smo 
v Evropski uniji za Švedsko in Finsko na tretjem mestu. Pri tem pa 
imajo na Finskem le okoli 15 gospodarsko zanimivih vrst lesa, pri nas 
pa približno 70.
Pretežni del slovenskih gozdnih rastišč oziroma okoli 70 odstotkov je 
bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov. 
V državnih gozdovih, ki jih je okoli 25 odstotkov, se gospodari po let-
nih strokovnih potrebah in načrtih. Močno spremeniti pa bi se moral 
odnos malih zasebnih lastnikov gozdnih površin, in sicer v smeri 
resnejšega gospodarjenja z gozdovi. Ti lastniki bi se morali zavedati, 
da bodo z gospodarjenjem s svojim gozdom od tega lahko imeli eko-
nomske koristi. 

Kje je moj gozd?
V zemljiško knjigo je na več kot 300 tisoč gozdnih posesti vpisanih 
460 tisoč lastnikov in solastnikov gozdov, 68 odstotkov ali skoraj 200 
tisoč pa jih ima v lasti manj kot hektar gozdne površine. Večina teh 
sploh ne ve, kje je njihov gozd, in ga ne prepozna kot možen vir svo-
jega dohodka. Če že, potem zasebni lastniki na trgu nastopajo kot 
nepovezani posamezniki. Nimajo nikogar, ki bi jih povezoval s kupci. 
V Sloveniji tako nismo sposobni dobaviti količin, ki bi jih želeli ve-
liki kupci, in zagotoviti redne dobave. Tudi med gozdarskimi podjetji 
in predelovalno industrijo ni pretoka informacij, kateri les in koliko
ga industrija potrebuje, tako se gozdarji pri vzgoji in poseku niti ne 
morejo prilagoditi njenih potrebam. 
Pokritost gozda z gozdnimi prometnicami še ni optimalna, kar draži 
ali onemogoča spravilo lesa. Konkurenčnost naše lesnopredelovalne 
industrije pa strmo upada. 

Dragoceni odpadni les
Način spravila lesa se je v zadnjih desetletjih revolucionarno spre-
menil. Če so nekoč v gozdovih gospodarili gozdarji s sekirami ali 
(motornimi) žagami v rokah, je danes dovolj, da vanj pripeljejo le 
večnamenski gozdarski stroj, ki ga upravljata en ali dva operaterja. 
Ko po razrezu lesa ob gozdni poti ostane kup okleščenega vejevja in 
vrhov dreves, pride na svoj račun še stroj za drobljenje in mletje od-
padnega lesa. Ta je primeren za predelavo v biomaso, ki se vse več 
uporablja za ogrevanje.

Rabo lesa je treba razširiti
V Sloveniji bomo morali nehati izvažati nepredelan les, potrebno bo 
bolj učinkovito gospodarjenje z gozdovi. Zato potrebujemo ustrezno 
tehnološko posodobljena podjetja z okrepljenimi razvojnimi oddelki. 
Večjo pozornost moramo nameniti tudi novim trženjskim pristopom 
in oblikovanju izdelkov. Zagotoviti moramo čim večjo predelavo lesa 
v končne izdelke s čim višjo dodano vrednostjo. Tudi zaradi skrbi do 
okolja moramo potrošniki v lesu prepoznati njegovo vrednost in ga 
postaviti pred umetne materiale. 
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since 1973

a company of STRUC Holding

since 1573

a company of STRUC Holding

www.struc.info

Z optimizmom naprej

Podjetje STRUC Muta kmetijska mehanizacija je vključeno v sku-
pino Struc Holding, kamor spadajo še Struc kovačija Muta, Struc 
Ekoing, Struc tovarna kos in srpov Lovrenc na Pohorju, Struc Bukev 
in Struc Tokos Tržič. Kljub viharnim časom uspešno prodira na nove 
trge, tako evropske, azijske kot afriške.
 
V podjetju s 40-letnimi izkušnjami pod svojo blagovno znamko proiz-
vajajo najrazličnejše stroje in delovne priključke, ki jih odlikujejo 
vzdržljivost, enostavnost upravljanja in moderen dizajn. 
Z njimi lahko delamo v vseh letnih časih, kosimo, opravljamo zemeljs-
ka dela, izvajamo transport in čistimo sneg. Na stroje vgrajujejo le 
motorje priznanih blagovnih znamk - Subaru, Honda in Lombardini. 

Vodja konstrukcije Drago Salcman nam je zaupal, da imajo pred 
konkurenco to prednost, da večino elementov izdelajo sami, zato la-
hko za kakovost tudi jamčijo. »Našo proizvodnjo prilagajamo željam 
kupcem, ki sodelujejo v naših raziskavah. 
Tako smo naredili kar nekaj novih strojev in priključkov, kot denimo 
rotacijsko kosilnico na dva noža, mostno kosilnico z dvojnim pogonom 
kose, strojno metlo in mini motokultivator s paleto priključkov. No-
vost v naši ponudbi je tudi sekalec vej na bencinski motor, ki lahko 
melje vejevje do premera 80 milimetrov.«

V sodelovanju s francoskim podjetjem ETESIA so kupcem na voljo 
tudi raznovrstne ročne rotacijske in parkovne kosilnice za osebno 
rabo ter večje za komunalna podjetja.

990 €

Samo 899 €

Mehanizacija Miler ima novo 
poslovalnico v Komendi! 

Mehanizacija Miler s sedežem na Prevaljah, ki ima znan in dobro obiskan 
prodajno-servisni center v Slovenski Bistrici, je odprla novo poslovalnico 
v Mostah pri Komendi. Ponujajo vam celoten prodajni program novih 
strojev, nekaj je tudi rabljene mehanizacije, poseben poudarek pa je na 
rezervnih delih, potrošnem materialu in tehnični trgovini. 

Glavni program Mehanizacije Miler ostajajo kakovostni, z nemško 
natančnostjo narejeni stroji podjetja Krone. Njihovi največji pred-
nosti sta stalen razvoj in najlažji pogon strojev, kar je v tem časih, ko 
gredo cene goriva v nebo, še kako pomembno. Najnovejša ponudba 
v njihovem zastopstvu je priznana nemška znamka BvL za odjemal-
nike silaže različnih velikosti in mešalno-krmilne prikolice. Stroji 
znamke Posch pa so sinonim za obdelavo drv, izdelani so po visokih 
standardih in iz kakovostnih materialov. Z več kot 60 let izkušenj, ro-
bustno konstrukcijo in ob znanem dejstvu, da pri snovanju izboljšav 
vedno upoštevajo nasvete uporabnikov, so v Evropi pri obdelavi drv 
upravičeno na prvem mestu. Njihova paleta strojev omogoča, da od 
hloda do zapakiranega polena delo opravite hitro, konkurenčno in 
predvsem varno. Zagotovljena je tudi varnost uporabnika – so eni 
izmed redkih, ki imajo za svoje stroje certi� kat GS – preverjena var-
nost. Ponujajo tudi čelne nakladalce avstrijske blagovne znamke Hy-
drac. V Sloveniji je že prodan tudi prvi nakladalec AutoLock, ki je
edinstven na svetu, saj jih izdeluje samo Hydrac. 

V Mehanizaciji Miler vam stroja ne bodo samo prodali, prišli vam 
ga bodo nastavit in tudi kasneje servisirat, če bo potrebno.

Mehanizacija Miler, PE Komenda, Moste 89 b
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Husqvarna 535 RXT

Profesionalna motorna kosa s prvovrstno 
ergonomijo in LowVib® sistemom za 
dušenje tresljajev.

Husqvarna 535 RXT je razvita posebej za zahtevno profesio-
������ ����� �� ���������� ��������������������� ��� ��3 razred, su-
����� ����� ����������� ����������� ��� �������� ���������� �����-
�������� ���������� ���������� ���������������� ����� ��� �����������������������������
�� ��������� ������������ ��������� ��� ���� �������� �����������
����������� �������� ����� ������� ��� �������� ����������� ������®,    
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
stroj ��������� �������������������� ��������� ���������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������������������������

LowVib®

���������� ���������� ����������� ������������ ��� ������ ������������

����� ��� ������� ���� ��� �������� ����������� �� ����� ���������������������������������������������
������������ ��� �������� ������������� ������ ���������� ��������������
���������������������������

Oprtnik Balance XTM

���� �������������� �������� ��� ���������� ������������� ����-
�������� ���� �������� ����� ��� ������� �������� �������� ��������
���������� ��� ������ ������������ ��� ���������� ���� �������
�����������������������������������������������������������-
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������� �� ����������� ��������� ���� ����������� ����� ������
������������ ������� ��� ���������� ��������� ��� ����� ����������
�������������������������������������������

Husqvarna 327 LDX
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������®�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������-
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������349,- €

www.husqvarna.si
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������

-24 % Akcijska cena do 30.04.2012
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Fosilna goriva bomo prej ali slej porabili, sonce pa pošilja na 
površino Zemlje 15.000-krat večjo količino energije, kot je porabi 
človek za svoje potrebe. Povedano bolj predstavljivo, sonce v štirih 
urah pošlje na zemljo toliko energije, kot je porabi celotno prebival-
stvo našega planeta v enem letu. Izkoriščanje sonca je okolju sicer 
prijazno, vendar je zaradi slabše obsevanosti ponekod na planetu 
pridobivanje manj zanesljivo.

Sončna dežela
Slovenija je dežela na »sončni strani Alp«, desetletno povprečje 
sončnega obsevanja površine naše države pod optimalnim naklonom 
med 33 in 35 stopinjami, usmerjeno proti jugu, v povprečju prinaša 
1.350 kilovatnih ur na kvadratni meter, kar je približno enako energiji 
prek sto litrov kurilnega olja. Med najbolj in najslabše osončenimi 
kraji je le za okoli devet odstotkov razlike. 
Poleg Primorske, še posebej Krasa, kjer pogost veter ohlaja panele, 
kar proizvodnjo energije še poveča, sta ugodni regiji tudi Notranjska 
in Gorenjska, kjer so za izkoriščanje sončne energije izredno prim-
erne arhitekturne danosti. Veliko streh večjih gospodarskih poslopij 
je narejenih v alpskem slogu, imajo pravilno orientacijo slemena ter 
za fotovoltaično produkcijo električne energije ugoden naklon.

Izkoristimo brezplačno energijo
Povprečno gospodinjstvo v Sloveniji porabi nekaj več kot štiri tisoč 
kilovatnih ur energije na leto. Sončna oziroma fotonapetostna elek-
trarna, ki je na leto sposobna pridobiti toliko energije, na strehi za-

vzema približno 30 kvadratnih metrov prostora. Izkoristki današnjih 
sončnih celic so zaradi visokotehnološke proizvodnje že zelo veliki. 

Neposreden in neizčrpen vir sončne energije lahko izkoriščamo 
na več načinov: pasivno s solarnimi sistemi za ogrevanje in os-
vetljevanje prostorov, kot so denimo fasade s prosojno toplotno 
izolacijo, aktivno s sončnimi kolektorji za pripravo tople vode in 
ogrevanje prostorov, ter s fotovoltaiko oziroma sončnimi celicami, 
ki proizvajajo električno energijo. 

Sonce se pretopi v elektriko
Sončne celice so sestavljene iz najmanj dveh plasti polprevodnega 
materiala, največkrat je to silicij, ki ga pridobivamo iz kremenčevega 
peska. Ena plast ima pozitiven naboj, druga negativnega. Pri ab-
sorpciji svetlobe se na kovinskih stikih plasti vzpostavi električni 
potencial. To sprosti elektrone na negativni plasti sončne celice, ki 
začnejo teči iz polprevodnika po zunanjem krogu nazaj na pozi-
tivno plast. Tok steče, ko se priključijo naprave oziroma porabniki 
in s tem sklenejo krog.

Energetska prihodnost
Svetovna proizvodnja električne energije s pomočjo fotonapetostnih 
naprav v zadnjem desetletju raste v povprečju za okoli 50 odstot-
kov na leto, kar je največ med obnovljivimi viri energije. Po številu 
nameščenih fotonapetostnih sistemov v svetu vodijo Nemčija, Japon-
ska, ZDA in Španija. 

Prepustite se soncu
Sončna energija je neizčrpen vir, ki ga znamo že dobro izkoristiti.

Fotovoltaika

Postavimo vam sončno 
elektrarno na ključ!
Elektro Maribor vam nudi celoten 
inženiring pri projektiranju in gradnji 
sončnih elektrarn pri izvedbi  
na ključ – od zamisli do priključitve.

*Ob podpisu pogodbe in plačilu avansa do 20.4.2012 vam pri 
naročilu sončne elektrarne do 20 kWp podarimo 1.000 EUR 
popusta, pri naročilu sončne elektrarne nad 20 kWp pa vam 
podarimo 2.000 EUR popusta.

Sončna elektrarna na ključ.

p
na ključ – od zamisli do priključitv

*Ob podpisu pogodbe in plačilu avansa do 2
naročilu sončne elektrarne do 20 kWp podar

Sončna elektrarna na ključ.Sončna elektrarna na ključ

SONČEK

Po dežju vedno 
posije            !SONČEK

Fotovoltaika

o 2.000 € popusta*!Pri nakupu sončne elektrarne do 
20.4.2012!
Več informacij na:  www.elektro-maribor.si ali tel. 02 22 00 931, 02 22 00 932.

DO

Gradnja sončnih elektrarn – pri-
hodnost je dosegljiva že danes
Ali se tudi vi odločate, da bi zgradili lastno sončno elektrarno? 
Družba Elektro Maribor d.d. je zanesljiv in konkurenčen partner pri 
gradnji sončnih elektrarn. Za vas ponujamo celovito storitev Sončne 
elektrarne na ključ! Pokličite nas in svetovali vam bomo pri gradnji 
vaše lastne sončne elektrarne. Elektro Maribor vam zagotavlja celoten 
inženiring pri projektiranju in gradnji sončnih elektrarn pri izvedbi 
na ključ – od zamisli do priključitve.

Svetujemo pri vseh ključnih korakih gradnje:
• odločitev o velikosti elektrarne
• izdelava projektne dokumentacije
• izgradnja sončne elektrarne in
• vključitev v NN/SN omrežje

Posebna ponudba družbe Elektro Maribor pri gradnji sončnih 
elektrarn:
Ob podpisu pogodbe in plačilu avansa od 19. 3. do 20. 4. 2012 vam pri 
naročilu sončne elektrarne do 20 kWp priznamo 1.000 EUR popusta,
pri naročilu sončne elektrarne nad 20 kWp pa 2.000 EUR popusta.

Informacije, svetovanje in izdelava ponudbe:
Elektro Maribor d.d., Služba inženiringa
Veselova ulica 6, 2000 Maribor
T: (02) 22-00-931, (02) 22-00-932
E: soncne.elektrarne@elektro-maribor.si
www.elektro-maribor.si
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Za investicijo v sončno elektrarno se običajno odločamo zaradi 
okoljske odgovornosti - da bomo prispevali k zmanjšanju izpustov 
CO2 in koristili vir energije, ki se obnavlja -, da z lastno proizvodnjo 
električne energije postanemo energetsko neodvisni, med glavnimi 
razlogi pa je seveda tudi donosnost, torej če se nam bo investicija 
v doglednem času povrnila. Ker gre za naložbo v obnovljiv vir 
električne energije, država garantira 15-letni odkup vse proizve-
dene električne energije po približno 4-krat višji ceni od tržne cene 
električne energije.

Katere strehe so primerne?
Če razpolagate z večjo streho (vsaj 1000 m2 ravne strehe ali vsaj 400 
m2 strehe z naklonom, ki je usmerjena proti jugu) na ugodni sončni 
legi, lahko z naložbo v sončno elektrarno dosežete tudi več kot 10 % 
letni donos.

Kako izračunati donosnost sončne elektrarne?
Informacijo ali bo investicija v sončno elektrarno donosna in v 
kakšnem času se bo povrnila pridobite od ponudnika izgrad-
nje sončne elektrarne. Kredibilen ponudnik vam bo tudi odkrito 
povedal, če planirana investicija v sončno elektrarno ne bo donosna, 
kar se lahko zgodi zaradi neugodne lege ali velikih stroškov priklopa 
na omrežje v nekaterih primerih.

Če boste na svoji strehi, ki ustreza osnovnim pogojem za postavitev 
sončne elektrarne, postavili sončno elektrarno velikosti do 50 kW 

– potrebujete približno 350 m2 strehe z naklonom – še v prvi po-
lovici leta 2012, in boste za investicijo zagotovili 20 % lastnih sred-
stev, za preostanek pa najeli 10-letni kredit, lahko računate, da boste 
lastni vložek 18.000 evrov povrnili v šestih letih. Nadaljnji izračuni 
tudi pokažejo, da vam bo po 15 letih, ko boste odplačali kredit in 
odšteli stroške zavarovanja, vzdrževanja in zamenjave razsmernikov 
v 15. letu delovanja elektrarne, v današnji vrednosti ostalo 66.750 ev-
rov. Od tega ostanka je seveda potrebno letno plačati tudi davek na 
dobiček, zato bo končni ostanek nekoliko nižji. 

Ker pa bo sončna elektrarna proizvajala električno energijo tudi po 
15. letu, ko poteče zagotovljen odkup električne energije po � ksni 
ceni, boste mesečne rente prejemali še vsaj 15 let, saj je življenjska 
doba sončne elektrarne vsaj 30 let. Ker boste kredit odplačali že v 10 
letih, je edini strošek, ki ga boste imeli v tem obdobju, strošek zava-
rovanja in vzdrževanja, prihodek pa bo seveda odvisen od cene, ki jo 
boste s prodajo zelene energije dosegli na trgu. 

Glede na prizadevanja EU o spodbujanju izkoriščanja obnovljivih 
virov energije, pa tudi naraščajoči potrebi družbe po električni 
energiji, lahko pričakujete dobre cene, ki vam bodo zagotavljale 
stabilno mesečno rento. 
Še več o izračunu donosnosti najdete na www.sol-navitas.si. 
 
mag. Robert Otorepec, Sol navitas d.o.o., podpredsednik Združenja 
slovenske fotovoltaične industrije

Zagotovite si stabilno rento s svojo sončno elektrarno
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Sončna elektrarna, vir prihodka 
Enostaven izračun stroškov izvedbe sončne elektrarne nazivne moči 
do 50 kWp vrhunske kakovosti po sistemu »na ključ« pokaže, da 
lahko kot investitor kljub 100-odstotnemu najetju zunanjih virov 
fi nanciranja (posojilo na 15 let) in upoštevajoč vse vzdrževalne 
in obratovalne stroške, plačilo obrokov posojila in zavarovanja v 
naslednjih 15 letih zaslužite okoli 305 evrov na mesec, kar skupaj 
znese 54.900 evrov.

Za postavitev takšne sončne elektrarne potrebujete le primerno 
strešno površino (velikost okoli 350 kvadratnih metrov), najbolje, da 
je usmerjena na jug.

Če ne potrebujete 100-odstotnega financiranja, so zaslužki lahko 
še večji.

Pričakovani letni prihodki sončne elektrarne nazivne moči do 50kWp 
znašajo okoli 14.500 evrov, lahko tudi več. Če vrednost naložbe po 
sistemu »na ključ« skupaj z 20-odstotnim DDV-jem ocenimo na 
100 tisoč evrov, ugotovimo, da se bo pri lastnem 100-odstotnem � -
nanciranju naložba povrnila prej kot v sedmih letih. Ker je odkupna 
cena električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
zajamčena za obdobje 15 let, to pomeni, da je za naslednjih sedem do 
osem let zagotovljen donos vsaj dodatnih 100 tisoč evrov.
Ecoenergy.si pri gradnji sončnih elektrarn uporablja le najboljše kom-
ponente z nadpovprečnimi jamstvi in garancijami, ki presegajo pogo-
je, ki jih pri 100-odstotnem � nanciranju zahtevajo banke. 

Za brezplačen ogled in svetovanje pokličite na tel. številko: 
031 89 19 49.

Trdno kot rimske ceste
Marsikje po Evropi se pri izkopavanjih še vedno prikažejo sledovi 
Rimljanov, ki so za hitrejše premikanje svojih vojska pri širjenju im-
perija svoje ceste tlakovali. 

Te s svojo trdnostjo dokazujejo stoletno obstojnost tlakovanih površin. 
Danes so na voljo raznovrstni tlakovci, ki so s svojo veliko odpor-
nostjo proti mehanskim in vremenskim obremenitvam zelo primerni 
za tlakovanje dvorišč in parkirišč, dovozov, pločnikov, vrtnih poti in 
drugih pohodnih oziroma voznih površin. Različne oblike in barve 
omogočajo ustvarjalnost pri polaganju v številnih vzorcih. 

Dolgotrajne tudi modne smernice
Pri izbiri se boste morali zanesti na domače proizvajalce. Tlakovci so 
namreč pretežak izdelek za globalizacijo, transportni stroški bi močno 
zvišali prodajno ceno na bolj oddaljenih trgih. 
Zato je trgovanje s tlakovci praviloma omejeno na krog do okoli 200 ali 
300 kilometrov. 
Sicer pa večjih modnih sprememb pri tlakovcih ne pričakujte pogos-
to. Večje spremembe se dogajajo na 15 do 20 let. 
Nekoč dolgo priljubljene tlakovce v oblike črke H zadnja leta zamen-
jujejo bolj tridimenzionalne oblike, kosi različnih velikosti pa zagot-
avljajo možnosti oblikovanja poljubnih negeometrijskh videzov tla-
kovane površine.

V krizi ravno ni denarja za gradnjo novih hiš ali prizidkov, Slovenci 
pa smo taki, da moramo nenehno nekaj delati in urejati. Če ni denar-
ja za večja vlaganja, pridejo na vrsto manjša – torej recimo ureditev 
dvorišča, ki je doslej čakalo ob strani. 
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Izbira pripravka glede na vrsto plevela
Prvo zimsko-spomladansko opravilo na njivi je pregled posevka in 
ugotovitev vznika plevelov v žitih. Bodite pozorni, če se na njivah po-
leg širokolistnih pojavijo tudi ozkolistni (navadni srakoperec, ljuljke, 
latovke), saj je temu prilagojen izbor herbicida. 

Če najdete prej omenjene plevele, uporabite pripravek, s katerim 
boste v enem obhodu zatrli tako ozko- kot širokolistne plevele. 
Takšen pripravek je Bayerjev sistemični sulfonilsečninski herbicid 
HUSSAR OD, ki ga uporabljamo v odmerku 0,1 l/ha. Če v žitih niste 
našli ozkolistnih plevelov, lahko uporabite izredno dober in cenovno 
ugodnejši pripravek SEKATOR OD.

Pripravka SEKATOR OD in HUSSAR OD uporabite takrat, ko imajo 
ozkolistni pleveli 1–3, širokolistni pa 4–6 pravih listov. Temperature 
ob škropljenju naj bodo višje od 5 °C, ponoči pa naj ne zmrzuje. 
SEKATOR OD in HUSSAR OD se največkrat uporabljata v drugi po-
lovici marca ali v začetku aprila, ko so žita že razrasla ali celo začenjajo 
kolenčiti. Oba pripravka lahko uporabljate vse do pojava zastavičarja. 

Naj uporabim HUSSAR OD ali SEKATOR OD?
Če je posevek zapleveljen s srakopercem in drugimi ozkolistnimi 
pleveli, se raje odločite za HUSSAR OD. Razlika v ceni je približno 
20–25 EUR/ha, kar pa se bo večkratno povrnilo, če imate na njivi 
gosto populacijo ozkolistnih plevelov.

Poglejmo si izračun
Če je posevek močno zapleveljen s srakopercem, se pridelek žit la-
hko zmanjša za 20-30 %. Pri pridelku 6 t/ha in pri odkupni ceni 200 
EUR/t pšenice, znaša 20 % izgube pridelka 240 EUR/ha. Torej je naš 
zaslužek lahko za več kot 200 EUR/ha večji, če se odločimo za herbi-
cid HUSSAR OD.

Skupne značilnosti HUSSARJA OD in SEKATORJA OD:
Oba uničita plezajočo lakoto tudi v kasnejših razvojnih stadijih.
Vsebujeta varovalo in sta povsem varna za žita. 
Oba odlično zatirata tudi osat.

Lahko se mešata s fungicidi, s čimer dodatno prihranite čas in denar. 
Ne omejujeta kolobarja.

Bodite premišljeni pri izbiri herbicida – svojemu žitu privoščite 
le najboljše!

Laszlo Kerek, Bayer CropScience

Pleveli v žitih

Navadni srakoperec (Apera spica-venti)

Njivski osat (Cirsium arvense)
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Mineral je specialno popolnoma 
naravno sredstvo za povečanje 
odpornosti, ki vsebuje 75 mineralov, 
potrebnih za optimalen razvoj rast-
lin. Primeren je za varstvo in nego 
vseh vrst rastlin, tako vrtnin kot 
poljščin, vseh vrst rož, grmičevja, 
trav ter sadnih in okrasnih dreves, 
trte in gojenih gob itd. Idealen je 
tudi za orhideje.

Z njim gojene rastline potrebu-
jejo manj  zalivanja in mnogo bolje 
preživijo sušna obdobja. Prav tako 
rastline bolje prenašajo velike tem-
peraturne razlike v naravi (temper-
aturni stres).

Je učinkovito škropivo proti 
škodljivcem in povečuje naravno 
odpornost rastlin proti boleznim. 
Deluje kot pesticid, fungicid in in-
sekticid.
Skrbi za optimalen pH zemlje in je 
hkrati čistilec zemlje, nasičene z umet-
nimi gnojili in drugimi strupi. 

Če imamo MINERAL, nam ni treba 
uporabljati nobenih drugih gnojil in 
škropiv in tako ne zastrupljamo zem-
lje in živali. Lahko pa se uporablja z 
drugimi � tofarmacevtskimi sredstvi.
Pridelki so biološko in ekološko 
pridelani z bistveno nižjimi stroški. 

MINERAL 

Ekonomika pridelave je veliko boljša.
Z MINERALOM je pridelek tudi količinsko večji 
ter močnejših barv in okusa.

Vedno dodamo MINERAL vodi in ne obrat-
no. Pazimo na ustrezno razmerje med vodo in 
dodanim sredstvom. Mešanico vode in MIN-
ERALA pred uporabo vedno premešamo, da se 
minerali enakomerno porazdelijo.

Ni obdobja KARENCE.
Vsi trije MINERALI (Mineral zeleni, Mineral ru-
meni in Mineral rdeči) so vpisani v katalog Sred-
stva in smernice za ekološko kmetijstvo. 

AS AN, d. o. o.
Celovška cesta 69c, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 518 76 10, faks: 01 518 76 09
E-pošta: info@asan.si, www.planetzdravja.com
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V zanesljivih rokah

Pioneer Semena Holding GmbH, Parndorf, PSH poslovno svetovanje
Podružnica Murska Sobota

Markišavska cesta 10, 9000 Murska Sobota, tel. 02 521 36 20, faks 02 521 36 29
http://slovenia.pioneer.com

Kupite 8 vreč 25 MK koruze Pioneer in brezrokavnik je vaš

KOLIČINSKI  POPUST
Ob nakupu 16 vreč in več dobite še poseben popust in sicer

1,0 EUR za vsako vrečo.

PIONEER
KLUB 2012

Z n a n o s t  i n  s e r v i s
z a  v a š  u s p e h ™

Reklame_LAND_2.indd   1 19.12.11   11:42Pioneer hibridi koruze za setev 2012
Naši hibridi so testirani na različnih področjih po celotni Sloveniji. 
In prav ta naša največja mreža poskusov po Sloveniji vam zagotavlja 
doseganje zanesljivih, visokih in kvalitetnih pridelkov. Naše hibride za 
zrnje že več let dokazano odlikuje najnižja vlaga,  maksimalni pridelki 
in izjemna kvaliteta. Hibridi za silažo pa se z večletnim dokazovanjem 
na slovenskih njivah odlikujejo po pridelku suhe snovi in izjemni pre-
bavljivosti, kar se odraža v najvišjem pridelku mleka ali mesa. 

Poleg naštetih so v ponudbi še ostali hibridi iz naše bogate palete 
proizvodov: PR38N86 FAO 320, PR37H24 FAO 370, PR38A24 
FAO 380, PR37D25 FAO 400 , PR37F73 FAO 410 ,PR38F70 FAO 
330 in ostali.

V PONUDBI: Možnost naročila semena, dodatno tretiranega z 
Mesurolom.

Več informacij glede najboljših hibridov za vašo njivo dobite pri naši stro-
kovni službi ali pri vašem trgovcu.

P9578 FAO 350- nov rekorder v suši

PR38Y34 FAO 320  nova poltrdinka brez konkurenece

P9400 FAO 340 - nov rekorder za zrnje in silažo

P9494 FAO 370 - nova zvezda, izjemen v suši

PR38A79 FAO 330 - rekorder v pridelku in nizki vlagi

PR37K92 FAO 370 - izjemna kakovost in pridelek

PR37N01 FAO 390 - absolutni zmagovalec

PR36K67 FAO 450 - brez konkurence

PR33Y74 FAO 600  - za Primorsko in Bioplin
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Specifi čna poraba goriva in emisija CO2: 7,2 l/100 km in 168 g/km.

ZMAGOVITA
KANDIDATKA

Octavia Combi Family 1,6 MPI za 15.555 € www.škoda.si
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