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Kmalu bodo minila štiri leta, odkar mi je večina članov tedaj novoizvo-
ljenega Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije zaupala štiriletni 
predsedniški mandat. Zaupali so mi, da bom zmogel dovolj energije za 
soočanje s težavami v kmetijstvu, ki so se že takrat samo še stopnjevale 
in množile. Pred štirimi leti se še ni govorilo o veliki svetovni recesiji 
in globalni ekonomski krizi. Ni se govorilo, a v kmetijstvu smo že čutili 
hitro in resno slabšanje dohodkovnega položaja, ne da bi vedeli, kaj na-
poveduje in kaj nas še čaka. No, čisto iskreno – tudi danes ne vemo, kaj 
nas čaka, samo slutimo lahko. Slutimo, a obenem tudi upamo!
Tega, da je kmetijstvo v Sloveniji od konca druge svetovne vojne dalje 
na prepihu in večno jabolko spora ter krivec za skoraj vse tegobe, tega 
sem že bil vajen. Kot bivši predsednik kmečkega sindikata in bivši re-
sorni minister sem ta odnos večkrat začutil. Kot kmet sem ga še bolj 
boleče doživljal.
Tudi to je bil razlog, da sem se pred štirimi leti skupaj s stanovskimi 
kolegi na listi Društva SKZ – Slovenska kmečka zveza potegoval za me-
sto v Svetu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Zanimivo je, kako 
je čas neopredeljiv pojem. Čeprav ga vsi enako merimo, ga vsi ne do-
življamo ne enak način. In tudi sam sem v dilemi, ali je bilo teh štiri 
let dolga ali kratka doba. Če gledam z zornega kota vloženega dela in 
truda ter številnih dosežkov in uspešno opravljenih nalog, je štiriletno 
obdobje dolgo. Po drugi strani pa, če pomislim, kaj smo si še zastavili, 
pa nam zaradi številnih razlogov ni uspelo, je štiriletni mandat prehi-
tro minil. 
V tem času sem skupaj s zborničnimi funkcionarji, s številnimi zavze-
timi člani zbornice in sodelavci na zborničnem uradu in na območnih 
kmetijsko-gozdarskih zavodih uspel premakniti marsikatero prej ne-
premakljivo oviro, premagati veliko prej nepremagljivih težav, oživeti 
dialog tam, kjer je bilo videti, da je za vedno zamrl. Začetek in osnova 
dobrega dela organov KGZS in s tem celotne zbornice je bil iskren in 
pošten odnos do predstavnikov vseh list, brez izjeme. In ne glede na izi-
de volitev, si želim, da se ta dosežek ohrani in neguje. Ker za spor ni po-
trebno dosti truda, pravzaprav je dovolj eno samo dejanje ali celo ena 
sama beseda ob (ne)pravem času. Dobre odnose pa je potrebno najprej 
brez fige v žepu vzpostaviti, potem pa tudi vztrajno negovati. To zah-
teva določen trud, predvsem pa iskreno vero, da gre za skupno dobro. 
Vero in pripravljenost na hitra in učinkovita dejanja – za skupno do-
bro! Vedno bolj pa se mi dozdeva, da ravno tega v Sloveniji, ne le v na-
šem kmetijstvu, manjka!
Manjka kulture in iskrenosti dialoga, manjka učinkovitosti in storilno-
sti. Kronično primanjkuje udejanjanja dogovorov, analitičnega pristo-
pa ob neuspehih in iskanja poti do uspehov. Morda ravno zato še nismo 
čisto zares v Evropi. Ko avstrijski, francoski ali finski kmet ugotovi, da 
nekaj v sistemu ne deluje – naj bo to gospodarski sistem, davčni ali so-
cialni –, se bo zanesljivo v kratkem to tudi spremenilo – na bolje. Zato, 
ker je osnovna naloga države in njenih aparatov, da delujejo v prid svo-
jim državljanom, in zato, ker so kmetje v številnih državah državljani 
posebnega pomena. Mi pa si včasih prizadevamo že za to, da bi bili ena-
kopravni drugim. Kako zgrešeno!
Toliko še manjka in toliko dela je še pred zbornico. Saj sem lahko zado-
voljen ob pogledu nazaj, a ne morem si kaj, da ne bi videl, koliko dela 
je še pred nami! Dela, katerega se je potrebno lotiti skupaj, družno in 
enotno – brez fige v žepu!

Brez fige 
v žepu!

Ciril Smrkolj »

Predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije
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Ciril Smrkolj bo vodil Odbor za 
spremljanje izvajanja kodeksa 
Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) 
Ciril Smrkolj je bil v začetku aprila na konstitutivni seji Odbora 
za spremljanje izvajanja Kodeksa dobrih poslovnih praks med 
deležniki v agroživilski verigi izvoljen za predsednika tega od-
bora. Za njegova namestnika sta bila izvoljena Aleša Kandus-
Benčina z Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Srečko 
Bukovec s Trgovinske zbornice Slovenije. (J.P.)

novice

50.  mednarodni kmetijsko-živilski sejem
Gornja Radgona | 25. - 30. 8. 2012

Tradicionalno svež!

Hmeljarji ponovno opozorili na 
težak položaj v hmeljarstvu 
Predstavniki slovenskih hmeljarjev pod vodstvom predsednika 
kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (kgzS) cirila Smrkolja 
so se v začetku aprila na ministrstvu za kmetijstvo in okolje 
(mko) sestali z državnim sekretarjem Brankom ravnikom in 
direktorico direktorata za kmetijstvo dr. martino Bavec.

Hmeljarji so ponovno opozorili na težak položaj panoge in 
brezizhodno situacijo ob pričetku nove sezone pridelave hmelja. 
Na zalogi je več kot tisoč ton neprodanega pridelka iz preteklih let, 
hmeljarji pa nimajo finančnih sredstev za zagon pridelave. MKO 
so za olajšanje stanja v hmeljarstvu predlagali nekatere konkretne 
ukrepe, kot npr. finančno pomoč za uničenje oziroma odprodajo 
zalog hmelja, izvedbo ukrepa »de minimis«, oprostitev plačila naje-
mnin za zemljišča v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
uvedbo finančne podpore za podaljšano premeno v hmeljiščih in 
skrajšanje petletnih obveznosti, ki so jih hmeljarji kot prejemni-
ki nepovratnih sredstev v okviru PRP 2007–2013 sprejeli za ukrep 
121. Opozorili so tudi na še vedno neizplačana sredstva po neurju v 
letu 2007, na nujnost spremembe pravil certificiranja hmelja, nuj-
nost priprave novega izračuna KD za panoge, ki so v krizi, ter na 
možnost oprostitve vseh davkov in prispevkov. Po razpravi so se 
dogovorili, da MKO preveri možnost odkupa in uporabe hmelja v 
farmacevtski industriji, proizvodnji krmil za živali ter za energet-
ske namene. 

Na MKO bodo pripravili tudi pisno pobudo Ministrstvu za go-
spodarstvo in Gospodarski zbornici Slovenije za vzpostavitev bla-
govne menjave in za pomoč pri prodaji hmelja na tujih trgih. Glede 
oprostitve najemnin za zemljišča bodo na MKO preverili trditev, da 
je znižanje oziroma odpis zakupnin državna pomoč. Če bo potreb-
no, bodo pripravili spremembo zakonodaje. 

MKO bo v prihodnje sklical sestanek s trgovci in IHPS, da po-
dajo poročilo o opravljenem delu v letu 2011 na temo promocije 
slovenskega hmelja. MKO pa naj skupaj s KGZS čim prej pristopi k 
pripravi novega Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in pro-
metu s hmeljem v smislu boljšega zagotavljanja sledljivosti hmelja.

dr. Dušica Majer »

 S sodelovanjem za skupni uspeh
Pridelovalci zelenjave in trgovci se strinjajo, da je treba krepiti 
partnerstvo med deležniki tudi v zelenjadarski  verigi.

Ožja skupina zelenjavne verige je v nekaj mesecih pripravila 
osnovna izhodišča za razgovore z vsemi ostalimi deležniki te veri-
ge in jih pod vodstvom Jureta Vončine 12. aprila prvič predstavila 
delovni skupini TZS za to področje. 

Strokovno delo delovnih skupin bo namenjeno proučitvi pre-
dlogov in konkretnih rešitev za zagotovitev večje pridelave kako-
vostnih vrst zelenjave v Sloveniji ter izboljšanju delovanja zelenja-
darske verige, kot to opredeljuje Kodeks dobrih poslovnih praks. 
Predlogi pridelovalcev temeljijo na izboljšanju odnosov med de-
ležniki v verigi ter na vzpostavitvi organizirane pridelave in trže-
nja slovenske zelenjave, kjer mora imeti eno izmed osrednjih vlog 
tudi učinkovit zadružni sistem. Pridelovalci želijo, da se prihodnje 
delo usmeri tudi na proučitev možnosti, kako izboljšati ponudbo 
slovenske zelenjave, prepoznavnost shem kakovosti, po katerih je 
slovenska zelenjava pridelana (integrirana, ekološka, pridelki viš-
je kakovosti idr.), ter enotnost in prepoznavnost embalaže, v kateri 
bo izključno slovenska zelenjava. Deležniki bodo podpirali dejav-
nosti, ki se nanašajo na izboljšanje zagotavljanja sledljivosti zele-
njave od pridelave do končnega potrošnika, predvsem tam, kjer so 
že bile ugotovljene pomanjkljivosti (na primer na tržnicah).

Predstavniki delovne skupine pridelovalcev in trgovcev bodo z 
razgovori nadaljevali v maju.
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Pogovor z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem bogovičem

Kmetijstvo in okolje sodita skupaj!
Kot smo že pisali v Zeleni deželi, je nova vlada posegla tudi v število ministrstev. Tako je prišlo do združitve 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delom Ministrstva za okolje in prostor. Nastalo je 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s Francem Bogovičem na čelu. Z novim ministrom, ki je bil do prevzema 
te funkcije župan Občine Krško in predsednik Odbora za kmetijstvo v Državnem zboru, smo se pogovarjali o 
perečih težavah slovenskega podeželja in o tem, kako jih namerava reševati.

Gospod Bogovič, vaše življe-
nje je vpeto v kmetijstvo že od 
mladosti. Tudi ko ste prevzeli 
položaj župana Občine Krško, 
niste pozabili na ta pomem-
ben gospodarski sektor, ki ima 
poleg razvojne tudi druge, nič 
manj pomembne vloge. Ali ste 
ob odločitvi, da sprejmete po-
nujeno mesto ministra za kme-
tijstvo in okolje, že imeli izde-
lano vizijo, kako se lotiti reše-
vanja kmetijskega sektorja, ki 
je v vedno slabšem položaju?

Res sem na podeželju in s 
kmetijstvom zrasel in tudi v 
prihodnje nameravam svoje 
delo posvetiti tej pomembni pa-
nogi. Zavedam se resnosti polo-
žaja, v katerem se trenutno na-
haja kmetijstvo. Trendi v večini 
kmetijskih panog so že najmanj 
deset let negativni. Potrebno bo 
marsikaj spremeniti, da nam 
jih bo uspelo obrniti v pozitiv-
no smer.

Rešitve bomo iskali skupaj s 
sodelavci na ministrstvu in v do-
ločenih skupinah, ustanovljenih 
v ta namen, v katere so vključe-
ni tudi strokovnjaki iz drugih 
inštitucij, kot so Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije ter 
raziskovalne in izobraževalne 
inštitucije. Kot podlago za naše 
delo bomo vzeli lani sprejeto 
strategijo razvoja kmetijstva, 
ki je bila sprejeta kot resolucij-
ski dokument. Želel bi, da pri-
demo relativno hitro oziroma 
še v letošnjem letu do usmeri-
tev in ciljev, katerim bomo sle-
dili, in sicer po posameznih pa-

nogah. Končni rezultat naj bi bil 
nekakšen akcijski načrt, kako 
do uresničevanja ciljev. Skupna 
kmetijska politika EU nas sicer 
omejuje, ukrepi, ki jih lahko iz-
vajamo na nacionalni ravni, pa 
so precej natančno opredeljeni. 
A kljub temu sem prepričan, da 
nam bo uspelo zastaviti cilje in 
jih tudi doseči – postopno po 
posameznih panogah. Tako je 
na primer odbor za prašičerejo 
zaradi resnosti položaja pano-

ge že začel z delom. Podobno in 
čim prej bodo začele delati sku-
pine za najbolj kritične pano-
ge. Med njimi je na prvem me-
stu zanesljivo zelenjadarstvo. 
Oblikuje pa se tudi skupina, ki 
se bo ukvarjala z zemljiškimi 
operacijami oziroma zemljiško 
politiko – namakanjem, koma-
sacijami, preprečevanjem zara-
ščanja. V oblikovanje teh ciljev 
kakor tudi izvajanje ukrepov 
za njihovo uresničitev moramo 

biti vključeni vsi – tako na mi-
nistrstvu kot tudi svetovalci na 
terenu. Zato je zelo pomembno, 
da že v tej fazi cilje oblikujemo 
skupaj s kmetijskimi svetovalci 
pri KGZS.

Ko bomo imeli izoblikovane 
cilje, pa jih bomo morali še ure-
sničiti, in sicer skozi politiko 
razvoja podeželja in določeno 
kmetijsko politiko. V ospred-
ju bomo vselej imeli trajnostno 
ravnanje z naravnimi viri in za-

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bi lahko odigral večjo vlogo v smislu bolj liberalne politike 
prometa z zemljišči in s tem prispeval k bolj uspešnemu zaokroževanju zemljišč. Poseči bi mo-
ral v trg s kmetijskimi zemljišči. Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki je šel v razpravo v Državni 
zbor, predvideva nove opredelitve prednosti pri odkupu: na prvem mestu je kmetija z minimal-
no površino in določeno kmetijsko dejavnostjo, na drugem pa Sklad. Tudi na področju lastni-
štva gozdov bi lahko prišlo do pomembnega premika. Leta 2016 se iztečejo koncesijske pogodbe 
in v tem času je potrebno preveriti, na katerih območjih bi predvsem hribovske kmetije lahko 
prišle do možnosti uporabe teh gozdov.
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Pogovor z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem bogovičem

Kdo je Franc Bogovič?

Franc Bogovič je bil rojen v koprivnici pri Brestanici 2. fe-
bruarja 1963. Po končani gimnaziji je leta 1984 diplomiral 
na višji agronomski šoli v mariboru in pridobil naziv kme-
tijski inženir. je poročen in oče treh otrok.

Od leta 1984 do 1990 je bil zaposlen v Agrokombinatu 
Krško, najprej kot pospeševalec kmetijstva, nato pa kot vodja. 
Leta 1990 je ustanovil družinsko podjetje za trgovino in orga-
nizacijo kmetijske proizvodnje, ki ga je vodil do leta 1998. Leta 
1992 je v domačem kraju ustanovil Kmečko zadrugo Bohor, v 
kateri je bil nekaj časa predsednik upravnega odbora. 

Od leta 1998 do leta 2011 je bil poklicni župan Občine 
Krško. V času njegovega županovanja je Občina Krško leta 
2010 postala energetsko najučinkovitejša občina v Sloveniji, 
leta 2011 pa tretja v Sloveniji med srednje velikimi občinami v 
izboru za najbolj zeleno občino. Kot župan je med drugim so-
deloval pri izvedbi projektov učinkovitega sistema ravnanja z 
odpadki (preko 50 odstotkov ločeno zbranih odpadkov), spod-
bujanju ekošol, ekotržnic, raznih čistilnih akcij, izgradnji so-
dobne kurilnice na lesno biomaso, izgradnji sedmih sončnih 
elektrarn na javnih objektih, na področju kmetijstva pa je so-
deloval pri velikih investicijah v kmetijske zadruge in kmetij-
ska podjetja (Kmečka zadruga Krško, Sadjarstvo Evrosad, ze-
lenjadarstvo ob Krki) ter pri pripravi analize mestnih površin, 
primernih za gradnjo vrtov v mestih.

Skupaj z družino obdeluje 23 hektarov veliko sadjarsko-go-
vedorejsko kmetijo. Od tega so 4 hektari nasada jablan in 7 
hektarov gozda.

Od leta 2008 do leta 2011 je bil na listi Slovenske ljudske 
stranke izvoljen za poslanca v Državnem zboru Republike 
Slovenije. Opravljal je funkcijo predsednika Odbora za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, bil član Odbora za gospodar-
stvo, član Odbora za lokalno samoupravo in član Komisije za 
peticije in pritožbe. Na predčasnih volitvah decembra 2011 je 
bil ponovno izvoljen za poslanca Državnega zbora. 

Je podpredsednik Slovenske ljudske stranke in podpredse-
dnik Kluba županov Slovenske ljudske stranke. Štiri leta je bil 
podpredsednik Evropskega združenja GMF – Združenja mest z 
jedrskimi odpadki. V tej funkciji je sodeloval v številnih razpra-
vah v Evropskem parlamentu in tudi v Nuklearnem forumu, ki 
ga je ustanovila Evropska komisija. (vir: www.mko.gov.si) 

vezo zagotavljanja hrane. Cilje 
po posameznih panogah želi-
mo opredeliti do začetka pole-
tja. Z združitvijo ministrstev je 
po 1. aprilu prišlo do določenih 
sprememb pri delitvi nalog. V 
naslednjih treh mesecih priča-
kujemo še dodatne spremembe 
strukture ministrstva za kme-
tijstvo in okolje.

Verjetno bo težko zastaviti 
cilje, preden se sprejmejo vsi 
vzvodi nove SKP?

Res je. V prihodnje bodo na 
naše delo vplivale spremembe 
Skupne kmetijske politike. Mi 
že vidimo, da bo prišlo do pre-
cejšnjih težav, če bo hkrati uve-
deno enotno plačilo na hektar 
in ukinjene zgodovinske pravi-

ce. Prišlo bo do prevelike pre-
razporeditve denarja, obenem 
pa gredo spremembe v takšno 
smer, da plačila ne bodo skoraj 
nič povezana s proizvodnjo. Pri 
nas bo to najbolj prizadelo sre-
dnje velike kmetije, predvsem 
govedorejske. Naš predlog je, 
da se vpeljeta vsaj dve kategori-
ji – njive in travniki. Tudi ma-
ksimalni delež plačil, ki jih po-
samezna država lahko veže na 
proizvodnjo, je relativno nizek. 

Prav tako nas še čaka do-
ločitev višine sredstev za PRP. 
Tu je še vse odprto. Slovenija je 
bila v programskem obdobju 
2007 do 2013 druga po vrsti 
glede deleža sredstev. Ta status 
bomo težko zagovarjali z real-
nimi kazalci. Zato je danes še 
težko govoriti o ukrepih nove-
ga programskega obdobja PRP. 
Imamo pa določena stališča in 
smernice, ki smo jih v prete-
klosti že sprejeli v okviru par-
lamentarnega odbora za kme-
tijstvo in skupaj z resornim 
ministrstvom. In v tej smeri 
bomo tudi nadaljevali.

Zanimivo je, da sta si z magi-
strom Dejanom Židanom za-
menjala položaja. Večkrat ste 
omenili, da ste v prejšnji vlogi 
predsednika parlamentarne-
ga Odbora za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano z njim do-
bro sodelovali. Pričakujete, da 
bo sodelovanje še naprej dobro 
in tvorno?

Mirno lahko rečem, da sva 
z magistrom Židanom dobro 
sodelovala in ni razloga, da ta-
kšnega odnosa ne bi ohrani-
la tudi zdaj, ko sva zamenjala 
mesti. Zanimivo pa je, da je ta-
kšna zamenjava pogosta tudi v 
drugih evropskih državah. To 
lahko zelo pozitivno vpliva na 
delo, predvsem, če je sodelova-
nje tudi pred menjavo dobro, 
kar je v mojem primeru bilo. Do 

zdaj sem se srečal z Odborom 
za kmetijstvo, gozdarstvo, pre-
hrano in okolje že nekajkrat. 
Dober začetek našega sodelova-
nja je že podpora mojemu ime-
novanju. V novi sestavi odbora 
so tudi poslanci, ki niso nepo-
sredno vpeti v kmetijstvo. To 
ni nujno slabo oziroma morda 
je celo bolje tako, in sicer za-
radi povečanja širine področja 
dela odbora (dodano je okolje). 
Ta pestrost poklicnih usmeri-
tev poslancev v odboru lahko 
pripomore k bolj konstruktiv-
nemu delu.

Kakšne so po vašem mnenju 
prednosti združitve MKGP z 
delom MOP in kje prihaja do 
težav?

Moja iskrena želja je, da se 
bo lahko čez deset let slovenski 
minister za kmetijstvo in oko-
lje, kdorkoli to bo, pohvalil tako, 
kot se danes pohvali avstrijski 
minister. V Avstriji so v desetih 
letih odprli 210.000 zelenih de-
lovnih mest. Pomembno je, da 
vsi razumemo in sprejmemo to 
filozofijo zelene rasti, ki je po-
vezana z vsemi področji, ki jih 
novo, združeno ministrstvo po-
kriva, in morda še s kakšnim, ki 
sodi v drugi resor. Naravni viri 
so skupno področje, prav tako 
njihovo varovanje in raba.

Slovenska kmetijska politi-
ka se je v zadnjih letih usmeri-
la v trajnostno rabo naravnih 
virov in njihovo varovanje. Že 
s tem je prestopila prag klasič-
nega pojmovanja kmetijstva. 
Potrebno pa se je zavedati, da bi 
bil delež evropskega proračuna, 
namenjen kmetijstvu, manjši, 
v kolikor kmetijska politika ne 
bi vključevala okoljskih kom-
ponent. Seveda bo kmetovanje 
bolj zahtevno, saj bo kmetijstvo 
v vlogi tako varovanja naravnih 
virov kot njihove rabe za prido-
bivanje hrane.
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Pogovor z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem bogovičem

Za razliko od prejšnjega mi-
nistra morate zdaj biti priso-
tni tako na sejah svetov kme-
tijskih ministrov držav članic 
EU kot tudi na sejah okoljskih 
ministrov. Ali že opažate kri-
žanje interesov obeh področij? 

Relativno hitro se lahko po-
javijo takšni primeri. Takšen 
primer so vodovarstvena ob-
močja (VVO), znotraj katerih 
je veliko interesov, ki se križa-
jo. Pri tem je potrebno najprej 
postaviti hierarhijo interesov. 
V primeru VVO je to zaneslji-
vo varovanje okolja oziroma 
zaščita primarnih virov vode. 
Vendar je ob tem potrebno ta-
koj reševati tudi delovna mesta 
ljudi, ki tu živijo in delajo ozi-
roma celih kmetij znotraj VVO. 
Mislim pa, da je vsem jasno, da 
smo na isti barki – kmetijstvo, 
ki ne bo upoštevalo pravil va-
rovanja okolja, si reže vejo, na 
kateri sedi. Osebno sem ves čas 
prepričan, da je zgrešeno gle-
dati na kmetijstvo in varovanje 
okolja kot na dve področji, ki 
sta na nasprotnih bregovih, in 
je uspeh enega ali drugega od-
visen od premoči.

Sam sem sicer pričakoval več 
nasprotovanj ekoloških gibanj 
ob združevanju ministrstev. 

Sicer pa poglejmo, kdo opra-
vlja pomembnejšo vlogo pri va-
rovanju okolja: ekologi ali kme-
tijstvo kot panoga. Za mene 
sploh ni nobenega dvoma, kdo 
je zaslužen za slovensko pokra-

jino, kakršno imamo. Tisti, ki 
jo obdelujejo – ne akademski 
krogi in ne ekološka gibanja. 
Sem pa vedno za sodelovanje. 

Rad bi poudaril, da priča-
kujem poleg križanj interesov 
morda celo več sinergij. Pri tem 
imam v mislih bolj življenjske 
pristope na primer pri rabi vo-
dnih virov oziroma pridobiva-
nju različnih dovoljenj za kme-
te. Tudi inšpektorat bo zdaj 
eden, z dvema vejama in delo 
bo zanesljivo bolj koordinirano. 
Nasploh je potrebno vse podsis-
teme v državi usmeriti v sodelo-
vanje, da bodo delovali v korist 
državljanom. Za to niso potreb-

na nobena dodatna sredstva, 
pač pa le dobra organizacija.

Kakšni so vaši pogledi na vlo-
go Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije (KGZS) in njeno 
prihodnost?

Kmetijsko gozdarsko zbor-
nico Slovenije dobro poznam 
»od znotraj«, saj sem bil v prvem 
mandatu njen podpredsednik 
in predsednik strokovnega od-
bora za sadjarstvo. Glede obli-
ke zbornice in števila članstvo 
menim, da je v KGZS potrebna 
sprememba glede zmanjšanja 
števila članov (člani naj bi bili 
prejemniki plačil SKP in večji 

lastniki gozdov). Prostovoljno 
članstvo bi pomenilo relativno 
hiter osip članstva in posledič-
no ukinitev zbornice, za katero 
pa menim, da je prav, da je or-
ganizirana tako, kot je zdaj.

Glede sodelovanja s KGZS 
smo se z vodstvom veliko po-
govarjali. V zadnjem času tudi 
v povezavi z rebalansom pro-
računa in iskanjem možnih 
prihrankov, ki bodo žal pose-
gli tudi na to področje. Je pa 
to obenem izziv, kako v bodo-
če v samem delovanju zbornič-
nih služb doseči potrebne spre-
membe. Sam se bil šest let za-
poslen v takrat pospeševalni 
službi, ki je bila mnogo bolj pri-
sotna na terenu kot danes. Tudi 
to je naša naloga – najti organi-
zacijske in tehnološke rešitve. 
Ključna naloga KGZS je še vloga 
povezovalca, organizatorja ozi-
roma predlagatelja rešitev po-
vezovanja kmetijstva, saj bodo 
posamezni kmetje vedno težje 
tržili svoje pridelke. Morda bo 
KGZS tudi prevzela vlogo spod-
bujanja nastajanja organizacij 
proizvajalcev. Čas bi že bil, da 
bi prišli do uspešnih organiza-
cij proizvajalcev. Posledično bi 
prišlo tudi do povečanja pri-
hodka vključenih članov. Ni 
malo dela, potreben je tudi pre-
skok v miselnosti. Podpore pa 
bodo deležni tisti resorji, kjer 
bo več samoiniciative.

Pogovor zapisala:
mag. Tatjana Čop »

Spletna ponudba pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij

Potrebno se je zavedati, da bi bil delež evropskega proračuna, 
namenjen kmetijstvu, manjši, v kolikor kmetijska politika ne 
bi vključevala okoljskih komponent.
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Pogovor s Predsednikom kgzs cirilom smrkoljem

Člani bodo odločali o prihodnosti
V času, ko dnevno sledimo vladnim varčevalnim ukrepom in z bojaznijo pričakujemo vedno nove 
in nič kaj spodbudne napovedi ekonomskih analitikov, smo se o položaju v kmetijstvu pogovarjali s 
predsednikom KGZS Cirilom Smrkoljem.

Slovenija doživlja največjo 
gospodarsko krizo po osa-
mosvojitvi in eno največjih 
na svetovni ravni. Kako se ta 
kriza odraža na slovenskem 
podeželju?

Na to vprašanje ni enostav-
nega odgovora. Gre za komple-
ksen položaj, ki pa ni od včeraj. 
Težave se v kmetijstvu in tudi 
gozdarstvu kopičijo že vrsto let. 
Kriza, o kateri danes govorimo, 
je položaj samo še dodatno po-
slabšala. Položaj torej upraviče-
no lahko označimo kot težaven 
in skrb zbujajoč. V bližnji pri-
hodnosti še ni videti izboljša-
nja in pričakujemo še nekoliko 
slabši gospodarski položaj. Pa 
vendar so še nekatere neizkori-
ščene priložnosti.

Kaj naj bi povzročilo dodatno 
poslabšanje?

Večina članov verjetno še ne 
ve, kako močno so vladni var-
čevalni ukrepi zarezali v osnu-
tek rebalansa kmetijskega pro-
računa. Sam sem ob informaciji 
o predvidenih več desetmilijon-
skih rezih v »kmetijske« postav-
ke pozval vlado k skrajni previ-
dnosti in zmernosti pri varče-
vanju na račun kmetijstva, saj 
to področje nima rezerv, kakr-
šne obstajajo v nekaterih delih 
javnega sektorja. Zato podpi-
ram prizadevanja kmetijskega 
ministra Franca Bogoviča, da 
se v nadaljnjih fazah proračun-
ske razprave kmetijstvo obrav-
nava kot gospodarsko panogo 
posebnega pomena, ki potre-
buje podporo in ne radikalne-

ga kleščenja sredstev. Zavedam 
se, da bomo tudi kmetje mora-
li nositi svoj delež pri splošnem 
varčevanju, toda sedanji pre-
dlogi so nesprejemljivi in na 
Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije bomo naredili vse, da 
bo tudi pri rebalansu proraču-
na zagotovljeno ustrezno finan-
ciranje vseh ključnih področij.

Zmanjšala naj bi se tudi pro-
računska sredstva, namenje-
na javnim strokovnim služ-
bam v kmetijstvu.

Res je. Pri tem naj pouda-
rim, da bi po obstoječem pre-
dlogu finančnega ministrstva 
to pomenilo dvakratno poslab-

šanje položaja strokovnjakov, 
zaposlenih v teh službah. Na 
eni strani se po predlogu re-
balansa proračuna zmanjšuje-
jo sredstva za njihovo delova-
nje, na drugi strani pa bo za-
poslene neposredno prizadelo 
predvideno zmanjšanje plač v 
javnem sektorju. Moje prepri-
čanje je, da potrebujem dobre, 
predane in učinkovite ter se-
veda motivirane strokovnjake, 
če želimo ohranjati in posoda-
bljati kmetijstvo, ponuditi po-
deželju dovolj podpore in zna-
nja, ki ga lahko ponudijo kme-
tijski svetovalci. Že danes kme-
tijski svetovalci dohodkovno 
zaostajajo za drugimi primer-

ljivimi poklici v javnem sektor-
ju. V kolikor jim bomo znižali 
plače in poslabšali pogoje dela, 
se bo začel osip kadra – seveda 
bodo ta kmetijski Titanik prvi 
zapustili najboljši strokovnja-
ki. Takšni, ki bodo zaradi svo-
jih prednosti lažje dobili službo 
v drugih panogah. Zavedati se 
moramo, da so tisti, ki so želeli, 
v času študija in dela imeli mo-
žnost pridobiti tudi druga, širša 
znanja. Zato najboljšim ne bo 
težko najti novo službo. Vendar 
si tega kmetje zanesljivo ne že-
limo! Dober kmetijski svetova-
lec je ne le za kmete, pač pa za 
celo okolje, kjer dela, izjemno 
dragocen!

Rad bi poudaril, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ob poglobljeni gospodarski in socialni 
krizi postaja za kmete in lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov nepogrešljiva – bolj kot kdaj prej!
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Pogovor s Predsednikom kgzs cirilom smrkoljem

Omenili ste tudi neizkori-
ščene priložnosti. Katere bi 
izpostavili?

Na prvem mestu bi zane-
sljivo izpostavil neizkoriščene 
sinergije, ki bi jih lahko dose-
gli ob bolj organiziranem in 
usklajenem nastopu kmetov na 
trgu. Izsledki študije, ki so jo 
pred dvema letoma po naročilu 
KGZS pripravili ugledni stro-
kovnjaki z agrarnim ekonomi-
stom dr. Stanetom Kavčičem na 
čelu, so pokazali, da bi že zgolj 
usklajen nastop kmetov na na-
bavnem in prodajnem področju 
v okviru zadrug prinesel letno 
vsaj 30 milijonov evrov pozitiv-
nega učinka, pojavile pa so se 
tudi ocene o 50 in več milijon-
skih rezervah. Že z enoletnim 
tovrstnim prihrankom bi lahko 
kmetje postali večinski lastniki 
Ljubljanski mlekarn, v manj kot 
desetih letih pa lastniki kon-
trolnega deleža v Mercatorju. 
Takšne projekcije so dovolj na-
zorne, da vemo, kakšen je ob-
seg te neizkoriščene priložno-
sti. Naloga KGZS ni poslovno 
organiziranje članov, je pa opo-
zarjanje na tovrstne možnosti 
in veseli smo, da smo z omenje-
no študijo in drugimi pobuda-
mi spodbudili nekatere zadru-
ge in posameznike k tovrstnim 
razmišljanjem in dejanjem.

Imate v mislih dejavnosti kme-
tijske zadruge Agraria Koper, 
kjer so napovedali ambicio-
zen načrt vzpostavitve sloven-
ske različice svetovno znane-
ga in izjemno uspešnega sis-
tema Mondragon iz španske 
Baskije?

To sicer ni edina pobuda in 
tovrstna dejavnost v sloven-
skem prostoru. Zdi pa se izje-
mna zaradi optimizma vklju-
čenih in kot takšna ima našo 
podporo. Baskija je po narav-
nih danostih precej podobna 

Sloveniji. Mondragon ima si-
cer korenine v nekem drugem 
času, sredi devetnajstega stole-
tja, ki ga je zaznamoval hitri in-
dustrijski razvoj. Slednji pa žal 
ni pomenil dobrobiti za delav-
ce, pač pa nepravičnost in ne-
usklajenost med delavci in ka-
pitalom. Ustanovitelj tega za-
nimivega zadružnega sistema 
je bil duhovnik, zato ne prese-
neča, da načela delovanja slo-
nijo na osnovnih etičnih nor-
mah. Predanost skupnemu do-
bru in izrazita socialna nota sta 
osnovni značilnosti, ki ostajata 
ključni za uspešno delovanje. 
Iz zadruge kmetov in delavcev 
je zrasel velik zadružni sistem, 
katerega prihodki omogočajo, 
da letno vloži dobrih 146 mili-
jonov evrov v socialne, izobra-
ževalne, kulturne, raziskoval-
ne in razvojne lokalne, regij-
ske in nacionalne projekte ter 
podpore nevladnim organiza-
cijam. Imeti za cilj takšen sis-
tem je ambiciozno in pohval-
no! Danes, ko se veliko govori 
o socialnem podjetništvu, pa je 
še večji izziv združiti oboje in 
morda tako pridemo do (za vse) 
čim manj bolečega izhoda iz 
krize. Tovrstne pobude morajo 
imeti vso podporo KGZS!

Izteka se mandat organov 
Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije, katere vode-
nje ste prevzeli pred štirimi 
leti. Kako bi ocenili delo v tem 
mandatu?

Prepričan sem, da smo na-
redili pomembne korake na-
prej, ko gre za zastopanje čla-
nov in reševanje njihovih težav. 
Zavedam se, da so člani priča-
kovali še več. Navsezadnje je te-
žav v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu ogromno. Vendar vse-
lej nismo imeli vseh možnosti 
in vzvodov na razpolago. 

Želim pa izpostaviti enega 

naših velikih uspehov, ki pa je 
paradoksalen: članom zborni-
ce je prinesel pomemben pozi-
tiven finančni učinek, zborni-
ci kot ustanovi pa negativnega. 
Govorim o zmanjšanju katastr-
skega dohodka, zaradi katerega 
se je posledično zmanjšal zbor-
nični prispevek oziroma tudi 
število članov. A na prvem me-
stu je interes članstva! Uspehov 
tega mandata je veliko in več o 
njih lahko preberete v tej Zeleni 
deželi. Zato jih tu ne bi še enkrat 
navajal. Rad pa bi poudaril, da 
Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije ob poglobljeni gospo-
darski in socialni krizi postaja 
za kmete in lastnike kmetijskih 
zemljišč in gozdov nepogrešlji-
va – bolj kot kdaj prej!

Pred volitvami leta 2008 ste 
med drugim obljubili, da bo-
ste neprofesionalni predse-
dnik. Po nekaj mesecih dela 
pa ste se zaposlili. Zakaj ta-
kšna odločitev?

Res sem napovedal neprofe-
sionalno vodenje KGZS, a že ne-
kaj tednov po prevzemu funkci-
je sem ugotovil, da sta dve mo-
žnosti – neprofesionalno vode-
nje in številne zamujene prilo-
žnosti, kot so delovna srečanja s 
predstavniki vlade in državnega 
zbora, ali pa zaposlitev in opra-
vljanje polnega delovnega časa. 
Odločil sem se za slednje, čeprav 
je to od mene zahtevalo angaži-
ranost tudi po 16 ur dnevno in 
tako rekoč vse dni v tednu. V pri-
meru dela predsednika KGZS je 
kakovost dela enako pomembna 
kot število ur, ki jih uporabi za 
komunikacijo s ključnimi pred-
stavniki vlade, parlamenta ozi-
roma nevladnih organizacij in 
drugih ustanov.

Letošnje volitve bodo drugač-
ne – poleg klasičnega načina 
volitev na sicer manjšem šte-

vilu volišč bo možno glasova-
ti tudi po pošti. Zakaj takšna 
odločitev?

Težko finančno stanje KGZS 
ogroža izvajanje nekaterih pro-
jektov oziroma programov. 
Volitve v organe KGZS niso le 
zajeten organizacijski zalogaj, 
pač pa tudi finančni. Možnost 
volitev po pošti ob pomemb-
nem zmanjšanju števila volišč 
pomeni prihranek. Obenem 
pa upam, da se bodo za voli-
tve odločili tudi tisti člani, ki se 
prejšnjih volitev niso udeleži-
li. Vedeti moramo, da je majh-
na volilna udeležba argument 
za nasprotnike zbornice, češ da 
člani zbornice ne potrebujejo 
oziroma želijo s tem podatkom 
zmanjšati pomen zbornice. To 
pa je zelo nevarno za priho-
dnost kmetijstva v celoti, ki bolj 
kot kdaj prej potrebuje močno 
stanovsko organizacijo!

V koalicijski pogodbi nove vla-
de je zapisano, da se obvezno 
članstvo v KGZS ohrani, ven-
dar se zmanjša število članov, 
in sicer na število prejemni-
kov sredstev iz naslova ukre-
pov skupne kmetijske politike. 
Kakšno je vaše mnenje?

Moje stališče je enako sta-
lišču pobudnikov ustanovi-
tve KGZS pred več kot dvaj-
setimi leti. Konec koncev sem 
bil v času sprejema Zakona o 
KGZS minister in sem zakon 
podpiral. Ukinitev obvezne-
ga članstva bi pomenila ukini-
tev zbornice. Brez zbornice pa 
bi kmetje ostali še bolj neza-
ščiteni, še bolj razdrobljeni in 
njihov glas ne bi več segel niti 
do prvega okna vladne palače. 
Tudi minister Franc Bogovič je 
v pogovoru za Zeleno deželo 
jasno povedal, da podpira ob-
vezno članstvo v KGZS ob si-
ceršnjem zmanjšanju števila 
članov. Osebno menim, da je 
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Interesi članov in članic KGZS na 
prvem mestu
Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) smo v tem mandatu v sodelovanju z drugimi nevladnimi 
organizacijami v kmetijstvu dosegli vidnejše rezultate v smislu zastopanja interesov članov in članic KGZS, 
slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

slednje lahko problematično 
in sta potrebna dober premi-
slek in temeljita analiza pred 
odločitvijo.

Na prihajajočih volitvah ste 
najbolj prepoznaven pred-
stavnik, nosilec liste društva 
SKZ – Slovenska kmečka zve-
za. Na zadnjih volitvah ste re-
zultat te liste več kot potrojili. 
Kakšne so vaše napovedi za 
tokratne volitve?

Če ne bi verjel v kandidate 
na naši listi in zaradi tega tudi 
v zmago, se v ponovno »bitko« 

sploh ne bi spuščal. Podpora 
nekaterih uglednih predstavni-
kov slovenske kmetijske stroke 
in politike predstavlja priznanje 
za dosedanje delo in zato tudi 
dodatno spodbudo za vnovično 
kandidiranje. Pričakujem, da 
bomo, podobno kot v tem man-
datu, tudi po letošnjih volitvah 
ustanovili uspešno večinsko 
koalicijo list, ki jo bo povezova-
lo prizadevanje za odločno, od-
govorno, pregledno in uspešno 
delovanje. Napovedi pa ne mo-
rem in nočem dajati.

Katere so vaše odločilne pred-
nosti pred protikandidati?

Ne gre le za moje prednosti, 
pač pa za prednosti naše liste in 
vseh tistih list, ki se bodo zave-
zale k skupnemu in dejavnemu 
delu v organih KGZS. Osebno 
menim, da sem doprinesel k 
delu zborničnega sistema pred-
vsem z zmožnostjo vzpostavi-
tve dialoga z vsemi ključnimi 
osebami, ki vplivajo na položaj 
slovenskega kmetijstva, gozdar-
stva, ribištva in podeželja v naj-
širšem pomenu. Z vsemi resor-
nimi ministri, ki so se zvrstili 

v tem mandatu, sem vzpostavil 
dober in konstruktiven dialog. 
Enako velja za ministre drugih 
resorjev, ki posegajo v delova-
nje KGZS. Prav tako mi je uspe-
lo povezati nevladne organizaci-
je v kmetijstvu, kar v prejšnjem 
mandatu ni bil primer. Sicer pa 
so naši člani vselej dobili dovolj 
informacij o delu zadnjega man-
data in se bodo po svoji preso-
ji odločili. Njihova odločitev bo 
določila smer razvoja KGZS v 
prihodnjih štirih letih.

Pogovor zapisal:
Robert Peklaj »

Skozi ves mandat smo se po-
gajali z ministrstvi in vlado 
rS z namenom izboljša-
nja zakonodaje, povezane s 
kmetijstvom in gozdarstvom 
ter razvojem podeželja. 
vidnejše uspehe smo dosegli 
tudi pri vzpostavitvi stikov v 
državnem svetu rS in parla-
mentarnem odboru za kme-
tijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano. cilj kgzS je bil vklju-
čitev kgzS v ekonomsko-
socialni svet. to nam je do 
sedaj le delno uspelo. kgzS 
je namreč na seje sveta, kjer 
imamo možnost dajanja svo-
jih razmišljanj, stališč in pri-
pomb, vabljena, vendar kljub 
našim prizadevanjem še ni-
mamo statusa polnopravne-

ga partnerja, kot ga imajo 
druge zbornice. 

SprememBe zaKonodaje 
za zaščito intereSov 
članov KgzS
Na KGZS smo sodelovali pri 
pripravi številnih zakonov. 
Pogosto pa smo žal v roke tako 
rekoč že dobili oblikovane pre-
dloge zakonov brez možnosti 
dajanja pripomb. V teh prime-
rih smo skušali predvsem v so-
delovanju z drugimi nevladni-
mi kmetijskimi organizacijami 
doseči vsaj nekatere izboljšave 
v korist slovenskih kmetov in 
kmetic. Pa izpostavimo nekaj 
naših ključnih uspehov. 

Zakon o dohodnini, ki se 
tiče vseh državljanov in drža-

vljank Republike Slovenije, bi v 
primeru našega neodreagiranja 
še bolj grobo posegel v finanč-
no stanje slovenskih kmetov 
in kmetic. Na KGZS smo v letu 
2009 dosegli, da se iz osnove za 
obdavčitev izvzamejo vsa plači-
la za območja z omejenimi mo-
žnostmi za kmetovanje. S tem 
smo slovenskemu kmetijstvu 
prihranili okrog 4,4 milijonov 
evrov. V letu 2010 smo z drugi-
mi nevladnimi organizacijami 
dosegli znižanje odstotka pri-
pisanih plačil iz naslova ukre-
pov skupne kmetijske politike 
v osnovo za odmero dohodni-
ne s predlaganih 70 na 50 od-
stotkov. Obenem nam je uspe-
lo znižati tudi prag za vstop v 
obvezno vodenje knjigovodstva 

in zmanjšanje plačila akontaci-
je dohodnine. Tudi tu je bil pri-
hranek precejšen, in sicer kar 
okrog 33 milijonov evrov. Na 
KGZS smo se sicer ves mandat 
zavzemali za izključitev vseh 
plačil iz naslova ukrepov sku-
pne kmetijske politike iz ob-
davčitve, glede obveznega vo-
denja knjigovodstva na kmeti-
jah pa zagovarjali stališče, da je 
treba odločitev o tem prepustiti 
kmetom ne glede na cenzus. 

Vlada RS je med drugim 
upoštevala naš predlog za zni-
žanje katastrskega dohodka 
za 36 odstotkov. S tem smo na 
KGZS posredno dosegli poziti-
ven vpliv na obveznosti iz po-
kojninskega in zdravstvenega 
zavarovanja kmetov in kmetic 

aktUalno
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ter upravičenost do socialnih 
transferjev, ki so tako postali 
dostopnejši, slovenskim kme-
tom pa prihranili približno 2,5 
milijonov evrov.

Ves čas mandata smo se za-
vzemali tudi za zmanjšanje ad-
ministrativnih ovir. Tako smo 
dosegli nekatere izboljšave v 
zakonih o kmetijstvu, veteri-
narstvu, veterinarskih merilih 
skladnosti, živinoreji, zaščiti 
živali in semenskem materia-
lu, kmetijstvu pa s tem prihra-
nili okrog 26 milijonov evrov. 
V zvezi z Zakonom o varnosti 
in zdravju pri delu smo dose-
gli enostavnejše pogoje za kme-
te in prihranili okrog 40 milijo-
nov evrov. 

S spremembo Zakona o tro-
šarinah smo na KGZS dosegli, 
da se je povečal delež vračila 
trošarine, predpisane za pogon-
ski namen, s 50 na 70 odstot-
kov, kar pomeni za upravičenca 
40-odstotno povišanje povrnje-
nih sredstev. S tem so naši člani 
skupaj dobili povrnjenih okrog 
2 milijona evrov trošarine več, 
z našim posredovanjem pa so 
dobili tudi možnost mesečne 
povrnitve trošarine v primerih 
porabe goriva nad 5000 litrov.

Na KGZS smo sodelova-
li tudi pri pripravi Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, kjer smo 
v uspešnem sodelovanju s ta-
kratnim Ministrstvom za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dosegli boljšo zaščito kmetij-
skih zemljišč in omejitev pro-
meta z njimi. 

Ves mandat si prizadeva-
mo tudi za spremembo Zakona 
o vodah. V pogajanjih nam je 
uspelo doseči določene izboljša-
ve in s tem ohranitev kmetova-
nja na 1200 ha vodovarstvenih 
območij. Vendar menimo, da bi 
bilo treba v zakonu nedvomno 
določiti, da denarna nadome-
stila za zmanjševanje dohod-
ka iz kmetijske dejavnosti za-

radi izvajanja vodovarstvenega 
režima niso državna pomoč in 
da se urejajo neposredno s po-
godbo med izvajalcem javne 
službe oskrbe s pitno vodo in 
upravičencem.  

SolidarnoSt S Kmeti v 
Krizi
Na KGZS smo sodelovali tudi 
pri pripravi Uredbe o začasni 
shemi omejene pomoči ob fi-
nančni in gospodarski krizi v 
kmetijstvu v letu 2009 in pri-
dobitvi pomoči de minimis za 
mlečni in prašičerejski sektor. S 
tem smo za naše člane pridobili 
okrog 6,4 milijonov evrov.

Zaradi slabega finančne-
ga in ekonomskega položaja v 
kmetijstvu in gozdarstvu smo 
se na KGZS odločili za posto-
pno znižanje zborničnega pri-
spevka. Zbornični prispevek 
smo do lanskega leta tako zni-
žali za 30 odstotkov. Konkretno 
pomoč smo vsem najbolj pri-
zadetim kmetijam v neurjih s 
točo izkazali tudi v obliki od-

pisa zborničnega prispevka in 
organiziranju zbiranja krme za 
najbolj prizadete živinorejske 
kmetije.

pomen SamooSKrBe in 
promocije pridelKov 
in izdelKov SlovenSKih 
Kmetij

Zadnja štiri leta smo opozarjali 
na pomen samooskrbe s hrano 
v Sloveniji in prehranske varno-
sti. Zavedamo se, da brez ustre-
znih pogojev za kmetovanje 
ne bomo dosegli povišanja od-
stotka samooskrbe. Pomembno 
vlogo pri povišanju samooskr-
be pa ima sam potrošnik. Na 
KGZS smo zato veliko časa na-
menili prav osveščanju potro-
šnika o kakovosti in varnosti 
slovenske hrane in pomenu lo-
kalno pridelane hrane v pove-
zavi z ekologijo. Svojim članom 
smo nudili tudi pomoč pri pro-
moviranju hrane in izdelkov s 
slovenskih kmetij. S tem name-
nom smo izpeljali pomemben 
projekt Kupujmo domače, raz-

širili prireditve Podeželje v me-
stu, ki predstavljajo most med 
kmeti in potrošniki, ter mno-
gim kmetom omogočili promo-
viranje na sejmih doma in v tu-
jini. Na KGZS smo se dejavno 
vključili tudi v projekt Shema 
šolskega sadja, s katerim je 
kmetom in kmeticam omogo-
čen lažji dostop do prodaje sve-
žega sadja in zelenjave v osnov-
ne šole.

KgzS za povečanje 
prodaje SlovenSKega 
leSa
V tem mandatu smo se zavze-
mali tudi za izboljšanje stanja 
na področju lesno-predeloval-
ne industrije. Z namenom za-
gotavljanja nemotene prodaje 
slovenskega lesa je KGZS kot re-
gijska predstavnica za PEFC re-
gijsko certifikacijo slovenskih 
gozdov začela s postopki za pri-
dobitev certifikata za zasebne 
lastnike gozdov. S tem smo slo-
venskim lastnikom gozdov pri-
hranili približno pol milijona 
evrov.

dejavni v urejanju 
odnoSov v verigi od 
Kmeta do Kupca
Na KGZS smo odigrali po-
membno vlogo pri zavzema-
nju za poštene odnose v verigi 
od kmeta do kupca. Nepravična 
razmerja znotraj verige obču-
ti namreč predvsem kmet, ki 
za svoje delo ne dobi pravične-
ga plačila. V sodelovanju vseh 
členov znotraj verige na podro-
čju pridelave in odkupa pšenice 
smo lani dosegli t. i. žitni dogo-
vor in s tem zvišanje odkupne 
cene pšenice za okrog 70 od-
stotkov. KGZS je tudi podpisni-
ca Kodeksa dobrih poslovnih 
praks med deležniki v agroži-
vilski verigi, s katerim smo se 
partnerji zavezali, da se bomo 
vsak v svojem delu potrudili za 
pravičnejšo porazdelitev dele-

Na KGZS smo dosegli spremembo Zakona o trošarinah in s 
tem povečanje deleža vračila trošarine s 50 na 70 odstotkov. 
S tem so naši člani skupaj dobili povrnjenih okrog 2 milijona 
evrov trošarine več.
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žev znotraj agroživilske verige. 
Pomemben korak naprej smo 
storili tudi na področju uredi-
tve razmerij v verigi od pride-
lave do trženja zelenjave. Konec 
lanskega leta smo na KGZS 
vzpostavili in prevzeli koordi-
nacijo delovne skupine »zele-
njavna veriga«, ki bo skrbela za 
vzpostavitev ustreznih pogojev 
za pridelavo in trženje sloven-
ske zelenjave in s tem poveča-
nja samooskrbe z zelenjavo. 

vzajemna 
zavarovalnica je nujna
V zadnjih štirih letih so sloven-
ske kmetije prizadele števil-
ne naravne ujme. Predstavniki 
KGZS smo si posledice vseh teh 
nesrečnih dogodkov ogleda-
li tudi na terenu. Ob tem smo 
opozarjali na nujnost vzposta-
vitve vzajemne zavarovalnice 
po avstrijskem modelu, ki bi za-
varovala škode v kmetijstvu po 
naravnih ujmah brez visokih 
premij ter odbitnih franšiz. 

poSeBne ugodnoSti 
Samo za člane in 
članice KgzS
Eden vidnejših projektov KGZS 
v letu 2012 je priprava poseb-
ne kartice ugodnosti za člane 
in članice KGZS. Na KGZS smo 
se zaradi vse višjih stroškov v 
kmetijstvu in gozdarstvu, po-
vezanih z energenti, poslov-
no povezali z družbo Petrol. 
Skupaj z družbo Petrol smo za 
člane KGZS pripravili posebno 
partnersko kartico Petrol klub 
KGZS, ki bo vsem članom, ime-
tnikom kartice, prinesla števil-
ne ugodnosti. S to kartico bodo 
lahko člani KGZS poleg ugo-
dnosti, ki jih ponuja splošna 
Petrol klub kartica, dodatno 
koristili še popuste, pripravlje-
ne samo za člane KGZS (več o 
tem projektu lahko preberete v 
tej številki Zelene dežele).

oBveščenoSt članov 
in članic KgzS vedno 
Boljša
Na KGZS smo z namenom boljše 
obveščenosti članov v letu 2008 
spremenili obliko in vsebinsko 
zasnovo glasila KGZS Zelena 
dežela. Prizadevamo si, da bi 
glasilo predstavljalo pomem-
ben vir aktualnih informacij za 
nosilce kmetijske dejavnosti in 
lastnike zemljišč ter je obenem 
zanimiva tudi za njihove dru-
žinske člane. V letu 2009 smo s 
podobnim namenom prenovili 
tudi spletno stran. Uporabniki 
spletne strani lahko tako dnev-
no dostopajo do aktualnih in-
formacij s področij, ki so na 
kakršenkoli način povezane s 
kmetijstvom, gozdarstvom in 
razvojem podeželja.

še naprej v oSpredju 
intereSi članStva
Na KGZS se zavedamo, da je 
kljub obilici opravljenega dela 
še vedno mnogo nerešenih te-
žav. Še naprej se bomo zavze-
mali za izboljšanje dohodkov-
nega in socialnega položaja 
članov, zniževanje obdavčitev 
ter obveznosti v kmetijstvu in 
gozdarstvu, ureditev težav zno-
traj posameznih panog, ki so 
še vedno v krizi, podporo mla-
dim pri odločanju za kmetova-
nje, poenostavitev postopkov in 
predpisov, povečanje učinko-
vitosti gospodarjenja v kmetij-
stvu in gozdarstvu, ohranjanje 
kmetovanja na vodovarstvenih 
območjih, reševanje problema-
tike škod po divjadi in zavaro-
vanih vrstah, spremembo lo-
vske zakonodaje, ureditev sis-
tema zavarovanj v kmetijstvu, 
dejavno promocijo pridelkov in 
izdelkov slovenskih kmetij ter 
povečanje prehranske samoo-
skrbe in boljšo prodajo lesa slo-
venskih gozdov. Posebno skrb 
bomo v prihodnje namenili 
tudi spremljanju oblikovanja 

predloga skupne kmetijske po-
litike po letu 2013 in se zavze-
mali za iskanje rešitev, ki bodo 
ustrezale tudi slovenskemu 
kmetijstvu. 

Na KGZS smo v štirih letih 
pogajanj s pristojnimi mini-
strstvi in Vlado RS za sloven-
sko kmetijstvo, gozdarstvo in 
razvoj podeželja na eni strani 
pridobili, na drugi pa prihra-

nili ogromno sredstev. Vsa ta 
sredstva predstavljajo mnogo-
kratnik sredstev, ki jih na KGZS 
pridobimo iz naslova zbornič-
nega prispevka. Še naprej se 
bomo trudili za uveljavitev in-
teresov našega članstva.

Jerica Potočnik »

aktUalno

vaBilo k oddaji vloge
izbor inovativne mlade kmetice/

inovativnega mladega kmeta 2012

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slo-
venske podeželske mladine (ZSPM) vabita mlade kmetice in 
kmete k oddaji vloge. Naslov za leto 2012 bo podeljen na jesen-
skem sejmu v Komendi.
Prijavijo se lahko nosilci kmetijskega gospodarstva, mlajši od 
40 let, ki so se s svojim delom uveljavili in imajo vrhunske 
dosežke na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in/ali 
dopolnilnih dejavnosti. Kandidati morajo biti člani društev, 
včlanjenih v Zvezo slovenske podeželske mladine, in imajo do 
zveze poravnano članarino  

inovativna ideja mora vsebovati izvirne dosežke, ki po-
membno prispevajo k ohranjanju in razvoju kmetijstva ali 
gozdarstva ali ribištva in se odlikuje vsaj po enem od na-
slednjih vidikov: 
•	 da	prinaša	nove	ideje,	pomembne	za	nadaljnji	razvoj	na	

svojem področju, 
•	 da	prinaša	nove	metode	ali	
•	 da	 prinaša	 ekonomske	 učinke	 na	 kmetijskem	

gospodarstvu.

Prijavo na povabilo kandidat odda priporočeno po pošti do 30. 
maja 2012 na naslov: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Celovška 135, 1000 Ljubljana, s pripisom » IMK – ne odpiraj« 
ali osebno do istega roka do 12. ure v tajništvu KGZS. 
Prijavni obrazec je na  voljo na enotah kmetijske svetoval-
ne službe pri KGZS ali KGZS (www.kgzs.si) ali ZSPM (www.
zspm.si). Dodatne informacije: Andreja Krt Stopar: andre-
ja.krt@kgzs.si, tel.: 01 51 36 646 ali Januš Juhart: janus.ju-
hart@gmail.com, tel.: 031 515 863. 
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Slovenija mora imeti večjo 
samostojnost pri odločanju
Skupna kmetijska politika po letu 2013 bo prinesla novosti predvsem pri ozelenitvi kmetijske politike. Slovenski kmetje 
so enotni: »Hočemo slovenskim razmeram prilagojeno skupno kmetijko politiko.«

kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije (kgzS) je v so-
delovanju z zvezo kmetic 
Slovenije (zkS), zvezo slo-
venske podeželske mladine 
(zSPm) in Sindikatom kme-
tov Slovenije (SkS) 20. apri-
la v dvorani kgzS – zavoda 
Ptuj na Ptuju pripravila okro-
glo mizo z naslovom Skupna 
kmetijska politika od leta 2014 
do leta 2020. novosti bodo-
če skupne kmetijske politike 
(SkP) je predstavil minister 
za kmetijstvo in okolje Franc 
Bogovič s sodelavko Simono 
vrevc.

Še pred pričetkom okro-
gle mize, katere se je udeleži-
lo okrog sto kmetov in kmetic 
ter predstavnikov različnih or-
ganizacij v kmetijstvu, je pri-
sotne pozdravil Peter Pribožič 
s KGZS – Zavoda Ptuj in pred-
stavil skupen projekt KGZS in 
KGZS – Zavoda Ptuj Dobrote 
slovenskih kmetij. Kot je po-
vedal, bo letos že triindvajseta 
razstava potekala od 17. do 20. 
maja v Minoritskem samosta-
nu na Ptuju. V ocenjevanje so 
kmetje letos prijavili kar 1347 
izdelkov slovenskih kmetij. 

SKp po letu 2013 
naj uStreza tudi 
SlovenSKemu 
KmetijStvu

Predsednik KGZS ciril Smrkolj 
je ob pričetku okrogle mize po-
vedal, da je le-ta organizirana z 
namenom seznaniti člane KGZS 
z izhodišči SKP 2014–2020 in 

možnosti podaje svojih stališč 
in pripomb na tisti del bodočih 
ukrepov SKP, ki je že znan. 
Prisotne je pozdravil tudi žu-
pan Mestne občine Ptuj štefan 
čelan. »Kot vsi drugi resor-
ji tudi kmetijstvo doživlja ta-
kšne in drugačne spremembe, ki 
terjajo premislek, kako ravna-
ti naprej,» je udeležence nago-
voril Čelan in dodal, da si želi, 
da bi v skupnem dialogu uspe-
li najti optimalne poti, ki bodo 
skrbele za obstoj slovenskega 
kmetijstva. 

Minister Franc Bogovič je 
uvodoma povedal, da je predlog 
SKP po letu 2013 še v fazi po-
gajanj med državami članicami 

EU. V nadaljevanju je predsta-
vil novosti, ki se obetajo v no-
vem programskem obdobju. Po 
ministrovih besedah naj ne bi 
bilo bistvenih pretresov pri ne-
posrednih plačilih, pri ozele-
nitvi kmetijske politike pa se, 
tako minister Bogovič, v Evropi 
srečujemo s situacijo, da je tež-
ko poenotiti ozelenitev, saj je 
intenzivnost kmetijske politike 
zelo različna. Minister se je na-
dalje zavzel tudi za poenostavi-
tve znotraj SKP.

Predsednik KGZS Ciril 
Smrkolj, ki je vodil okroglo 
mizo, je izpostavil problemati-
ko enotnega plačila za njivske 
površine in travinje. Izrazil je 

zaskrbljenost nad zniževanjem 
sredstev na eni strani, na dru-
gi pa povečevanje novih ome-
jitev in administrativnih ovir, 
saj daje evropska kmetijska po-
litika po novem večji pouda-
rek okoljskemu delu, ozeleni-
tvi. »Za večino slovenskih kme-
tov in predstavnikov organiza-
cij kmetov je nesprejemljivo, da 
se je v tem vmesnem času ogro-
mno govorilo o poenostavitvah, 
sedaj pa poznamo simulacijo 
Nemcev, ki pravi, da bomo ime-
li s takšnim programom kmetij-
ske politike 2014–2020 več ad-
ministrativnega dela za manj 
sredstev,« je pojasnil Smrkolj in 
dodal, da mora imeti Slovenija 

Predlog bodoče SKP je predstavil minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič. Predstavniki 
nevladnih kmetijskih organizacij so podali svoja stališča do obravnavanega predloga.
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znotraj držav članic EU večjo 
samostojnost pri odločanju, 
kako reševati določene težave 
znotraj panog.

angelca rakuša, predstav-
nica ZKS, je povedala, da kme-
tice sproti spremljajo smernice 
nove SKP in sodelujejo pri pred-
stavitvah in razpravah. Kot je še 
povedala, je kmetijska politika 
zelo obširna in včasih tudi ne-
razumljiva. »Strokovnim služ-
bam zaupamo, da bodo SKP 
spremljale z vidika nas, kme-
tov,« je še dodala Rakuševa. 

roku robleku, predsedni-
ku ZSPM, se zdi ključnega po-
mena ohranitev organizacij z 
vidika razvoja kmetijstva in 
ohranjanja vitalnosti podeželja. 
»Dokler kmetijska politika mla-
dim ne bo predstavljala intere-
sa, da kmetujejo in nadaljujejo 
tradicijo svojih staršev, se bo po-
deželje počasi praznilo in samo-
oskrba se bo znižala, s tem pa 
bo padla tudi prehranska var-
nost,« je povedal Roblek. V ime-
nu mladih kmetov in kmetic je 
pozdravil podporo Evropske 
komisije in slovenskega mini-
strstva za kmetijstvo in okolje 
mladim prevzemnikom v pr-

vem stebru prek neposrednih 
plačil. Ob tem pa je dodal, da 
naj mladim prisluhnejo tudi 
glede drugega stebra, kjer ob-
staja možnost, da se pripravi te-
matski podprogram, namenjen 
mladim kmetom. Podprogram 
bi bil, kot je povedal Roblek, še 
posebej dobrodošel, saj se z no-
vim programskim obdobjem 
ukinja ukrep zgodnje upokoje-
vanje kmetov.

milan Unuk, predsednik 
sveta Območne enote KGZS Ptuj 
in predstavnik SKS, je povedal, 
da se tako svet OE KGZS Ptuj 
kot tudi SKS nikakor ne strinja-
ta s predlogom SKP. Tudi Unuk 
je izrazil nestrinjanje z izenači-
tvijo plačil za njivske površine 
in travinje. Opozoril je tudi, da 
zaradi ukinitve ukrepa zgodnje 
upokojevanje kmetov mnogo 
starejših kmetov ne bo več pre-
dalo kmetij, mladi pa se tako ne 
bodo mogli osamosvojiti.

Kmetje v razpravi 
enotno proti izenačitvi 
plačil za travinje in 
njive

Svoj pogled na bodočo SKP so 
predstavili tudi prisotni kme-

tje in predstavniki različnih or-
ganizacij v kmetijstvu. Največ 
pripomb je tudi med njimi le-
telo na ukrep izenačitve plačil 
za travinje in njivske površine. 
Kot so povedali kmetje, bo ta-
kšen ukrep povzročil upad pri-
delave hrane na eni strani, na 
drugi pa daje potuho tistim, ki 
ne proizvajajo. Glede zakono-
dajnega predloga SKP po letu 
2013 v zvezi z vzpostavitvijo 
obveznih površin z ekološkim 
pomenom na kmetijah v višini 
sedmih odstotkov so se kmetje 
zavzeli, da se ta odstotek zniža 
in naj se uveljavi na ravni dr-
žave in ne posamezne kmetije. 
S tem predlogom se je strinjal 
tudi minister Bogovič in dodal, 
da tudi Slovenija kot država za-
vzema takšno stališče. V zvezi 
z varčevalnimi ukrepi, ki jih je 
pripravila Vlada RS, so kmetje 
izrazili bojazen, da bodo morali 
zaradi predvidenega zmanjša-
nja sredstev za izvajanje javne 
službe kmetijskega svetovanja 
in strokovnih služb v živinoreji 
bremena nositi sami. Minister 
Bogovič je pojasnil, da se bo 
morala svetovalna služba reor-
ganizirati v smislu iskanja no-

vih priložnosti znotraj sistema. 
Ob tem je izpostavil ključno vlo-
go kmetijske svetovalne službe 
pri prenosu znanja in organizi-
ranju proizvodnje. Udeleženci 
okrogle mize so v razpravi opo-
zorili tudi na vse večje omejitve 
pri kmetovanju in na vse več ad-
ministrativnih bremen. Ob za-
ključku okrogle mize so opozo-
rili tudi na nujnost spremembe 
Zakona o vodah. KGZS namreč 
že več let opozarja na neureje-
nost in težavnost problematike 
kmetovanja na vodovarstvenih 
območjih. Zakon o vodah mora 
nedvoumno določati, da denar-
na nadomestila za zmanjševa-
nje dohodka iz kmetijske dejav-
nosti zaradi izvajanja vodovar-
stvenega režima niso državna 
pomoč in se urejajo neposredno 
s pogodbo med izvajalcem jav-
ne službe oskrbe s pitno vodo in 
upravičencem. Razpravljavci so 
izpostavili še problematiko za-
varovanj v kmetijstvu in se za-
vzeli za ustanovitev posebne 
vzajemne zavarovalnice po av-
strijskem modelu, ki bi zavaro-
vala škode v kmetijstvu po na-
ravnih ujmah brez visokih pre-
mij ter odbitnih franšiz.

Jerica Potočnik »

aktUalno

Kmetje so v razpravi podali svoj pogled do predloga SKP in aktualne problematike v 
kmetijstvu.
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aktUalno

Regijski kviz »Mladi in 
kmetijstvo 2012«  
Sredi aprila je potekal regijski kviz Mladi in kmetijstvo na Dolenjskem, v Beli Krajini in Posavju.

V petek, 13. aprila 2012, je 
bilo “vroče” na regijskih kvi-
zih “Mladi in kmetijstvo 2012” 

v Osnovni šoli Mirna Peč in na 
Turistični kmetiji Balon Bela 
Gorca na Bizeljskem. Štirinajst 

tričlanskih ekip, od katerih sta 
dva člana morala biti mlajša od 
20 let, se je pomerilo v znanju 
treh aktualnih tem s podro-
čja kmetijstva (Zadružništvo 

na Slovenskem in v evropskem 
prostoru, Konjenikov priroč-
nik, Varna hrana – shema sad-
ja in zelenjave) in dodatne teme 
(Gore na dlani – Triglavski na-
rodni park). 

Pod budnimi očmi tričlan-
skih komisij so bile izbrane tri 
ekipe, ki bodo zastopale jugo-
vzhodno Slovenijo na republi-
škem kvizu ”Mladi in kmetij-
stvo 2012”. Dolenjsko bo za-
stopala ekipa DPM Suha kraji-
na (Karmen Koncilija, Jasmina 
Obrstar in Klemen Papež), Belo 
krajino ekipa DPM Metlika 

(Jernej Starašinič, Jaka Dragoš 
in Tilen Vuk) in Posavje ekipa 
DPM Zabukovje (Franci Budna, 
Andreja Trupi in Valerija 
Pečnik).

za vse tri ekipe drži-
mo pesti za čim boljšo uvr-
stitev na republiškem kvizu 
”mladi in kmetijstvo 2012” 
28. aprila 2012 v žirovnici na 
gorenjskem! 

Mateja Zajc »
KGZS – KGZ Novo mesto

Na Bizeljskem se je v znanju pomerilo šest ekip iz Posavja.

Osem ekip iz Dolenjske in Bele krajine se je »potilo« pred navi-
jači in strokovno komisijo.

14 številka 108



Kako poteka ocenjevanje?
Vse, ki se boste prijavili, bo po predhodnem dogovoru obiskala pe-
tčlanska strokovna komisija. 

Kako se akcija zaključi?
Kmetije bomo predstavili na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v 
Gornji Radgoni, kjer bomo objavili rezultate akcije in trem naju-
spešnejših kmetijam podelili nagrade. Izbrane kmetije bodo pred-
stavljene tudi v Kmečkem glasu in Zeleni deželi.

Kako in do kdaj se prijavite?
Do 10. maja 2012 pošljite izpolnjeno prijavnico skupaj z opisom 
pridelka oz. izdelka in načinom prodaje ter kopijo registriranih do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji, zaželene so tudi fotografije kmeti-
je in izdelkov ter promocijsko gradivo, na naslov: Kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, Celovška 135, 1000 LJUBLJANA, s pri-
pisom »S kmetije za Vas«. Kontaktna oseba: Tadeja Pečovnik (01 
51 36 662).

aktUalno

NAGRADNA AKCIJA »S 
KMETIJE ZA VAS«
Poziv k sodelovanju

že sedemnajsto leto zapored vas vabimo k sodelovanju v na-
gradni akciji, ki jo organizirata kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije in čzd kmečki glas, d.o.o.

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko kmetije, ki na kakršenkoli način tržijo svoje pri-
delke in izdelke. Prijavijo se lahko tudi kmetije, ki so v preteklosti 
v akciji že sodelovale, pa so pomembno izboljšale svojo ponudbo in 
način prodaje.

Kaj je neposredna prodaja?
Neposredna prodaja je prodaja izdelkov brez posrednikov. Zajema 
široke možnosti, kot so prodaja na domu, občasni in stalni prodaj-
ni prostori na tržnicah, različnih prireditvah (stojnice, premične 
trgovine …), prodaja skozi turizem na kmetiji različnih vrst …

Kaj ocenjujemo?
Pomembni so predvsem izvirnost, dovršenost, način promocije in 
seveda uspešnost prodaje.

prijavnica
Prijavljam se na nagradno akcijo »S kmetije za vas«

Ime in priimek: 
_________________________________________
Naslov:
_________________________________________
Pošta:
_________________________________________
Telefon:
_________________________________________
Mobilni telefon:
_________________________________________
Neposredno tržimo naslednje pridelke oz. izdelke:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Prilagam (obkrožite ustrezno):
- opis izdelka in načina prodaje,
- kopijo registriranih dopolnilnih dejavnosti, 
- fotografije izdelka in prodajnega prostora,
- promocijski material,
- drugo:____________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

PE Komenda, 
tel.: 031 634 294, 051 310 067

Original je vselej pred kopijo!

02 82 31 959; 051 634 294, 
www.mehanizacija-miler.si, www.kmetijskaoprema.si

PE Slovenska Bistrica
Tel.: 02 62 03 444; 051 310 023

Folija Krone  
- najnižji strošek na balo!

Mreža Krone 
– manj ovoja za stabilno 

in čvrsto balo.
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Vabljeni na brezplačen seminar

Kako se predstaviti na 
prireditvah Podeželje v mestu?
v sredo, 9. maja 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).

aktUalno

Ko okusi podeželja prebudijo mesto
Podeželje v mestu in praznovanje 50 let SKP

Ste vedeli, da evropski kmetje 
pridelajo hrano za skoraj 500 
milijonov prebivalcev Evropske 
unije? Pri tem ima ključno vlo-
go Skupna kmetijska politika, 
ki jo največkrat poimenujemo 

kar SKP. Ta v letu 2012 praznu-
je svoj 50. rojstni dan! Odličen 
razlog, da o SKP, ki je name-
njena tako kmetom kot vsem 
državljankam in državljanom 
Evropske unije, izvemo kaj več. 

Kmetijsko gozdarska zbor-
nica Slovenije (KGZS) v letu 
2012 vodi projekt Skupna kme-
tijska politika – kakovost, var-
nost, blaginja, razvoj. Ta zaje-
ma promocijo SKP prek različ-
nih dogodkov ter izdelavo pro-
mocijskih materialov. Cilj pro-
jekta je osveščanje prebivalcev 
Slovenije o pomenu SKP, nje-
nih dosežkov in novih ciljev. 
Projekt sofinancira Evropska 
unija, Generalni direktorat za 
kmetijstvo in razvoj podeželja. 

Del projekta so tudi letošnja 
Podeželja v mestu. Čarobnost 
sobotnih juter, ko se prebu-
ja mesto in na mestnih tržni-
cah zaživi podeželje, je vsem ti-
stim, ki ste na Podeželju v me-
stu že sodelovali, dobro znana. 
Kmetije ponujajo pridelke in iz-
delke, pridelane v skladu z vi-
sokimi standardi. Ljudski pev-
ci, godci, plesalci in rokodel-
ci predstavljajo dediščino po-
deželja. Vse to omogoča SKP. 
Kramljanje kmetic in kmetov 

z meščani, tržni dan, prije-
tno vzdušje ob dobri hrani in 
glasbi. 

SKP bo praznovala 50. roj-
stni dan tudi v soboto, 2. juni-
ja, na Podeželju v mestu – pri-
delano in ponujeno z ljubeznijo. 
Odlična priložnost za srečanje. 
Ne spreglejte objave razpisa za 
sodelovanje – veselimo se vaše 
družbe!  

Z namenom še boljšega ko-
municiranja s kupci na tržni-
cah je KGZS v aprilu organizi-
rala brezplačen seminar Kako 
se predstaviti na prireditvah 
Podeželje v mestu. Zaradi odlič-
nega odziva bomo seminar po-
novili v sredo, 9. maja 2012. 
Njegov namen je izvedeti kaj 
novega, se spomniti že vedene-
ga in srečati znane ter spozna-
ti nove prijatelje. Ne spreglejte 
razpisa in lepo vabljeni! 

Več podatkov o prireditvah 
najdete na spletni strani www.
kgzs.si.

 Tatjana Vrbošek »

RAZPIS
Podeželje v mestu – pridelano in ponujeno z 

ljubeznijo
SKP podpira kakovostno pridelavo hrane

sobota, 2. junij 2012, ljubljana, Pogačarjev trg
Pisne prijave za Podeželje v mestu, ki bo potekalo v sobo-
to, 2. junija 2012, v ljubljani, sprejemamo do zasedbe mest 
na e naslov pr@kgzs.si ali po pošti na naslov kmetijsko goz-
darska zbornica Slovenije, celovška 135, 1000 ljubljana (za 
Pvm – junij). 

V prijavi navedite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, •	
naslov, kontaktni telefon in elektronski naslov, ime kme-
tije in vašo ponudbo). 
Za prodajo pridelkov dodatna dokumentacija ni potreb-•	
na. Za prodajo izdelkov nam pošljite kopijo priglasitvene-
ga lista ali veljavne odločbe o registraciji dopolnilne de-
javnosti in kopijo izpisa o registraciji pri pristojnem nad-
zornem organu: za živila živalskega izvora izpis o regi-
straciji z VURS-a, za živila rastlinskega izvora izpis iz re-
gistra pri ZIRS-u. 
Pogoj za sodelovanje je poravnan članski prispevek •	
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Prijavnina za stojnico je •	 18 evrov. Poravnate jo po preje-
mu predračuna.

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

Za dodatne informacije pokličite na telefon 01 51 36 641 
oziroma 041 366 504 (Tatjana Vrbošek) ali 01 51 36 652 oziro-
ma 031 717 975 (Jerica Potočnik). 
Sodelujte in s prodajo svojih pridelkov ter izdelkov dopri-
nesite k promociji podeželja!

Sofinancira Evropska unija, 
Generalni direktorat za kmetijstvo

 in razvoj podeželja.
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aktUalno

Velikonočno obarvano 
Podeželje v mestu
zadnji dan v marcu je na Pogačarjevem trgu v ljubljani pote-
kala prva letošnja prireditev Podeželje v mestu, ki jo organizira 
kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (kgzS).  

Tokratna prireditev je bila velikonočno obarvana in obeležena 
s 50-letnico Skupne kmetijske politike. KGZS namreč letos izva-
ja projekt Skupna kmetijska politika – kakovost, varnost, blaginja, 
razvoj. V ta namen bo na različnih dogodkih potekala predstavitev 

pomena in dosežkov Skupne kmetijske politike. Projekt je sofinan-
ciran s strani Evropske unije, Direktorata za kmetijstvo in razvoj 
podeželja.

ciril Smrkolj, predsednik KGZS, je ob odprtju prireditve poz-
dravil razstavljavce iz vse Slovenije, goste in obiskovalce. Posebej 
je pohvalil delo Društva rokodelcev Moravške doline, ki je tokrat 
popestrilo prireditev. Podžupan MOL aleš čerin je razstavljavcem 
zaželel »veliko posla«, organizatorjem pa čestital za dobro pripra-
vljeno prireditev.

»Podeželje je prihodnost in v to smer se splača vlagati znanje. 
Glede na to, da smo v težkih časih, je pomembno, da znamo tudi 
sami kaj pridelati in uživati hrano, za katero vemo, od kod pri-
haja in kakšne kakovosti je,« je povedala martina Baškovič, vin-
ska kraljica, in dodala, da Slovenci takšno hrano zagotovo imamo.

Prisotne je pozdravil tudi jože lap, župnik in prošt stolnega ka-
pitlja. Prireditev se namreč štirikrat letno odvija prav na dvorišču 
stolnega kapitlja. Lap je povedal, da gre vsako soboto na tržnico. V 
nadaljevanju je obiskovalcem predstavil praznik velike noči in nje-
no simboliko.

na letošnjem prvem Podeželju v mestu – velika noč na pode-
želju se je z dobrotami slovenskega podeželja predstavilo štiri-
deset kmetij iz vse Slovenije in tudi iz zamejstva. obiskovalci so 
lahko tudi tokrat okusili in kupili odlične suhomesne izdelke, 
sire, krušne izdelke, vrhunska vina, med in izdelke iz sadja ter 
druge dobrote slovenskih kmetij.

Jerica Potočnik »

Dediščino podeželja so predstavile članice Društva rokodelcev 
Moravške doline, ki so izdelovale velikonočne butarice, cvetje 
iz papirja in pirhe.
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aktUalno

Drugo regijsko osrednjeslovensko 
ocenjevanje suhomesnih izdelkov 
V Gorenjem Jezeru pri Cerknici so kmetijski svetovalci pri KGZS – Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana organizi-
rali že drugo regijsko osrednjeslovensko ocenjevanje suhomesnih izdelkov. 

Ocenjevanje je potekalo v petek, 
23. marca 2012, v domači gostil-
ni Herblan. Tako kot leto prej, 
se je tudi tokrat odzvalo veliko 
proizvajalcev, ki imajo že regi-
strirano dopolnilno dejavnost 
predelave mesa na kmetiji, ima-
jo že vpeljano turistično kme-
tijo ali pa so v fazi registracije 
oziroma o tem šele razmišljajo. 
Nekaj proizvajalcev je bilo tudi 
iz sosednje Primorske.

Strokovna komisija petih 
ocenjevalcev je pod vodstvom 
predsednice komisije Irene 
Kos, specialistke za predelavo 
mesa iz KGZS – Kmetijsko goz-
darskem zavodu Celje, ocenila 
47 salam, 13 klobas in 1 želo-
dec. Ocenjevala je zunanji videz 
salame in klobase, sestavo in 
videz prereza, njegovo barvo in 
teksturo, vonj in okus. Pravila 
ocenjevanja so bila tudi le-
tos povzeta po pravilniku za 
ocenjevanje suhomesnih iz-
delkov, kot ga uporabljajo na 
ptujski prireditvi dobrote 
slovenskih kmetij.

V zadnjem času se v Sloveniji 
močno poudarja prodaja do-
mačih kmetijskih proizvodov, 
ki jih je mogoče kupiti na lo-
kalnem trgu. Tudi osveščanje 
potrošnika o pomenu zdrave 
doma pridelane hrane gre v tej 
smeri. Predvsem suhomesni iz-
delki so pri kupcih zelo iskano 
blago. Kmetije so tu zaznale tr-
žno nišo, kajti povpraševanje je 
večje od ponudbe, zato se želi-
jo vključiti v proces predelave 
in prodaje seveda kakovostnega 
končnega izdelka. Če pa je ka-

kovost podkrepljena še s  pri-
znanjem s katerega od ocenje-
vanj, pa je prodaja takoj lažja in 
bolj zanesljiva.

V Gorenjem Jezeru so bila 
podeljena za salame 1 zlato, 5 
srebrnih in 4 bronasta prizna-
nja, v kategoriji klobas pa sta 
bili podeljeni 2 bronasti prizna-
nji. Vsi nagrajeni izdelki so bili 
odlični, ne glede na »žlahtnost« 
priznanja. Kljub temu pa je ko-
misija ocenila, da je letos naj-
boljšo salamo naredila Marta 
Okoren iz Pristave nad Stično. 
Zanjo je prejela edino zlato pri-
znanje. Tudi za suho domačo 
klobaso je prejela najvišje po-
deljeno priznanje – bronasto. 
0d 20 možnih točk jih je njena 
salama prejela 19, klobasa pa 
17,1. V kategoriji  suhih doma-
čih klobas je s 17,5 točkami bro-
nasto priznanje prejel še Ciril 
Gantar iz Dol pri Idriji.

Strokovna komisija je oceni-
la, da so si srebrno priznanje za 
salamo zaslužili: Primož Petrič 
iz Martinjaka pri Cerknici, 
Franc Zabukovec iz Velikih 
Lašč, Marjan Kranjc iz Kalc 
pri Logatcu, Ciril Gantar iz Dol 
pri Idriji in Gašper Leskovec 
iz Kalc pri Logatcu. Bron pa 
so prejeli: Franc Zabukovec iz 
Velikih Lašč, Bojan Udovič iz 
Unca, Marko Bucik iz Manč, 
Kanal ob Soči, in Primož Petrič 
iz Martinjaka.

Po končanem ocenjevanju je 
sledila strokovna razlaga naj-
bolj očitnih napak pri izdelkih 
in tudi nasveti, kako izdelke iz-
boljšati. Na splošno lahko re-

čemo, da so bili izdelki dobri, 
imeli so samo nekaj tehnolo-
ških pomanjkljivosti. Nekateri 
izdelki so imeli na prerezu ne-
enakomeren mozaik, kar pove, 
da je maščoba slabše razporeje-
na in pregrobo zrezana. Na po-
sameznih salamah je bil neko-
liko preveč izrazit in zasušen 
rob, nekaj jih je bilo preveč di-
mljenih, nekatere salame pa še 
niso bile dovolj zrele, zato so 
bile bolj mehke s premalo izra-
zito aromo.

Takšna ocenjevanja dopri-
nesejo k dvigu kakovosti suho-
mesnih izdelkov, ki jih izdelu-
jejo na naših kmetijah. Kmetje 
se namreč zavedajo, da kakovo-
stna predelava osnovnih kme-
tijskih pridelkov pomeni doda-
no vrednost, obenem pa priva-
blja kupce. 

Barbara Lapuh »
KGZS – KGZ Ljubljana 
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Velikonočne dobrote v 
Dolenjskih toplicah
društvo podeželskih žena dolenjske toplice je v soboto, 31. 
marca 2012, že devetič zapored pripravilo razstavo velikonoč-
nih dobrot. 

Mize v vhodni avli kulturno-kongresnega centra v Dolenjskih 
Toplicah so se šibile od tradicionalnih velikonočnih jedi, ki so jih 
marljive članice Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice pri-
pravile, da bi obiskovalcem pokazale, kaj vse se je pripravljalo za 
velikonočne praznike nekoč v tem koncu Slovenije. 

Odprtje tradicionalne razstave se je pričelo s pozdravom župa-
na Dolenjskih Toplic, nadaljevalo s prijetnim kulturnim progra-
mom, v okviru katerega so nastopile tudi ljudske pevke, ki poleg 
folklorne skupine delujejo v sklopu društva, zaključilo pa z blago-
slovom velikonočnih dobrot in zahvalami tistim, ki pomagajo dru-
štvu pri njegovem delovanju . 

Omamen vonj, ki se je širil od velikonočnih jedi, je kar vabil 
k ogledu dobrot. Šunka, pirhi, hren, kruh, pletenice, šarklji, po-
stne jedi in ročna dela so bili izdelki izpod rok približno petdesetih 
članic društva, ki so skupaj z Društvom vinogradnikov Dolenjske 

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   11:42

Naši hibridi so preizkušeni na različnih območjih po vsej Sloveniji. 
In prav ta največja mreža poskusov po državi vam zagotavlja dose-
ganje velikega in kakovostnega pridelka. 

Naše hibride za zrnje že več let dokazano odlikujejo najnižja stopnja vlage, 
maksimalen pridelek in izjemna kakovost. Hibridi za silažo pa se z večletnim 
dokazovanjem na slovenskih njivah odlikujejo po pridelku suhe snovi in 
izjemni prebavljivosti, kar se kaže v večjem pridelku mleka ali mesa. 
Za kakovostno travno silažo uporabite dodatke za siliranje: Pioneer® 
11G22 – za boljšo in stabilnejšo travno silažo ter silažo žit, brez gretja.
Pioneer® 11GFT – edini, ki naredi dobro silažo še boljšo, odklene 
vlaknino, povečuje ješčnost, omogoča večjo proizvodnost živali in 
preprečuje gretje.

Hibridi koruze Pioneer za setev 
2012 in dodatki za siliranje trav

Šampioni Pioneer za setev 2012

P9578 FAO 350 – novi rekorder v suši PR38Y34 FAO 320 – nova poltrdinka, brez 
konkurence

P9400 FAO 340 – novi rekorder za zrnje in silažo P9494 FAO 370 – nova zvezda, izjemna 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

Več informacij o najboljših hibridih za vašo njivo dobite pri naši strokovni 
službi ali pri vašem trgovcu. 

Pioneer_p.indd   1 24.4.2012   13:10:16

Toplice poskrbele tudi za pokušino nekaterih dobrot. 
obiskovalcev je bilo veliko že na samem odprtju razstave, še 

več pa si jih je razstavo ogledalo v soboto popoldne in nedeljo. 
in verjemite, škoda bi jo bilo zamuditi!

Mateja Zajc »
KGZS – KGZ Novo mesto

aktUalno
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volitve v organe kgzs 2012

Volitve v organe KGZS 2012 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) v letu 2012 izvaja že četrte volitve v organe KGZS. Člani KGZS bodo 
volili člane Sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS. 

Na tokratnih volitvah bo prvič 
vsem članom z volilno pravi-
co omogočeno tudi glasovanje 
po pošti. Namen takšnega na-
čina volitev je približati zbor-
nične volitve članom in sleher-
nemu članu omogočiti, da odda 
svoj glas. Vsak volilni upravi-
čenec se bo torej odločil, ali bo 
svoj glas oddal po pošti ali na 
volišču. Število volišč bo gle-
de na možnost glasovanja po 
pošti omejeno. Na spletni stra-
ni www.kgzs.si je objavljen se-
znam volišč, kakor tudi vsi 
akti, ki urejajo volitve in razna 
pojasnila.

razgrnitev volilnih 
imeniKov
Na sedežih območnih enot so 
bili 13. aprila 2012 razgrnje-
ni volilni imeniki za fizične in 
pravne osebe članice zbornice 
za območje posamezne volilne 
enote (na ravni območnih enot 
Kmetijsko gozdarske zborni-
ce Slovenije) za izvedbo volitev 
v Svet KGZS in svete območnih 
enot KGZS. Celotni volilni ime-
nik je razgrnjen tudi na sedežu 
KGZS, Celovška 135, Ljubljana.

V volilni imenik fizičnih 
oseb so vpisani člani KGZS, ki 
izpolnjujejo pogoje za obvezno 
članstvo v Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije v skladu z 
9. členom Zakona o Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije 
(ZKGZ, Uradni list RS, št. 
69/04- UPB-1, 26/08, 07/09-
Odl.US), oziroma tisti, ki so bili 
na lastno zahtevo sprejeti v pro-
stovoljno članstvo v zbornici in 
bodo na dan glasovanja stari 

najmanj 18 let.
V volilni imenik pravnih 

oseb so vpisani člani Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije, 
ki izpolnjujejo pogoje za ob-
vezno članstvo v Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije v 
skladu z 10. členom Zakona o 
Kmetijsko gozdarski zborni-
ci Slovenije (ZKGZ, Uradni list 
RS, št. 69/04- UPB-1, 26/08, 
07/09-Odl.US), oziroma so bili 
na lastno zahtevo sprejeti v pro-
stovoljno članstvo v zbornici.

 
glaSovanje po pošti do 
24. maja 
najkasneje 18. maja 2012 (se-
dem 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 (poštnina je že pla-
čana, zato ne potrebujete 
nobene poštne znamke).

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. 5. 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 
25. maja
Glasovanje na voliščih bo za 
obe volilni skupini (skupino fi-
zičnih oseb in skupino pravnih 
oseb) potekalo 25. 5. 2012 od 
8. do 17. ure. lokacija vašega 
volišča je napisana na volilni 
karti, ki jo, v kolikor ste se od-
ločili, da boste svoj glas odda-
li na volišču, prinesite s seboj, 
saj jo boste oddali volilnemu 
odboru na volišču. Na spletni 
strani www.kgzs.si je objavljen 

seznam volišč, kakor tudi vsi 
akti, ki urejajo volitve in razna 
pojasnila.

razglaS potrjenih 
Kandidatur
Rok za vlaganje kandidatur je 
potekel 20. aprila 2012 ob 24. 
uri. Volilna komisija KGZS je 
pregledala vse prispele kandi-
dature in izdala potrdilne, del-
no potrdilne ali zavrnilne od-
ločbe ter opravila žreb vrstne-
ga reda potrjenih list kandida-
tov oziroma kandidatur. V na-
daljevanju objavljamo razglas 
list kandidatov oziroma kan-
didatur za volitve v svet KGZS 
in svete območnih enot KGZS v 
prvi in drugi volilni skupini. 

poziv predStavniKom liSt K določitvi 
zaupniKov

volilna komisija kgzS poziva predstavnike list na voli-
tvah v svet kgzS in svete območnih enot kgzS, da sporo-
čijo imena zaupnikov list kandidatov oziroma kandidatur, 
in sicer:
•	 najkasneje	do	petka, 18. maja 2012, volilni komisiji volil-

ne enote za spremljanje volitev na voliščih, 
•	 najkasneje	so	petka, 18. maja 2012, volilni komisiji KGZS 

za spremljanje ugotavljanja rezultatov volitev v organe 
KGZS po glasovnicah, ki bodo prispele po pošti.
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Predlagatelj: VINSKA KLET »GORIŠKA BRDA« Z.O.O., DOBROVO, 
ZADRUŽNA CESTA 9, 5212 DOBROVO V BRDIH

2. Ime kandidata: Branko tomažič, vrhpolje 77, 5271 vipava
Predlagatelja: TRSNICA KOBAL d.o.o., BUDANJE 30, 5271 VIPAVA 
in ŽUPNIJA VRHPOLJE, VRHPOLJE 30, 5271 VIPAVA

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS nova gorica

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 10 članov.

1. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Irena Kalčič
Število kandidatov: 3

1. grego milan, roj. 1954, grahovo ob Bači 73
2. Uršič Franc, roj. 1968, idrsko 102, kobarid
3. Skočir emil, roj. 1973, drežnica 43 a, kobarid

2. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 10

1. vodopivec Franc, roj. 1956, Potok pri dornberku 29
2. kavčič jurij, roj. 1960, gozdarska pot 2, cerkno
3. rehar ivan, roj. 1950, na Produ 10, vipava
4. curk Peter, roj. 1961, vrhpolje 31, vipava
5. šibav Simon, roj. 1964, Fojana 26, dobrovo v Brdih
6. mlečnik valter, roj. 1959, Bukovica 31, volčja draga
7. ostan david, roj. 1962, trg golobarskih žrtev 54, Bovec
8. kavčič emil, roj. 1953, lipa 14, kostanjevica na krasu
9. Fornazarič aleksander, roj. 1960, vogrsko 84, volčja draga
10. lisjak Bojan jožef, roj. 1946, Spodnja Branica 33, Branik

3. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 8

1. vetrih zoran, roj. 1955, Batuje 1, črniče
2. levpušček danijel, roj. 1974, tolminski lom 8, most na 

Soči
3. terčič Stojan, roj. 1957, Podsabotin 41, kojsko
4. drole jurij, roj. 1979, Polje 3 a, Slap ob idrijci
5. radikon joško, roj. 1956, Podsabotin 50, kojsko

1. volilna (oBmočna) enota nova 
gorica 

za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-
Vrtojba, Miren- Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, 
Vipava, Idrija in Cerkno, Renče – Vogrsko.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 3 člane.

1. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Irena Kalčič
Število kandidatov: 2

1. grego milan, roj. 1954, grahovo ob Bači 73
2. Skočir emil, roj. 1973, drežnica 43 a, kobarid

2. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 3

1. tonkli Pavel, roj. 1960, Breginj 75, Breginj
2. cigoj jordan, roj. 1956, črniče 91, črniče
3. vončina ivan, roj. 1964, čekovnik 9, idrija

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 3

1. šavli klemen, roj. 1977, čiginj 16, tolmin
2. gašparin Severin, roj. 1950, neblo 13, dobrovo v Brdih
3. jež Boris, roj. 1959, lokavec 8, ajdovščina

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 2

1. lesica marjan, roj. 1960, kozarno 1, dobrovo v Brdih
2. vetrih zoran, roj. 1955, Batuje 1, črniče

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Silvan Peršolja, šmartno 79a, dobrovo v Brdih

Na podlagi 32. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, UPB1, št. 
69/04 in ZKGZ-B, št. 26/08, 7/09 - odl. US) Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
razglaša SEZNAM LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE V SVET KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE 
SLOVENIJE in SVETE OBMOČNIH ENOT KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE.
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6. rožič Boris, roj. 1945, vipolže 95, dobrovo v Brdih
7. koncut damijan, roj. 1965, višnjevik 17, dobrovo v Brdih
8. lesica marjan, roj. 1960, kozarno 1, dobrovo v Brdih

4. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 10

1. štor radovan, roj. 1961, velike žablje 45, dobravlje
2. majcen mitja, roj. 1968, miren 117 a, miren
3. Stres jožef, roj. 1961, idrsko 50 a, kobarid
4. mervič Boleslav, roj. 1947, šempas 57 c, šempas
5. kerševan milivoj, roj. 1952, gradišče nad Prvačino 89, 

renče
6. Sirk marko, roj. 1966, Biljana 21, dobrovo v Brdih
7. andlovic Franc, roj. 1951, gradišče pri vipavi 39, vipava
8. grobiša albin, roj. 1960, temnica 43, kostanjevica na 

krasu
9. likar rado, roj. 1959, zadlog 31, črni vrh nad idrijo
10. štrukelj anton, roj. 1946, čiginj 13, tolmin

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Boris Bajc, roj. 1965, duple 13a, 5271 vipava
Predlagatelj: KZ VIPAVA Z.O.O., GORIŠKA CESTA 13, 5271 
VIPAVA

2. Ime kandidata: metod Fon, roj. 1964, volče 33, 5220 tolmin
Predlagatelj: ŽUPNIJA VOLČE, VOLČE 63, 5220 TOLMIN

2. volilna (oBmočna) enota Koper 

za območja naslednjih občin: Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, 
Hrpelje-Kozina, Divača in Komen.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 2 člana.

1. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 2

1. jogan Sandi, roj. 1962, Pobegi, cikuti 8, Pobegi
2. korenika matej, roj. 1978, korte 115 c, izola - isola

2. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec

Število kandidatov: 2

1. markočič danilo, roj. 1956, jagodje, rožna pot 3, izola 
- isola

2. štok david, roj. 1967, dutovlje 40 c, dutovlje

3. Ime liste: Lista Anton Može
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Ada Može
Število kandidatov: 1

1. može anton, roj. 1953, Senožeče 102 m, Senožeče

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Stojan grmek, kobjeglava 16, 6222 štanjel
Predlagatelj: ŽUPNIJA KOBJEGLAVA, KOBJEGLAVA 59, 6222 
ŠTANJEL

2. Ime kandidata: marjan colja, coljava 10, 6223 komen
Predlagatelj: VINAKRAS Z.O.O. SEŽANA, SEJMIŠKA POT 1A, 6210 
SEŽANA

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS Koper

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 8 članov.

1. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 8

1. štok david, roj. 1967, dutovlje 40 c, dutovlje
2. klodič mirjana, roj. 1964, Piranska ulica 1 a, izola - isola
3. tavčar milena, roj. 1951, križ 158, Sežana
4. zelenjak robert, roj. 1975, vinogradniška pot 29, ankaran 

- ancarano
5. volk matjaž, roj. 1960, Barka 35, vremski Britof
6. Sever jadran, roj. 1961, loka 18, črni kal
7. cotič Bogdan, roj. 1946, škrbina 62, komen
8. knez Silvano, roj. 1956, Strunjan 87, Portorož - Portorose

2. Ime liste: Lista Anton Može
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Ada Može
Število kandidatov: 1

1. može anton, roj. 1953, Senožeče 102 m, Senožeče

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 7

1. korenika matej, roj. 1978, korte 115 c, izola - isola
2. čebulj leon, roj. 1963, tržaška ulica 5, izola - isola
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3. Božeglav milivoj, roj. 1955, štorje 79, Sežana
4. kovačič zvonko, roj. 1956, kolodvorska ulica 6, kozina
5. Poles nevijo, roj. 1967, Skadanščina 7, materija
6. agapito ivan, roj. 1950, Spodnje škofije 15, škofije
7. križman Franko, roj. 1946, Sv. anton, turki 46, Pobegi

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Stojan grmek, roj. 1946, kobjeglava 16, 6222 
komen
Predlagatelj: ŽUPNIJA KOBJEGLAVA, KOBJEGLAVA 59, 6222 
ŠTANJEL

2. Ime kandidata: jožica Bolčič, roj. 1957, Ulica borcev noB 37, 
6320 Portorož - PortoroSe
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., 
ULICA 15.MAJA 17, 6000 KOPER - CAPODISTRIA

3. volilna (oBmočna) enota Kranj 

za območja 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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 3 člane.

1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 1

1. ogrin andrej, roj. 1960, grajska ulica 33, Bohinjska 
Bistrica

2. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 3

1. jeglič janko, roj. 1967, Podbrezje 192, naklo
2. Pezdirnik jožef alojzij, roj. 1940, dovje 95, mojstrana
3. markelj viktor, roj. 1952, Potok 16, železniki

3. Ime liste: Lista govedorejskih društev Kranj-Tržič, 
Zgornja Gorenjska in Škofja Loka
Predlagatelj: Govedorejska društva Kranj-Tržič, Zgornja Gorenjska 
in Škofja Loka, predstavnik: Marija Grohar
Število kandidatov: 3

1. dolinar marko, roj. 1961, voglje, na vasi 12, šenčur

2. kalan Franc, roj. 1954, Suha 11, škofja loka
3. dolenc toni, roj. 1962, vrbnje 40, radovljica

4. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 3

1. tičar ivan, roj. 1954, voklo 86, šenčur
2. Stritar marija, roj. 1934, dovje 116, mojstrana
3. gregorc janez, roj. 1965, Podbrezje 195, naklo

5. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 3

1. Pintar dušan, roj. 1959, Sestranska vas 41, gorenja vas
2. golorej janko, roj. 1946, voklo 53, šenčur
3. šifrer tomaž, roj. 1954, žabnica 19, žabnica

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: janez šebat, Smokuč 22, 4274 žirovnica
Predlagatelj: ŽUPNIJA BEGUNJE NA GORENJSKEM, BEGUNJE NA 
GORENJSKEM 56A, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

2. Ime kandidata: marijan roblek, Bašelj 63, 4205 Preddvor
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA, Z.O.O., 
KRANJ, ŠUCEVA ULICA 27, 4000 KRANJ

3. Ime kandidata: jože Bizjak, šmidova ulica 9, 4000 kranj
Predlagatelj: ŽUPNIJA KRANJ, TAVČARJEVA ULICA 43, 4000 
KRANJ

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS Kranj

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 10 članov.

1. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 10

1. Porenta janez, roj. 1959, škofjeloška cesta 32, kranj
2. čadež jožef, roj. 1955, Srednja vas-Poljane 1, Poljane nad 

škofjo loko
3. ješe alojzij, roj. 1954, jama 26, mavčiče
4. murnik vincenc, roj. 1954, Pšata 5, cerklje na gorenjskem
5. markelj viktor, roj. 1952, Potok 16, železniki
6. Smolej Franc, roj. 1946, Prihodi 30, jesenice
7. kavčič viktor, roj. 1954, javorjev dol 5, Sovodenj
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8. Soklič jože, roj. 1968, Selo pri Bledu 22, Bled
9. Pezdirnik jožef alojzij, roj. 1940, dovje 95, mojstrana
10. jeglič ana, roj. 1968, Podbrezje 192, naklo 

2. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 4

1. tičar ivan, roj. 1954, voklo 86, šenčur
2. gregorc janez, roj. 1965, Podbrezje 195, naklo
3. Stritar marija, roj. 1934, dovje 116, mojstrana
4. Poklukar Filip, roj. 1971, zgornje gorje 11, zgornje gorje

3. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 9

1. golorej janko, roj. 1946, voklo 53, šenčur
2. šifrer tomaž, roj. 1954, žabnica 19, žabnica
3. razinger Peter, roj. 1961, javorniški rovt 12, jesenice
4. Bogataj zdravko, roj. 1959, Bukovica 30, Selca
5. Bajd Bogomir, roj. 1938, Senično 42, tržič
6. dolinar zvonko, roj. 1963, Stara oselica 2, Sovodenj
7. kern Franc, roj. 1967, Srednja vas 127, šenčur
8. ličef Slavko, roj. 1961, koprivnik 71, Bohinjska Bistrica
9. rozman matjaž, roj. 1967, zadraga 18, duplje

4. Ime liste: Lista Govedorejskih društev Kranj - Tržič, 
Zgornja Gorenjska in Škofja Loka, 
Predlagatelj: Govedorejska društva Kranj - Tržič, Zgornja Gorenjska 
in Škofja Loka, predstavnik: Marija Grohar
Število kandidatov: 9

1. Urbanc alojz, roj. 1959, goriče 24, golnik
2. jagodic marko, roj. 1982, Selca 25, Selca
3. Frelih Boštjan, roj. 1963, črnivec 10, Brezje
4. šenk anton, roj. 1967, Hotemaže 4, Preddvor
5. žontar janez, roj. 1951, Sv. duh 58, škofja loka
6. roblek Barbara, roj. 1977, Povlje 5, golnik
7. inglič štefan, roj. 1958, Srednja vas-Poljane 2, Poljane nad 

škofjo loko
8. Berdajs anton, roj. 1960, dvorska vas 17, Begunje na 

gorenjskem
9. jerala janez, roj. 1969, mavčiče 40, mavčiče

5. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 1

1. ogrin andrej, roj. 1960, grajska ulica 33, Bohinjska Bistrica

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: karl valter zelič noč, roj. 1943, majstrov trg 
12a, 4000 kranj
Predlagatelj: ŽUPNIJA KRANJ, TAVČARJEVA ULICA 43, 4000 
KRANJ

2. Ime kandidata: janez šebat, roj. 1941, Smokuč 22, 4274 
žirovnica
Predlagatelj: ŽUPNIJA BEGUNJE NA GORENJSKEM, BEGUNJE NA 
GORENJSKEM 56A, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM

3. Ime kandidata: marijan roblek, roj. 1959, Bašelj 63, 4205 
Predvor
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA SLOGA, Z.O.O., 
KRANJ, ŠUCEVA ULICA 27, 4000 KRANJ

4. volilna (oBmočna) enota 
ljuBljana 

za območja naslednjih 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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 6 članov.

1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 6

1. romšak jožef, roj. 1960, Podjelše 5, kamnik
2. Suhoveršnik alojz, roj. 1967, Spodnje gameljne 36, 

ljubljana - šmartno
3. Bučar ivan, roj. 1965, veliko mlačevo 42, grosuplje
4. čemažar anton, roj. 1954, ljubljana, kleče 25, ljubljana
5. zaverl janez, roj. 1958, medno 9, ljubljana - šentvid
6. štebe Stanislav, roj. 1962, žeje pri komendi 12, komenda

2. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni ra-
zvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine - Društvo Grmčani
Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani, 
predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 5

1. vončina jure, roj. 1967, Podsmreka 19 B, dobrova
2. Podgoršek jože, roj. 1974, Polje pri vodicah 28, vodice
3. debevec Franci, roj. 1977, Polje pri vodicah 25, vodice
4. Pivec zdenko, roj. 1980, Prelesje 4, dole pri litiji
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5. repovž jure, roj. 1990, Polšnik 26 a, Polšnik

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 6

1. Smrkolj ciril, roj. 1949, šentožbolt 1, trojane
2. Strle Franc, roj. 1949, iška 11, ig
3. košir vinko, roj. 1957, zabočevo 10, Borovnica
4. Ule irena, roj. 1963, Podlipovica 9, izlake
5. Beja janez, roj. 1969, konjšica - del 29, Polšnik
6. mušič Franc, roj. 1955, jemčeva cesta 25, trzin

4. Ime liste: Govedorejsko društvo Domžale in 
Govedorejsko društvo Kamnik
Predlagatelj: Govedorejsko društvo Domžale in Govedorejsko dru-
štvo Kamnik, predstavnik: Helena Černivec
Število kandidatov: 6

1. rojnič milan, roj. 1961, vodnikova ulica 15, domžale
2. Berlec Peter, roj. 1959, Podhruška 6, kamnik
3. černivec tomaž, roj. 1968, gregorčičeva 4, zgornje jarše
4. jamšek martin, roj. 1968, moste 103, komenda
5. Pirnat janez, roj. 1965, zgornji tuštanj 1, moravče
6. koželj Blaž, roj. 1963, kamniška cesta 40 a, vodice

5. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Franc Možina
Število kandidatov: 4

1. gracar anton, roj. 1966, gornje ravne 5, gabrovka
2. Hočevar anton, roj. 1950, Hruševka 1a, laze v tuhinju
3. adamič vojko, roj. 1956, mali vrh pri Prežganju 5, 

ljubljana
4. macerl Uroš, roj. 1968, ravenska vas 38, zagorje ob Savi

6. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 6

1. zupančič cvetko, roj. 1959, vrh pri višnji gori 22, višnja 
gora

2. šušteršič janez, roj. 1946, Seničica 1, medvode
3. Pikelj jože, roj. 1963, dobrljevo 17, čemšenik
4. kokelj anton, roj. 1963, vrh Sv. treh kraljev 14, rovte
5. Hribar štefan, roj. 1980, volčji Potok 31, radomlje
6. oven albin, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, dobrova

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: France mervar, vodiška cesta 5, 1217 vodice
Predlagatelj: NADŠKOFIJA LJUBLJANA, CIRIL-METODOV TRG 4, 
1000 LJUBLJANA

2. Ime kandidata: roman ciglar, tlaka 7, 1274 gabrovka
Predlagatelj: KSP LITIJA D.O.O., PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 
LITIJA

3. Ime kandidata: drago Purgaj, vanetina 13, 2236 cerkvenjak
Predlagatelj: ZVEZA DRUŠTEV AJDA-DEMETER SLOVENIJA, 
PODREČJE 10, 1230 DOMŽALE

4. Ime kandidata: milan Sobočan, cesta v Polico 33, 4207 cerklje 
na gorenjskem
Predlagatelj: KZ MEDVODE Z O.O., MEDVODE, CESTA OB SORI 
11, 1215 MEDVODE

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS ljuBljana

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 12 članov.

1. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj 
podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dedi-
ščine - Društvo Grmčani
Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani, 
predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 6

1. Pivec zdenko, roj. 1980, Prelesje 4, dole pri litiji
2. repovž jure, roj. 1990, Polšnik 26 a, Polšnik
3. vončina jure, roj. 1967, Podsmreka 19 B, dobrova
4. debevec Franci, roj. 1977, Polje pri vodicah 25, vodice
5. odlazek edo, roj. 1957, dobje 4, dole pri litiji
6. Podgoršek jože, roj. 1974, Polje pri vodicah 28, vodice

2. Ime liste: Govedorejsko društvo Domžale in 
Govedorejsko društvo Kamnik
Predlagatelj: Govedorejsko društvo Domžale in Govedorejsko dru-
štvo Kamnik, predstavnik: Helena Černivec
Število kandidatov: 11

1. Berlec Peter, roj. 1959, Podhruška 6, kamnik
2. rojnič milan, roj. 1961, vodnikova 15, domžale
3. orehovec ivo, roj. 1953, zg. motnik 3, kamnik 
4. černivec tomaž, roj. 1968, gregorčičeva 4, domžale
5. Petrič Franc, roj. 1954, Breg pri komendi 3, komenda
6. Hribar andrej, roj. 1971, Brdo 15, domžale
7. Hribernik janez, roj. 1953, golice 13, kamnik
8. cerar janko, roj. 1967, kidričeva 9, domžale
9. Pibernik valentin, roj. 1961, volčji Potok 18, kamnik
10. dremelj Primož, roj. 1970, dragomelj 21a, domžale
11. klopčič alojz, roj. 1969, Selce 6, moravče

3. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 8
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1. romšak jožef, roj. 1960, Podjelše 5, kamnik
2. Suhoveršnik alojz, roj. 1967, Spodnje gameljne 36, 

ljubljana - šmartno
3. Bučar ivan, roj. 1965, veliko mlačevo 42, grosuplje
4. zaverl janez, roj. 1958, medno 9, ljubljana - šentvid
5. čemažar anton, roj. 1954, kleče 25, ljubljana
6. čevka dominik, roj. 1981, zakal 14, Stahovica
7. krt ambrož, roj. 1965, Podjelše 1, kamnik
8. štebe Stanislav, roj. 1962, žeje pri komendi 12, komenda

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 12

1. matjan viktor, roj. 1966, Podmilj 12, Blagovica
2. oven albin, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, dobrova
3. černe Franc, roj. 1955, gozd-reka 1 a, šmartno pri litiji
4. kokelj anton, roj. 1963, vrh Sv. treh kraljev 14, rovte
5. oblak Pavel, roj. 1967, drenov grič 8, vrhnika
6. Podbevšek ančka, roj. 1965, zgornji motnik 15, motnik
7. Pikelj jože, roj. 1963, dobrljevo 17, čemšenik
8. zupančič cvetko, roj. 1959, vrh pri višnji gori 22, višnja gora
9. šuštaršič janez, roj. 1964, Seničica 1, medvode
10. kokalj Stanislav, roj. 1960, Brezovica pri dobu 4, dob
11. esih zlatka, roj. 1948, tovarniška ulica 5, ljubljana
12. Begović angela, roj. 1959, Podgorica pri šmarju 9 a, 

šmarje - Sap

5. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 12

1. žagar janez, roj. 1959, Besnica 23 a, ljubljana
2. Beja janez, roj. 1969, konjšica - del 29, Polšnik
3. mušič Franc, roj. 1955, jemčeva cesta 25, trzin
4. Pirš Frančiška, roj. 1955, Povodje 3, ljubljana - šmartno
5.  Platnar Franc, roj. 1954, kot 12 a, ig
6. trobec tomaž, roj. 1964, Setnik 19, Polhov gradec
7. košir vinko, roj. 1957, zabočevo 10, Borovnica
8. veršič marija, roj. 1943, remškarjeva cesta 40, Brezovica 

pri ljubljani
9. grad Branko, roj. 1956, kleče 16, ljubljana
10. Per janez, roj. 1947, Slovenska cesta 3, mengeš
11. dolinšek janez, roj. 1956, Peč 6, grosuplje
12. Savšek roman, roj. 1968, gorenja vas 28, Podkum

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: roman ciglar, roj. 1967, tlaka 7, 1274 
gabrovka
Predlagatelj: KSP LITIJA D.O.O., PONOVIŠKA CESTA 15, 1270 
LITIJA

2. Ime kandidata: milan Sobočan, roj. 1959, cesta v Polico 33, 
4207 cerklje
Predlagatelj: KZ MEDVODE Z O.O., CESTA OB SORI 11, 1215 
MEDVODE

3. Ime kandidata: France mervar, roj. 1957, vodiška cesta 5, 1217 
vodice
Predlagatelj: NADŠKOFIJA LJUBLJANA , CIRIL-METODOV TRG 4, 
1000 LJUBLJANA

5. volilna (oBmočna) enota Kočevje 

za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, 
Velike Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Boris Raztresen
Število kandidatov: 1

1. Blažević josip, roj. 1971, knežja lipa 6, kočevje

2. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 1

1. marn alojz, roj. 1961, jurjevica 9, ribnica

3. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 1

1. levstik ivan, roj. 1958, dvorska vas 48, velike lašče

4. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 1

1. Prelesnik Franc, roj. 1948, nemška vas 22, ribnica

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: luka ilc, goriča vas 48, 1310 ribnica
Predlagatelj: ŽUPNIJA DOLENJA VAS, Strma pot 2, 1331 Dolenja vas
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2. Ime kandidata: jože Hobič, nemška loka 1, 1330 kočevje
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA KOČEVJE 
z.o.o., ROŠKA CESTA 64, 1330 KOČEVJE

3. Ime kandidata: anton ilc, goriča vas 12, 1310 ribnica
Predlagatelj: GO-KO, govedoreja, d.o.o., ROŠKA CESTA 23A, 1330 
KOČEVJE

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS Kočevje

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 8 članov.

1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 4

1. Prelesnik Franc, roj. 1948, nemška vas 22, ribnica
2. kocjančič marko, roj. 1961, gotenica 2, kočevska reka
3. trdan Franc, roj. 1958, lončarska ulica 40, dolenja vas
4. kljun marjan, roj. 1973, Pusti hrib1, ortnek

2. Ime liste: Lista Anica Padovac
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Vitomir Padovac
Število kandidatov: 7

1. Padovac anica, roj. 1950, Selo pri kostelu 3, kostel
2. šmalc janko, roj. 1955, Podlesje 2, kočevje
3. ješelnik ludvik, roj. 1964, mlaka pri kočevski reki 1, 

kočevska reka
4. Hrovatin alojz, roj. 1966, čeplje 7, Stari trg ob kolpi
5. androjna jože, roj. 1948, Stara cerkev 76, Stara cerkev
6. vuk mato, roj. 1953, mozelj 12, kočevje
7. klepec gabrijel, roj. 1942, Padovo pri osilnici 8, osilnica

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 8

1. marolt jože, roj. 1964, gorenje Podpoljane 3, ortnek
2. vasič Borut, roj. 1981, Prhajevo 1, velike lašče
3. košir tomaž, roj. 1966, kot pri ribnici 26, ribnica
4. marolt jože, roj. 1957, dolenje Podpoljane 6, ortnek
5. tekavec Branko, roj. 1959, javorje 4, turjak
6. jakopič anton, roj. 1951, Podpeč 30, videm - dobrepolje 
7. ilc drago, roj. 1958, goriča vas 48, ribnica
8. marn alojz, roj. 1961, jurjevica 9, ribnica

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 8

1. levstik ivan, roj. 1958, dvorska vas 48, velike lašče
2. vodičar Franc, roj. 1967, zdenska vas 45, videm - dobrepolje
3. levstek Peter, roj. 1944, Petrinci 13, Sodražica
4. zgonec aleksander, roj. 1962, Sekirišče 10, rob
5. nose štefan, roj. 1964, cesta 42, videm - dobrepolje
6. lesar matija, roj. 1940, gorenjska cesta 69, ribnica
7. jančar alojz, roj. 1965, Podhojni Hrib 3, rob
8. dejak Branko, roj. 1960, dolenji lazi 11, ribnica

5. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Boris Raztresen
Število kandidatov: 1

1. Blažević josip, roj. 1971, knežja lipa 6, kočevje

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: jože Hobič, roj. 1955, nemška loka 1 1330 
kočevje
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA KOČEVJE 
z.o.o., ROŠKA CESTA 64, 1330 KOČEVJE

2. Ime kandidata: Samo mohorčič, roj. 1964, turjaška 10, 1330 
kočevje
Predlagatelj: KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA Z.O.O. 
RIBNICA, ŠKRABČEV TRG 19, 1310 RIBNICA

3. Ime kandidata: anton ilc, roj. 1959, goriča vas 12, 1310 ribnica
Predlagatelj: GO-KO, govedoreja, d.o.o., ROŠKA CESTA 23A, 1330 
KOČEVJE

6. volilna (oBmočna) enota poStojna 

za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, 
Cerknica, Bloke, Loška dolina.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 2 člana.

1. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 2

1. Pirc andrej, roj. 1979, velika Brda 2 a, Hruševje
2. keš Franc, roj. 1950, Bač 41 c, knežak

2. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
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lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 2

1. cucek darko, roj. 1956, volče 5, košana
2. juršinovič zdenko, roj. 1959, zajelšje 7 B, ilirska Bistrica

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 2

1. okoliš janez, roj. 1961, nadlesk 28, Stari trg pri ložu
2. Bajc josip, roj. 1949, matenja vas 70, Prestranek

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: jadranka morel, neverke 27b, 6256 košana
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA PERUTNINARJEV PIVKA 
o.o. NEVERKE 30, 6256 KOŠANA

2. Ime kandidata: anton lah, Bečaje 8, 1380 cerknica
Predlagatelj: ŽUPNIJA SV. VID NAD CERKNICO, SVETI VID 8, 
1380 CERKNICA

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS poStojna

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 8 članov.

1. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 8

1. janežič anton tonjo, roj. 1956, zarečje 21, ilirska Bistrica
2. okoliš janez, roj. 1961, nadlesk 28, Stari trg pri ložu
3. štavar edvard, roj. 1946, zagorje 105, Pivka
4. otoničar vincenc, roj. 1955, Begunje pri cerknici 48, 

Begunje pri cerknici
5. dužnik rafael, roj. 1964, Hrenovice 35, Postojna
6. Peternelj Florijan, roj. 1971, Brce 10, ilirska Bistrica
7. gabrejna matija, roj. 1953, Unec 62, rakek
8. Boštjančič gregor, roj. 1987, kilovče 20, Prem

2. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 7

1. Suša anton, roj. 1973, Strane 27, Hruševje
2. kraševec rafael, roj. 1952, Studenec 12b, nova vas
3. kresevič Peter, roj. 1975, jasen 24, ilirska Bistrica 
4. Hreščak Urban, roj. 1976, nova Sušica 23, košana
5. knavs Franc, roj. 1949, ravne na Blokah 7a, nova vas

6. škrlj robert, roj. 1979, knežak 134, knežak
7. jurca aleksander jožef, roj. 1944, gorenje 3a, Postojna

3. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 2

1. jursinovič zdenko, roj. 1959, zajelšje 7 B, ilirska Bistrica
2. cucek darko, roj. 1956, volče 5, košana

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: anton lah, roj. 1964, Bečaje 8, 1380 cerknica
Predlagatelj: ŽUPNIJA SV. VID NAD CERKNICO, SVETI VID 8, 
1380 CERKNICA

7. volilna (oBmočna) enota novo 
meSto 

za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Mirna 
peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, 
Semič, Metlika, Straža, Šmarješke Toplice, Šentrupert in Mokronog 
– Trebelno.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 4 člane.

1. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj 
podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dedi-
ščine - Društvo Grmčani
Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani, 
predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 4

1. zalokar Franci, roj. 1981, vinica pri šmarjeti 3, šmarješke 
toplice

2. mehak anton, roj. 1971, gorenje dole 22, škocjan
3. Bratkovič janez, roj. 1952, dolenja Brezovica 3 a, 

šentjernej
4. kralj marjan, roj. 1965, dobruška vas 4, škocjan

2. Ime liste: Lista Janez Slak
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Slavko Košak
Število kandidatov: 4

1. košak matjaž, roj. 1977, dolenji maharovec 21, šentjernej
2. gruden vanja, roj. 1985, Semič, vajdova Ulica 63, Semič
3. Slak janez, roj. 1977, dolenji Podboršt 5, mirna Peč
4. jaklič andrej, roj. 1967, krasinec 14, gradac
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3. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 4

1. jevnikar marjan, roj. 1956, dol pri trebnjem 8, trebnje
2. Bartelj Borut, roj. 1968, dolenje kamenje 17, novo mesto
3. žugelj andrej, roj. 1963, čurile 22, metlika
4. Puhek martin, roj. 1960, Sela pri dragatušu 11, dragatuš

4. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 4

1. kukenberger anton, roj. 1961, gorenje Ponikve 20, trebnje
2. Hrovatič igor, roj. 1963, škrjanče pri novem mestu 12, 

novo mesto
3. dragovan Slavko, roj. 1961, Svržaki 9 B, metlika
4. Pršina aleš, roj. 1969, gregorčičeva ulica 5, dolenjske 

toplice

5. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Boris Raztresen
Število kandidatov: 4

1. grabrijan Boris, roj. 1961, velika sela 6, adlešiči
2. grmovšek jožef, roj. 1936, dolnje Prapreče 12, velika loka
3. Pašič Stanko, roj. 1967, štrekljevec 16, Semič
4. Brinc jože, roj. 1959, griblje 48, gradac

6. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 4

1. martinčič martin, roj. 1978, jerebova ulica 8 c, novo mesto
2. Papež jože, roj. 1963, cvibelj 19, žužemberk
3. malenšek alojz, roj. 1957, gradac 86, gradac
4. Smolič damjan, roj. 1971, knežja vas 13, dobrnič

7. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 3

1. štefanič rajko, roj. 1947, dragatuš 22, dragatuš
2. gešelj gregor, roj. 1983, zapudje 9, dragatuš
3. ivanušič Franc, roj. 1962, Preloka 49, vinica

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: ivan kure, grm pri Podzemlju 8a, 8332 
gradec
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O., CESTA 
XV. BRIGADE 2, 8330 METLIKA

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS novo meSto

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 10 članov.

1. Ime liste: Lista Janeza Slaka
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Slavko Košak
Število kandidatov: 10

1. Slak janez, roj. 1977, dolenji Podboršt 5, mirna Peč
2. gruden vanja, roj. 1985, vajdova Ulica 63, Semič
3. rogelj alojz, roj. 1977, češnjevek 1, trebnje
4. jaklič andrej, roj. 1967, krasinec 14, gradec
5. Hočevar jože, roj. 1961, Brezova reber pri dvoru 8, dvor
6. lenarčič andrej, roj. 1981, Bruna vas 4, mokronog
7. košak matjaž, roj. 1977, dolenji maharovec 21, šentjernej
8. malenšek Peter, roj. 1961, maline pri štrekljevcu 17, Semič
9. kocjan Franc, roj. 1952, zagrad 3, škocjan
10. košak jože, roj. 1958, družinska vas 3, šmarješke toplice

2. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 10

1. kramar janez, roj. 1968, trg 5, mirna Peč
2. Bregant janez, roj. 1964, Paradiž 4, mokronog
3. žugelj andrej, roj. 1963, čurile 22, metlika
4. vidic Pavel, roj. 1966, Hruševec 14, Straža pri novem mestu
5. zagorjan janez, roj. 1966, zagorica pri čatežu 3, velika loka
6. jakofčič jože, roj. 1964, krasinec 5, gradac
7. Brezovar anton, roj. 1946, repče 9, trebnje
8. gole anton, roj. 1947, Stari trg 24, trebnje
9. nemanič martin, roj. 1947, drašiči 40, metlika
10. Bartelj Borut, roj. 1968, dolenje kamenje 17, novo mesto

3. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni ra-
zvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine - Društvo Grmčani
Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani, 
predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 7

1. Bratkovič janez, roj. 1952, dolenja Brezovica 3 a, 
šentjernej

2. kralj marjan, roj. 1965, dobruška vas 4, škocjan
3. goršin anton, roj. 1966, verdun 3, novo mesto
4. zalokar Franc, roj. 1956, vinica pri šmarjeti 3, šmarješke 

toplice
5. mehak jožefa, roj. 1973, gorenje dole 22, škocjan
6. zalokar Franci, roj. 1981, vinica pri šmarjeti 3, šmarješke 

toplice
7. jurše rogelj Helena, roj. 1975, češnjevek 1, trebnje
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4. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Boris Raztresen
Število kandidatov: 8

1. Pašič Stanko, roj. 1967, štrekljevec 16, Semič
2. grmovšek jožef, roj. 1936, dolnje Prapreče 12, velika loka
3. raztresen Peter, roj. 1978, rim 5, adlešiči
4. škrinjar janez, roj. 1957, vajdova ulica 33, Semič
5. Brinc jože, roj. 1959, griblje 48, gradac
6. ogulin anton, roj. 1958, osojnik 24, Semič
7. Hutar drago, roj. 1956 rožni dol 8 a, Semič
8. grabrijan Boris, roj. 1961, velika sela 6, adlešiči

5. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 9

1. štefanič rajko, roj. 1947, dragatuš 22, dragatuš
2. gešelj gregor, roj. 1983, zapudje 9, dragatuš
3. dragoš vinko, roj. 1957, cerkvišče 7, gradac 
4. Plut milan, roj. 1956, rožni dol 7, Semič
5. šterbenc vlado, roj. 1976, močile 2, Stari trg ob kolpi
6. malnarič Samoel, roj. 1971, vavpča vas 40, Semič
7. ivanušič Franc, roj. 1962, Preloka 49, vinica
8. čemas jože, roj. 1950, zilje 35, vinica
9. videtič miran, roj. 1976, Stara lipa 12, vinica

6. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 10

1. dragovan Slavko, roj. 1961, Svržaki 9 B, metlika
2. kravcar Boris, roj. 1971, Praproče 13, trebnje
3. Hrovat Pavel, roj. 1966, gorenja Brezovica 31, šentjernej
4. kramar jože, roj. 1956, lutrško selo 7, otočec
5. Bukovec ivan, roj. 1949, roška cesta 8, Semič
6. vrhovec marjan, roj. 1983, velika loka 1, velika loka
7. Pršina aleš, roj. 1969, gregorčičeva 5, dolenjske toplice
8. Pečarič martin, roj. 1958, drašiči 33, metlika
9. tomšič jožko, roj. 1971, volčje njive 5, mirna
10. Hrovatič igor, roj. 1963, škrjanče pri novem mestu 12, 

novo mesto

7. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 8

1. Papež jože, roj. 1963, cvibelj 19, žužemberk
2. martinčič martin, roj. 1978, jerebova ulica 8 c, novo mesto
3. Povše andrej, roj. 1978, dobovo 8, otočec
4. Smolič damjan, roj. 1971, knežja vas 13, dobrnič
5. malenšek alojz, roj. 1957, gradac 86, gradac
6. Habinc leopold, roj. 1948, gubčeva ulica 8, mirna
7. Blažič martin, roj. 1956, ždinja vas 9 B, novo mesto

8. Pavlin Peter, roj. 1946, zaloka 7, šentrupert

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: ludvik jerman, roj. 1955, gorenja vas 9, 8230 
mokronog
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA TREBNJE Z.O.O., STARI TRG 
2, 8210 TREBNJE

8. volilna (oBmočna) enota BreŽice 

za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica 
na Krki.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 3 člane.

1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 3

1. šinkovec jože, roj. 1948, dolenji Boštanj 97, Boštanj
2. vranetič Franc, roj. 1953, kapele 21, kapele
3. kukovičič Franc, roj. 1969, Brezje pri dovškem 10 a, 

Senovo

2. Ime liste: Društvo članov sindikata kmetov
Predlagatelj: Društvo članov sindikata kmetov, predstavnik: Aleš 
Bozovičar
Število kandidatov: 3

1. Beci Božidar, roj. 1965, razbor 44, loka pri zidanem mostu
2. černelič zvonko, roj. 1963, dečno selo 48, artiče
3. žveglič roman, roj. 1964, Stržišče 4, zabukovje

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 3

1. kožar ivan, roj. 1967, reštanj 5 a, Senovo
2. Preskar alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje
3. žaren jernej, roj. 1972, nemška vas 1, leskovec pri krškem

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 3

1. Pribožič Franc, roj. 1946, dečno Selo 25, artiče
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2. gunčar Franc, roj. 1960, čretež pri krškem 10, krško
3. žnideršič anton, roj. 1972, črnc 65, Brežice

5. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj 
podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne dedi-
ščine - Društvo Grmčani
Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine - Društvo Grmčani, 
predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 3

1. Hrovat tone, roj. 1958, Preska 5, Boštanj
2. turk andrej, roj. 1966, Brod v Podbočju 4, Podbočje
3. celestina rudolf, roj. 1948, zgornje vodale 14, tržišče

6. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 3

1. Bogovič miro, roj. 1957, mali kamen 31 B, Senovo
2. šepec jože, roj. 1965, rakovec 1, kapele
3. Bunderšek ivan, roj. 1967, kladje pri krmelju 10, šentjanž

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: joško kovač, Bohorska ulica 30, 8290 Sevnica
Predlagatelj: KMEČKA ZADRUGA SEVNICA d.o.o., SAVSKA 
CESTA 20C, 8290 SEVNICA

2. Ime kandidata: jože Božič, ivandol 5, 8273 leskovec pri 
krškem
Predlagatelj: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O., ROSTOHARJEVA 
ULICA 88, 8270 KRŠKO

3. Ime kandidata: Branko mlakar, gorenja vas 20, 8273 leskovec 
pri krškem
Predlagatelj: EVROSAD PROIZVODNJA, TRGOVINA, SVETOVANJE 
D.O.O., KRŠKO, CESTA 4. JULIJA 134, 8270 KRŠKO

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS BreŽice

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 10 članov.

1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 6

1. kranjčevič ivan, roj. 1979, kobile 7, leskovec pri krškem
2. godler martin, roj. 1964, Partizanska pot 3, krško
3. Ban Franc, roj. 1953, kostanjek 25, zdole
4. kelher Franc, roj. 1955, Brezovica na Bizeljskem 31, 

Bizeljsko
5. Bogovič miro, roj. 1957, mali kamen 31b, Senovo
6. Bunderšek ivan, roj. 1967, kladje pri krmelju 10, šentjanž

2. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 10

1. Pribožič Franc, roj. 1946, dečno Selo 25, artiče
2. gunčar Franc, roj. 1960, čretež pri krškem 10, krško
3. zevnik janez, roj. 1959, dolenje Skopice 53 B, krška vas
4. jamnik alojz, roj. 1962, libna 4, krško
5. Baškovič Benjamin, roj. 1983, mrzlava vas 16, krška vas
6. Božič martin, roj. 1949, črešnjice nad Pijavškim 7, krško
7. Srpčič ivan, roj. 1972, črešnjice pri cerkljah 27, cerklje ob 

krki
8. voglar Stanislav, roj. 1961, libelj 2, leskovec pri krškem
9. žnideršič anton, roj. 1972, črnc 65, Brežice
10. kerin alojz, roj. 1956, Straža pri krškem 2, krško

3. Ime liste: Društvo za gospodarski in kulturni ra-
zvoj podeželja ter ohranjanje naravne in kulturne 
dediščine – Društvo Grmčani 
Predlagatelj: Društvo za gospodarski in kulturni razvoj podeželja 
ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine – Društvo Grmčani, 
predstavnik: Andreja Lisec
Število kandidatov: 4

1. turk andrej, roj. 1966, Brod v Podbočju 4, Podbočje
2. celestina rudolf, roj. 1948, zg. vodale 14, tržišče
3. Hrovat angelca, roj. 1959, Preska 5, Boštanj
4. Hrovat tone, roj. 1958, Preska 5, Boštanj

4. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 10

1. Preskar alenka, roj. 1966, Silovec 20, Sromlje
2. jordan Franc, roj. 1962, malence 12, kostanjevica na krki
3. camloh Peter, roj. 1962, gabrje 14, tržišče
4. janc janoš, roj. 1966, arto 5, Studenec
5. Bogovič ivan, roj. 1960, veliki kamen 35, koprivnica
6. avguštin janez, roj. 1966, mali Podlog 5, leskovec pri 

krškem
7. levak jože, roj. 1960, Bukošek 28, Brežice
8. žaren jernej, roj. 1972, nemška vas 1, leskovec pri krškem
9. kožar ivan, roj. 1967, reštanj 5 a, Senovo
10. kostevc Sabina, roj. 1969, mali vrh 17, globoko

5. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 6

1. vranetič Franc, roj. 1953, kapele 21, kapele
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2. šinkovec jože, roj. 1948, dolenji Boštanj 97, Boštanj
3. kerin alojz, roj. 1960, Straža pri krškem 3, krško
4. tomše Franc, roj. 1965, globočice 8, krška vas
5. Podvinski ivan, roj. 1949, Blatno 6, globoko
6. kukovičič Franc, roj. 1969, Brezje pri dovškem 10 a, 

Senovo

6. Ime liste: Društvo članov Sindikata kmetov
Predlagatelj: Društvo članov Sindikata kmetov, predstavnik: Aleš 
Bozovičar
Število kandidatov: 10

1. orešek Boris, roj. 1958, Florjanska ulica 4, Sevnica
2. škulj vinko, roj. 1986, dobrava ob krki 7, Podbočje
3. černelič zvonko, roj. 1963, dečno selo 48, artiče
4. Simeonov Fanika, roj. 1965, zgornje vodale 3, tržišče
5. molan mitja, roj. 1972, arnovo selo 36, artiče
6. kranjc cilka, roj. 1963, Budna vas 26 a, šentjanž
7. končina Peter, roj. 1966, Polje pri tržišču 19, krmelj
8. kajtna rudi, roj. 1968, žirovnica 13, loka pri zidanem 

mostu
9. Beci Božidar, roj. 1965, razbor 44, loka pri zidanem mostu
10. žveglič roman, roj. 1964, Stržišče 4, zabukovje

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: jože Božič, roj. 1969, ivandol 5, 8273 leskovec 
pri krškem
Predlagatelj: KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O., ROSTOHARJEVA 
ULICA 88, 8270 KRŠKO

2. Ime kandidata: Francelj novak, roj. 1950, Podbočje 69, 8312 
Podbočje
Predlagatelj: ŽUPNIJA KOSTANJEVICA NA KRKI, ORAŽNOVA 
ULICA 25, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

9. volilna (oBmočna) enota celje 

za območja 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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 4 člane.

1. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 2

1. Požin martin, roj. 1959, Povčeno 1, rimske toplice
2. Hladin konrad, roj. 1977, mrzlo Polje 7, jurklošter

2. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS , predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 2

1. golavšek marjan, roj. 1963, matke 34b, 3312 Prebold
2. Bevc mirko, roj. 1966, Babna Brda 20a, 3264 Sv. štefan

3. Ime liste: Lista Anton Plevčak
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Franc Berglez 
Število kandidatov: 3

1. Plevčak anton, roj. 1959, gabrovec 4a, 3241 Podplat
2. Slavko alojz toplišek, roj. 1955, gostinca 18, 3261 lesično
3. Pivec Boris, roj. 1973, kraberk 3, 3215 loče

4. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 4

1. Sedminek rok, roj. 1976, Podlog v Savinjski dolini 30 B, 
šempeter v Savinjski dolini

2. kotnik jože, roj. 1977, kraberk 18, loče
3. kokot dean, roj. 1983, Senovica 12, šmarje pri jelšah
4. Pišek andrej, roj. 1964, medlog 67, celje

5. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Boris Raztresen
Število kandidatov: 4

1. novak rafael, roj. 1961, zajasovnik - del 14, vransko
2. aškerc avgust, roj. 1960, Senožete 1, rimske toplice
3. videc Franc, roj. 1963, vodruž 34, šentjur
4. otavnik Franc, roj. 1961, marija reka 69 a, Prebold

6. Ime liste: Lista Vinko But in skupina članov
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Danilo Stane
Število kandidatov: 4

1. But vinko, roj. 1973, zgornja kostrivnica 12, Podplat
2. Stadler marko, roj. 1955, zagaj 40, Bistrica ob Sotli
3. javeršek Frančiška, roj. 1946, kristan vrh 72, Podplat
4. vreže janez, roj. 1960, Bobovo pri šmarju 28, šmarje pri 

jelšah

7. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 4

1. vrisk Peter, roj. 1961, ivenca 16, vojnik
2. tisel Simon, roj. 1966, Planina pri Sevnici 55, Planina pri 

Sevnici
3. obrul martin, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske konjice
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4. gajšek Frančišek, roj. 1952, drešinja vas 45, Petrovče

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: marjan kovač, arclin 60, 3211 škofja vas
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA CELJE, Z.O.O., KOCBEKOVA 
ULICA 5, 3000 CELJE

2. Ime kandidata: jožef Pribožič, Skorno 1 b, 3325 šoštanj
Predlagatelj: ŠKOFIJA CELJE, PREŠERNOVA ULICA 23, 3000 
CELJE

3. Ime kandidata: nande osojnik, olimlje 76, 3254 Podčetrtek
Predlagatelj: CINKARNA METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA 
CELJE, D.D., Kidričeva ulica 26, 3000, Celje

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS celje

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 10 članov.

1. Ime liste: Lista Peter Hostnik in skupina članov
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Danilo Stane
Število kandidatov: 10

1. Hostnik Peter, roj. 1968, Polje ob Sotli 11, Buče
2. javornik Stanko, roj. 1964, rakovec 4, grobelno
3. Prah alenka, roj. 1971, rjavica 11, rogaška Slatina
4. romih marko, roj. 1972, drensko rebro 32, lesično
5. mošet Primož, roj. 1980, Polje pri Bistrici 4, Bistrica ob 

Sotli 
6. jurak maks, roj. 1959, Sela 7, Podčetrtek
7. Pevec marjan, roj. 1962, Strtenica 24, Pristava pri mestinju
8. kamplet Stanislav, roj. 1971, Polžanska gorca 21, šmarje 

pri jelšah
9. erjavec Franc, roj. 1954, Brezje 4, Podplat
10. ogrizek anton, roj. 1959, jazbina 2, šmarje pri jelšah

2. Ime liste: Lista Anton Plevčak
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Franc Berglez
Število kandidatov: 6

1. Plevčak anton, roj. 1959, gabrovec 4a, Podplat
2. vajdič Stanko, roj. 1956, Prelasko 13, Podčetrtek
3. toplišek alojz Slavko, roj. 1955, gostinca 18, Podčetrtek
4. Pivec Boris, roj. 1973, kraberk 3, loče
5. alegro leopold, roj. 1960, golobinjek ob Sotli 10, 

Podčetrtek
6. jezovšek dragica, roj. 1956, Spodnje Selce 5, grobelno

3. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše

Število kandidatov: 7

1. šket janko, roj. 1963, Belo 12, šmarje pri jelšah
2. rupnik gregor, roj. 1980, Polžanska vas 15, šmarje pri 

jelšah
3. grobelnik anton, roj. 1968, galicija 54, žalec
4. rojnik jože, roj. 1969, Poljče 8, Braslovče
5. osojnik nande, roj. 1958, olimje 76, Podčetrtek
6. golavšek rok, roj. 1990, matke 34b, Prebold
7. Bevc mirko, roj. 1966, Babna Brda 20a, Sveti štefan

4. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 2

1. Požin martin, roj. 1959, Povčeno 1, rimske toplice
2. Hladin konrad, roj. 1977, mrzlo Polje 7, jurklošter

5. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 10

1. tisel Simon, roj. 1966, Planina pri Sevnici 55, Planina pri 
Sevnici

2. oset ivan, roj. 1948, drešinja vas 40, Petrovče
3. obrul martin, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske konjice
4. Sivka danijel, roj. 1967, nova cerkev 53, nova cerkev
5. deželak marjan, roj. 1959, velike gorelce 15, laško
6. vasle albin, roj. 1956, Ponikva pri žalcu 31, žalec
7. lorger mojca, roj. 1963, Parižlje 26, Braslovče
8. Pustoslemšek milan, roj. 1967, kapla 23, tabor
9. Sirše milan, roj. 1961, tabor 41, tabor
10. gajšek Frančišek, roj. 1952, drešinja vas 45, Petrovče

6. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 10

1. kunst Ferdinand, roj. 1955, Spodnje grušovlje 12, šempeter 
v Savinjski dolini

2. kotnik jože, roj. 1977, kraberk 18, loče
3. kokot dean, roj. 1983, Senovica 12, šmarje pri jelšah
4. šalej klemen, roj. 1983, drešinja vas 16, Petrovče
5. turnšek marjan, roj. 1956, lokrovec 53, celje
6. Pevec robert, roj. 1982, Slatina pri Ponikvi 10, Ponikva
7. Pišek andrej, roj. 1964, medlog 67, celje
8. marinko gregor, roj. 1979, olešče 50, laško
9. Ulčnik jožef, roj. 1950, zagaj 32, Bistrica ob Sotli
10. grobler anton, roj. 1957, Pondor 8, tabor

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: anton Pušnik, roj. 1964, dole 14, 3230 
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šentjur
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA ŠENTJUR Z.O.O., CESTA 
LEONA DOBROTINŠKA 3, 3230 ŠENTJUR

2. Ime kandidata: ivan zidar, roj. 1967, šerovo 2, 3240 šmarje 
pri jelšah
Predlagatelj: ŽUPNIJSKI URAD ŠMARJE PRI JELŠAH, CESTA NA 
SV. ROK 2, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

10. volilna (oBmočna) enota ptuj 

za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, 
Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, 
Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih gori-
cah, 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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 5 članov.

1. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 5

1. obran Franc, roj. 1959, zabovci 35, markovci
2. kosi miroslav, roj. 1961, dobrava 31, ormož
3. Strmšek milan, roj. 1964, šikole 12, Pragersko
4. kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, 

lenart v Slov. goricah
5. orthaber jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pragersko

2. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 4

1. trol jožef, roj. 1965, Ul. Pohorskega bataljona 29, 2310 
Slovenska Bistrica

2. Brumen anton, roj. 1960, Pršetinci 17, 2258 Sv. tomaž
3. rakuša ivan, roj. 1954, gabrnik 10, 2256 juršinci
4. majcen marjan, roj. 1957, cvetkovci 16, 2273 Podgorci

3. Ime liste: Lista Mihe Leskovarja
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Jernej Čeligoj
Število kandidatov: 5

1. leskovar miha, roj. 1985, Skrblja 3, majšperk
2. Petrovič janez, roj. 1949, nova vas pri markovcih 55, 

markovci
3. Pečko kekec ljiljana, roj. 1958, zgornji Porčič 115, Sv. 

trojica v Slov. goricah
4. Strmšek cvetka, roj. 1971, Podlehnik 31, Podlehnik
5. napast andrej, roj. 1983, cirkovce 12, cirkovc

4. Ime liste: Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije
Predlagatelj: UO Zveze združenj rejcev prašičev Slovenije, predstav-
nik: Darja Prevalnik
Število kandidatov: 5

1. kacijan Franc, roj. 1956, Stražgonjca 17, Pragersko
2. marčec anton, roj. 1956, obrež 22, Središče ob dravi
3. Hameršak marjan, roj. 1964, Bukovci 68, markovci
4. Perc Slavko, roj. 1965, vodranci 27, kog
5. Plohl Stanko, roj. 1958, Bukovci 84 B, markovci

5. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 5

1. avguštin zdenka, roj. 1966, tinjska gora 10, zgornja 
ložnica

2. klobasa tatjana, roj. 1969, radgonska cesta 5, Sv. trojica v 
Slov. goricah

3. medved Stanko, roj. 1963, lovrenc na dravskem polju 16, 
lovrenc na dravskem polju

4. vedlin dominik, roj. 1941, lešje 20, majšperk
5. kukovec martin, roj. 1957, Podgorci 12 a, Podgorci

6. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 5

1. toplak Simon, roj. 1940, juršinci 21, juršinci
2. rajšp janez, roj. 1956, drvanja 6, Benedikt
3. Hergan marjan, roj. 1952, zgornje jablane 21, cirkovce
4. rudolf martin, roj. 1949, Spodnji ključarovci 23, velika 

nedelja 
5. Sadek Pučnik karmen, roj. 1970, dobrova pri Prihovi 5, 

oplotnica

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Peter Pribožič, ormoška cesta 89, 2250 Ptuj
Predlagatelj: MINORITSKI SAMOSTAN SV.PETRA IN PAVLA, 
MINORITSKI TRG 1, 2250 PTUJ

2. Ime kandidata: danijel veberič, rečica ob Paki 58, 3327 
šmartno ob Paki
Predlagatelj: SADJARSTVO ORMOŽ D.O.O., IVANJKOVCI 9, 2259 
IVANJKOVCI

3. Ime kandidata: marjan janžekovič, dornavska cesta 21, Ptuj
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O., MIKLOŠIČEVA 
ULICA 12, 2250 PTUJ
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Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS ptuj

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 12 članov.

1. Ime liste: Lista Mihe Leskovarja
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Jernej Čeligoj
Število kandidatov: 6

1. napast andrej, roj. 1983, cirkovce 12, cirkovce
2. Pečko kekec ljiljana, roj. 1958, zgornji Porčič 115, Sv. 

trojica v Slov. goricah
3. Petrovič janez, roj. 1949, nova vas pri markovcih 55, 

markovci
4. leskovar miha, roj. 1985, Skrblja 3, majšperk
5. Strmšek cvetka, roj. 1971, Podlehnik 31, Podlehnik
6. kosi janja, roj. 1986, dobrava 31, majšperk

2. Ime liste: Zveza društev rejcev prašičev Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev prašičev Slovenije, predstavnik: 
Darja Prevalnik
Število kandidatov: 5

1. kacijan Franc, roj. 1956, Stražgonjca 17, Pragersko
2. marčec anton, roj. 1956, obrež 22, Središče ob dravi
3. Hameršak marjan, roj. 1964, Bukovci 68, markovci
4. Perc Slavko, roj. 1965, vodranci 27, kog
5. Plohl Stanko, roj. 1958, Bukovci 84 B, markovci

3. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 12

1. Sadek Pučnik karmen, roj. 1970, dobrova pri Prihovi 5, 
oplotnica

2. rudolf martin, roj. 1949, Spodnji ključarovci 23, velika 
nedelja

3. Hergan marjan, roj. 1952, zgornje jablane 21, cirkovce
4. kraner Boštjan, roj. 1979, zamarkova 6, lenart v Slov. 

goricah
5. erbus zvonko, roj. 1953, Pleterje 35, lovrenc na dravskem 

polju
6. Horvat albert, roj. 1972, grlinci 23, juršinci
7. kohne jožef, roj. 1962, Stanovsko 83, Poljčane
8. koler darko, roj. 1966, Breznikova cesta 7, Benedikt
9. šnajder jožef, roj. 1962, vinski vrh 54, miklavž pri ormožu
10. Svržnjak ivan, roj. 1960, markovci 61, markovci
11. turnšek janez, roj. 1948, gerečja vas 40 c, Hajdina
12. Herga alojz, roj. 1963, gabrnik 17, juršinci

4. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 7

1. Hrga ivan, roj. 1964, dragovič 2a, juršinci
2. Slanič milko, roj. 1968, Selce 58, voličina
3. trol jožef, roj. 1965, Ulica Pohorskega bataljona 29, 

Slovenska Bistrica
4. majcen marijan, roj. 1957, cvetkovci 16, Podgorci
5. rakuša ivan, roj. 1954, gabrnik 10, juršinci
6. Barat jožef, roj. 1967, gibina 54, razkrižje
7. Brumen anton, roj. 1960, Pršetinci 17, Sveti tomaž

5. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 12

1. Unuk milan, roj. 1952, zgornje jablane 35, cirkovce
2. orthaber jožef, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Pragersko
3. kramberger Stanislav, roj. 1966, Spodnje Partinje 37, 

lenart v Slov. goricah
4. trstenjak Slavko, roj. 1967, Frankovci 20, ormož
5. toplak marko, roj. 1979, juršinci 21, juršinci
6. Hohler anton, roj. 1962, tomšičeva 12, Slovenska Bistrica
7. Svržnjak dejan, roj. 1986, markovci 61, markovci
8. štuhec Franc, roj. 1963, Spodnji ključarovci 18, velika 

nedelja
9. kocbek alberto, roj. 1979, zgornja voličina 28, voličina
10. cveček mateja, roj. 1972, gabernik 80, zgornja Polskava
11. kocbek renato, roj. 1981, Spodnja voličina 110, voličina
12. kosi miroslav, roj. 1961, dobrava 31, ormož

6. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 11

1. kukovec martin, roj. 1957, Podgorci 12 a, Podgorci
2. medved Stanko, roj. 1963, lovrenc na dravskem polju 16, 

lovrenc na dravskem polju
3. vedlin dominik, roj. 1941, lešje 20, majšperk
4. klobasa tatjana, roj. 1969, radgonska cesta 5, Sv. trojica v 

Slov. goricah
5. janžekovič janez, roj. 1965, Brezovci 2, Polenšak
6. avguštin zdenka, roj. 1966, tinjska gora 10, zgornja 

ložnica
7. trstenjak miran, roj. 1972, vinski vrh 43, miklavž pri 

ormožu
8. korošec anica, roj. 1951, aljaževa ulica 13, Slovenska 

Bistrica
9. leben Slavko, roj. 1967, moškanjci 16, gorišnica
10. Forstnerič andrej, roj. 1970, Pobrežje 132, videm pri 

Ptuju
11. kokot david, roj. 1980, Hrastovec 27, zavrč

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Peter Pribožič, roj. 1963, ormoška cesta 89, 
2250 Ptuj
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Predlagatelj: MINORITSKI SAMOSTAN SV.PETRA IN PAVLA, 
MINORITSKI TRG 1, 2250 PTUJ

2. Ime kandidata: Franc krabonja, roj. 1952, Hajndl 41, 2274 
velika nedelja
Predlagatelja: AGROPRO ORMOŽ kmetijska proizvodnja, proizvo-
dnja krmil, proizvodnja bučnega olja, storitve in trgovina d.o.o., 
HARDEK 44C, 2270 ORMOŽ in
JERUZALEM ORMOŽ, STORITVE, AGRAR, TRGOVINA D.D., 
ORMOŽ, KERENČIČEV TRG 8, 2270 ORMOŽ

3. Ime kandidata: janko Hajdinjak, roj. 1965, Boreci 23a, 9251 
tišina
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA LENART Z.O.O., 
INDUSTRIJSKA ULICA 24, 2230 LENART V SLOV. GORICAH

11. volilna (oBmočna) enota mariBor 

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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 2 člana.

1. Ime liste: Kmečko Društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 1

1. Stožer-Papež rok, roj. 1986, Priolova cesta 112, 2313 Fram

2. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 1

1. Brunček Franc, roj. 1952, rošpoh - del 212, kamnica

3. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov Pohorje-
Kozjak
Predlagatelj: Društvo lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak, predstav-
nik: Darja Trglec
Število kandidatov: 1

1. jurše tomaž, roj. 1969, Smolnik 32, ruše

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 2

1. Sternad alojz, roj. 1943, rače, mariborska cesta 12, rače

2. Wolfgruber maks, roj. 1963, kumen 69, lovrenc na Pohorju

5. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 2

1. Perko anton, roj. 1964, Spodnja velka 59, zgornja velka
2. golob janez, roj. 1956, zlatoličje 123, Starše

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Franc veršič, na postajo 5, 2250 Ptuj
Predlagatelj: PP - AGRO, POLJEDELSTVO IN PROIZVODNJA 
D.O.O., TRŽAŠKA CESTA 41A, 2000 MARIBOR

2. Ime kandidata: janko Stojković, zgornja Selnica 59, 2352 
Selnica ob dravi
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA SELNICA OB DRAVI Z.O.O., 
SPODNJA SELNICA 5, 2352 SELNICA OB DRAVI

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS mariBor

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 8 članov.

1. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 8

1. kraner Stanislav, roj. 1960, Fala 1, Selnica ob dravi
2. Sternad alojz, roj. 1943, mariborska cesta 12, rače
3. Polanec Franc, roj. 1941, ruperče 52, malečnik
4. Hlade klemen, roj. 1969, šober 15, kamnica
5. Pečovnik anton, roj. 1950, črešnjevec ob dravi 19, Selnica 

ob dravi
6. kokol Branko, roj. 1962, ob potoku 11, šentilj v Slov. 

goricah
7. šabeder ivan, roj. 1951, vajgen 25, jarenina
8. roj mojca, roj. 1972, zgornja Selnica 2, Selnica ob dravi

2. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 2

1. kranjc Branko, roj. 1986, dobrava 5, Fram
2. Stožer – Papež rok, roj. 1986, Priolova cesta 112, Fram

3. Ime liste: Društvo lastnikov gozdov Pohorje 
-Kozjak
Predlagatelj: Društvo lastnikov gozdov Pohorje - Kozjak, predstav-
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nik: Darja Trglec
Število kandidatov: 8

1. jurše tomaž, roj. 1969, Smolnik 32, ruše
2. Harič šahtler dragica, roj. 1969, Smolnik 24, ruše
3. Fabrici zafošnik marija, roj. 1971, kumen 72, lovrenc na 

Pohorju
4. topovšek zaga, roj. 1974, činžat 29, Fala
5. dobaj ivan, roj. 1949, šober 12, kamnica
6. šlaus evgen, roj. 1955, kumen 10, lovrenc na Pohorju
7. rečnik gorazd, roj. 1973, Slivniško Pohorje 9, Pohorje
8. Skok erna, roj. 1965, rošpoh - del 94, kamnica

4. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva Forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 3

1. celcer ivan, roj. 1960, Stolni vrh 51, maribor
2. Bračko ivan, roj. 1942, rosinova 5, maribor
3. Brunček Franc, roj. 1952, rošpoh 212, kamnica

5. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 8

1. Perko anton, roj. 1964, Spodnja velka 59, zgornja velka
2. golob janez, roj. 1956, zlatoličje 123, Starše
3. Falež Branko, roj. 1959, kovaška ulica 3, orehova vas
4. vernik rosina, roj. 1967, Hočka cesta 50, Hoče
5. dreisiebner ivan, roj. 1952, špičnik 1, zgornja kungota
6. veis anton, roj. 1960, Uskoška ulica 40, miklavž na 

dravskem polju
7. visočnik janko, roj. 1949, Hočko Pohorje 77 a, Hoče
8. Ferk milan, roj. 1975, metava 23, malečnik

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: ivan lenart, roj. 1959, marjeta na dravskem 
polju 108, 2206 Starše
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA RAČE Z.O.O., CESTA 
TALCEV 1, 2327 RAČE

12. volilna (oBmočna) enota Slovenj 
gradec 

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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 3 člane.

1. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 3

1. arlič Sonja, roj. 1964, škale 82, velenje
2. štrekelj štefan, roj. 1958, Breznica 12, Prevalje
3. zagožen Stanko, roj. 1957, Podter 8, ljubno ob Savinji

2. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 3

1. Pori Simon, roj. 1959, Pri Brančurniku 18, Prevalje
2. Peruš ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad muto 46, muta
3. knez Feliks, roj. 1954, vrhe 35, Slovenj gradec

3. Ime liste: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Predlagatelj: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, predstavnik: 
Boris Raztresen
Število kandidatov: 3

1. antolinc melita, roj. 1964, Skorno 31, šmartno ob Paki
2. Peršak alojz, roj. 1946, Podkraj pri mežici 8, mežica
3. krenker ivan, roj. 1966, Plešivec 64, velenje

4. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 3

1. čas jožef, roj. 1953, turiška vas 1, šmartno pri Slovenj 
gradcu

2. Presečnik andrej, roj. 1958, nova štifta, zgornji dol 20, 
gornji grad

3. Stropnik vlado, roj. 1958, Florjan 156, šoštanj

5. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 3

1. Smrekar janez, roj. 1985, Podgorje 6, Podgorje
2. robnik janez, roj. 1952, okonina 11, ljubno ob Savinji
3. Plešivčnik duško, roj. 1962, libeliče 16, libeliče

6. Ime liste: Društvo kmetijskih inženirjev in tehni-
kov Kroške
Predlagatelj: Občni zbor društva kmetijskih inženirjev in tehnikov 
Koroške, predstavnik: Tatjana Krejan-Košan
Število kandidatov: 3

1. arbiter jožica, roj. 1968, Brda 3, Slovenj gradec
2. dihpol konrad, roj. 1965, zagrad 8, Prevalje
3. marolt milena, roj. 1964, Podveža 3, luče
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2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: martin Pušenjak, Foršt 2, 3333 ljubno ob 
Savinji
Predlagatelj: ŽUPNIJA MOZIRJE, CESTA NA VRHE 2, 3330 
MOZIRJE

2. Ime kandidata: danica ramšak, meža 116, 2370 dravograd
Predlagatelj: KOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA 
Z.B.O, CELJSKA CESTA 118, 2380 SLOVENJ GRADEC

3. Ime kandidata: zdravko knez, zgornji razbor 28, 2381 
Podgorje pri Slovenj gradcu
Predlagatelj: GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o., 
CELJSKA CESTA 7, 2380 SLOVENJ GRADEC

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS Slovenj gradec

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 10 članov.

1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 6

1. Plešivčnik duško, roj. 1962, libeliče 16, libeliče
2. Slapnik jožef, roj. 1948, kokarje 7, nazarje
3. klančnik marija, roj. 1964, Podgorje 108, Podgorje pri 

Slovenj gradcu
4. Sovinc marjan, roj. 1964, zgornji razbor 21, Podgorje pri 

Slovenj gradcu
5. kogelnik marko, roj. 1962, Podklanc 5, dravograd
6. Smrekar janez, roj. 1985, Podgorje 6, Podgorje pri Slovenj 

gradcu

2. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 8

1. Peruš ernest, roj. 1961, Sv. Primož nad muto 46, muta
2. knez Feliks, roj. 1954, vrhe 35, Slovenj gradec
3. Pori Simon, roj. 1959, Pri Brančurniku 18, Prevalje
4. mlinar milan, roj. 1976, Sp. javorje 27, črna na koroškem
5. rezar rat ivanka, roj. 1972, tolsti vrh 25, ravne na 

koroškem
6. rozoničnik marko, roj. 1969, šmihel 32, mozirje
7. veržun janez, roj. 1949, črneče 155, dravograd
8. voler ivan, roj. 1951, Sp. javorje 25, črna na koroškem

3. Ime liste: Društvo kmetijskih inženirjev in tehni-
kov Koroške

Predlagatelj: Občni zbor Društva kmetijskih inženirjev in tehnikov 
Koroške, predstavnik: Tatjana Krejan-Košan
Število kandidatov: 8

1. dihpol konrad, roj. 1965, zagrad 8, Prevalje
2. Preglau Franc, roj. 1956, črneče 122, dravograd
3. marolt milena, roj. 1964, Podveža 3, luče
4. mazgan martin, roj. 1955, gortina 16, muta
5. rotnik jožica, roj. 1967, ravne 185, šoštanj
6. arbiter jožica, roj. 1968, Brda 3, šmartno pri Slovenj 

gradcu
7. kresnik edvard, roj. 1966, Bukovska vas 29, šentjanž
8. vraber marko, roj. 1956, Hmelina 10, radlje ob dravi

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 10

1. zagožen Stanko, roj. 1957, Podter 8, ljubno ob Savinji
2. krevh matjaž, roj. 1957, vič 2, dravograd
3. arlič janko, roj. 1963, škale 82, velenje
4. kobold Božo, roj. 1967, šmartno pri Slovenj gradcu 90, 

šmartno pri Slovenj gradcu
5. mihelič marjan, roj. 1953, ribnica na Pohorju 7, ribnica na 

Pohorju
6. goltnik ivan, roj. 1959, šmihel nad mozirjem 24, mozirje
7. drev ivan, roj. 1963, Florjan 56 a, šoštanj
8. gorenšek matej, roj. 1968, Podgora 35, kotlje
9. mirkac mija, roj. 1966, Pameče 202, Slovenj gradec
10. matija jožef, roj. 1954, ojstrica 17, dravograd

5. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 10

1. rihter ivan, roj. 1961, nova štifta, tirosek 58, gornji grad
2. lah izidor, roj. 1964, Brdinje 18, ravne na koroškem
3. Stropnik vlado, roj. 1958, Florjan 156, šoštanj
4. Skrivarnik matej, roj. 1973, Podgorje 122, Podgorje pri 

Slovenj gradcu
5. ravnjak štefka, roj. 1965, št. janž pri radljah 63, radlje ob 

dravi
6. oblak dominik, roj. 1981, lepa njiva 17, mozirje
7. mrak leopold, roj. 1954, završe 13, mislinja
8. Breznik marko, roj. 1980, Strmec 13, luče
9. Sovič Franc, roj. 1966, ravne 52, šoštanj
10. ješovnik anton, roj. 1957, Stari trg 208, Slovenj gradec

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: Silvester mežnar, roj. 1952, Florjan 16, 3325 
šoštanj
Predlagatelj: ŽUPNIJA ŠOŠTANJ, SKORNO PRI ŠOŠTANJU 1B, 
3325 ŠOŠTANJ
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2. Ime kandidata: rudolf ježovnik, roj. 1957, Paška vas 12, 3327 
šmartno ob Paki
Predlagatelj: KMETIJSKA ZADRUGA ŠALEŠKA DOLINA, Z.O.O., 
ŠOŠTANJ, METLEČE 7, 3325 ŠOŠTANJ

3. Ime kandidata: vinko lenart, roj. 1949, Podgorje 121, 2381 
Podgorje Pri Slovenj gradcU
Predlagatelj: GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC z.o.o., 
CELJSKA CESTA 7, 2380 SLOVENJ GRADEC

13. volilna (oBmočna) enota murSKa 
SoBota 

za območja naslednjih občin: 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.

Kandidati za volitve v Svet KgzS 

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 5 članov.

1. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 5

1. camplin igor, roj. 1982, Bogojina 107, Bogojina
2. vöröš tibor, roj. 1983, Središče 23, Prosenjakovci
3. abraham aleksander, roj. 1964, šalovci 182, šalovci
4. Sapač evgen, roj. 1937, Brezovci 24, Puconci
5. Horvat Franc, roj. 1972, tišina 31, tišina

2. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori
Število kandidatov: 2

1. kolenko danijel, roj. 1960, za logom 7, črenšovci
2. Pozderec Stanislav, roj. 1974, Brezovica 42, velika Polana

3. Ime liste: Prašičerejska društva in strojna krožka 
Pomurja
Predlagatelj: Združenje rejcev prašičev Pomurja, Prekmursko pra-
šičerejsko društvo, Prleško združenje kvalitetnih prašičev Križevci 
pri Ljutomeru, Društvo za medsosedsko pomoč - strojni krožek 
Ljutomer Križevci, Društvo za medsosedsko pomoč – strojni krožek 
Murska Sobota, predstavnik: Danilo Meolic
Število kandidatov: 5

1. gumilar Boris, roj. 1965, markišavci 32, murska Sobota
2. vargazon daniel, roj. 1963, cven 14, ljutomer

3. kozar alojz, roj. 1947, martinje 14, Petrovci
4. Paldauf jožef, roj. 1954, vučja vas 37, križevci pri 

ljutomeru
5. špilak ivan, roj. 1969, turnišče, gajska ulica 3, turnišče

4. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 5

1. Bračko jožef, roj. 1963, lastomerci 15, gornja radgona
2. škrobar anton, roj. 1953, gajševci 8, križevci pri 

ljutomeru
3. kovač jože, roj. 1959, kukeč 25, križevci
4. ščap robert, roj. 1977, rožna ulica 1, turnišče
5. rihtarič janez, roj. 1952, Boračeva 20, radenci

 
5. Ime liste: Lista Franc Režonja
Predlagatelj: skupina članov, predstavnik: Franc Režonja
Število kandidatov: 5

1. režonja Franc, roj. 1958, renkovci 81, turnišče
2. meolic jožef, roj. 1947, mali Bakovci 22, murska Sobota
3. küčan Franc, roj. 1959, tešanovci 60, moravske toplice
4. Perša marijan, roj. 1957, Fikšinci 40, rogašovci
5. Seršen Branko, roj. 1949, Banovci 15, veržej

6. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: Upravni odbor Društva forum za kmetijstvo in podeže-
lje SDS, predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 5

1. jelen robert, roj. 1968, Stara nova vas 23, križevci pri 
ljutomeru

2. kisilak Herman, roj. 1953, Serdica 1 d, rogašovci
3. Prijol Peter, roj. 1982, ključarovci pri ljutomeru 9, križevci 

pri ljutomeru
4. lebar jožef, roj. 1971, lipovci 203 B, Beltinci
5. grobnik Franc, roj. 1966, nasova 26, apače

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: danilo rihtarič, Boračeva 20, 9252 radenci
Predlagatelj: KMETIJSTVO ČRNCI D.O.O., ČRNCI 2B, 9253 APAČE

2. Ime kandidata: Branko virag, ravenska 35, 9233 odranci
Predlagatelj: PANVITA, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA HRANE, 
D.D., RAKIČAN, LENDAVSKA ULICA 5, 9000 MURSKA SOBOTA

Kandidati za volitve v Svet oBmočne 
enote KgzS murSKa SoBota

1. volilna skupina (fizične osebe)
Voli se 12 članov.
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1. Ime liste: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS
Predlagatelj: UO Društva forum za kmetijstvo in podeželje SDS, 
predstavnik: Ivan Povše
Število kandidatov: 9

1. kisilak Herman, roj. 1953, Serdica 1 d, rogašovci
2. jelen robert, roj. 1968, Stara nova vas 23, križevci pri 

ljutomeru
3. lebar jožef, roj. 1971, lipovci 203 B, Beltinci
4. Prijol Peter, roj. 1982, ključarovci pri ljutomeru 9, križevci 

pri ljutomeru
5. korošec drago, roj. 1967, mostje 65, lendava - lendva
6. žitek jožef, roj. 1957, krog, murska ulica 40, murska Sobota
7. topolovec alojz, roj. 1958, narcisna ulica 1, veržej
8. grobnik Franc, roj. 1966, nasova 26, apače
9. Filipič alojz, roj. 1966, iljaševci 51, križevci pri ljutomeru

2. Ime liste: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetij-
stva in podeželja
Predlagatelj: Kmečka lista - Društvo za razvoj kmetijstva in podeže-
lja, predstavnik: Bogdan Štepec
Število kandidatov: 12

1. štuhec Franc, roj. 1958, gajševci 13, križevci pri ljutomeru
2. Bračko jožef, roj. 1963, lastomerci 15, gornja radgona
3. ščap robert, roj. 1977, rožna ulica 1, turnišče
4. kovač jože, roj. 1959, kukeč 25, križevci
5. galunder matija, roj. 1958, Ulica Frana kovačiča 5, veržej
6. rihtarič janez, roj. 1952, Boračeva 20, radenci
7. Pintarič Franc, roj. 1960, Sp. ščavnica 92, gornja radgona
8. Benko anton, roj. 1973, Sp. ščavnica 10, gornja radgona
9. Bauman alojz, roj. 1956, janhova 6 a, apače
10. trstenjak anton, roj. 1965, Spodnja ščavnica 33, gornja 

radgona
11. Fras martin, roj. 1968, lešane 24, apače
12. kočar otmar, roj. 1965, črnci 32, apače

3. Ime liste: Društvo SKZ - Slovenska kmečka zveza
Predlagatelj: Upravni odbor Društva SKZ - Slovenska kmečka zve-
za, predstavnik: Mateja Jagodič
Število kandidatov: 12

1. abraham aleksander, roj. 1964, šalovci 182, šalovci
2. Hul štefan, roj. 1977, krnci 14, martjanci
3. camplin igor, roj. 1982, Bogojina 107, Bogojina
4. Sapač evgen, roj. 1937, Brezovci 24, Puconci
5. Flisar štefan, roj. 1978, šalamenci 5, Puconci
6. Horvat Franc, roj. 1972, tišina 31, tišina
7. duh martin, roj. 1953, melinci 142, Beltinci
8. vöröš tibor, roj. 1983, Središče 23, Prosenjakovci
9. glavač Stanislav, roj. 1953, Panonska ulica 86, Beltinci
10. matjašec Simon, roj. 1971, renkovci 147, turnišče
11. Smodiš vlado, roj. 1982, otovci 58 a, mačkovci
12. kuzmič jože, roj. 1953, šalamenci 54, Puconci

4. Ime liste: Kmečko društvo Nova Slovenija
Predlagatelj: UO Kmečkega društva Nova Slovenija, predstavnik: 
Vlado Pori

Število kandidatov: 2

1. Pozderec Stanislav, roj. 1974, Brezovica 42, velika Polana
2. kolenko danijel, roj. 1960, za logom 7, črenšovci

5. Ime liste: Lista Franc Režonja
Predlagatelj: skupina volivcev, predstavnik: Franc Režonja
Število kandidatov: 12

1. režonja Franc, roj. 1958, renkovci 81, turnišče
2. küčan Franc, roj. 1959, tešanovci 60, moravske toplice
3. Perša marijan, roj. 1957, Fikšinci 40, rogašovci
4. meolic jožef, roj. 1947, mali Bakovci 22, murska Sobota
5. cigan jožef, roj. 1962, Srednja Bistrica 4, črenšovci
6. Seršen Branko, roj. 1949, Banovci 15, veržej
7. Puhan daniel, roj. 1963, gančani 182 a, Beltinci
8. rudaš magdalena, roj. 1960, radmožanci 31, dobrovnik 
9. žnidarič Peter, roj. 1955, črešnjevci 200, gornja radgona
10. kornhauser Branko, roj. 1963, topolovci 18, cankova
11. maroša aleš, roj. 1967, melinci 80, Beltinci
12. Petovar Franc, roj. 1969, Bunčani 13, veržej

6. Ime liste: Prašičerejska društva in strojna krožka 
Pomurja
Predlagatelj: Združenje rejcev prašičev Pomurja, Prekmursko pra-
šičerejsko društvo, Društvo za medsosedsko pomoč - strojni krožek 
Ljutomer Križevci, Društvo za medsosedsko pomoč – strojni kro-
žek Murska Sobota, Prleško združenje rejcev kvalitetnih prašičev 
Križevci pri Ljutomeru; predstavnik: Danilo Meolic
Število kandidatov: 12

1. časar viktor, roj. 1952, mlajtinci 37, moravske toplice
2. vaupotič aleš, roj. 1977, cezanjevci 44, ljutomer
3. rengeo Franc, roj. 1945, tropovci, kolesarska ulica 36, 

tišina
4. Simonič janez, roj. 1955, vogričevci 7, ljutomer
5. varga alojz, roj. 1973, gradišče 7, tišina
6. vitez Franc, roj. 1966, tešanovci 12, moravske toplice
7. Horvat janko, roj. 1984, Skakovci 34, cankova
8. klemenčič jožef, roj. 1964, Bunčani 21, veržej
9. Hodošček emil, roj. 1951, zenkovci 38, Bodonci
10. košar dragotin, roj. 1960, Stročja vas 40, ljutomer
11. mikola milan, roj. 1964, Brezovci 57, Puconci
12. špilak ivan, roj. 1969, gajska ulica 3, turnišče

2. volilna skupina (pravne osebe)
Voli se 1 član.

1. Ime kandidata: albert Smodič, roj. 1954, štefana kovača 11, 
9000 murska Sobota
Predlagatelj: PANVITA, KMETIJSTVO IN PROIZVODNJA HRANE, 
D.D., RAKIČAN, LENDAVSKA ULICA 5, 9000 MURSKA SOBOTA

2. Ime kandidata: danilo rihtarič, roj. 1976, Boračeva 21, 9252 
radenci
Predlagatelj: KMETIJSTVO ČRNCI D.O.O., ČRNCI 2B, 9253 APAČE
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gozd in obnovljivi viri

Izboljšanje stanja na področju 
lovstva
Po ocenah strokovnjakov je vrednost lesa, ki v gozdu priraste, veliko manjša, kot pa so splošne koristi za družbo 
od ostalih funkcij gozda. 

lov spada med redke sto-
ritve v gozdu, ki jih je mo-
goče finančno ovrednotiti. 
dandanes ima lov velik ljubi-
teljski pomen, vendar je hkra-
ti skupaj z lovom povezanimi 
dejavnostmi tudi pomembna 
gospodarska panoga. odstrel 
prinaša dohodek od mesa, 
trofej, poleg tega pa tudi po-
sredne prihodke, povezane z 
lovskim turizmom.

KoriSti od lova za 
laStniKa
Mnogi kmetje ter lastniki goz-
dov s sedanjo ureditvijo lova 
niso zadovoljni, ker imajo z 
divjadjo, ki se prehranjuje na 
njihovih kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih, le težave ter obve-
znosti za zaščito premoženja. 
Kmetje razumejo lovce, da je 
visoko odškodnino težko pla-
čati, vendar ne morejo prevze-
ti vsega bremena neustreznega 
ali neučinkovitega upravljanja z 
divjadjo nase. Lastniki zemljišč 
in gozdov za storitev lova ter 
obremenitev divjadi na njiho-
vih zemljiščih ne dobijo nika-
kršnega nadomestila, s čimer se 
ne morejo strinjati. Marsikje je 
trenutni obseg škod problema-
tičen tako za kmete kot za upra-
vljavce lovišč. Na območjih, kjer 
je intenziteta škod večja in je 
zanimanje za lovski turizem in 
z njim povezanimi dejavnost-
mi, se kmetje ter lastniki za-
vzemajo za nove rešitve organi-
zacije lova, ki bi prinesle manj 

konfliktov ter večje ekonomske 
koristi za lastnike, predvsem na 
visokogorskih območjih z ve-
čjim deležem varovalnih goz-
dov. Na takšnih območjih, ki jih 
je do 10 % Slovenije, bi lastniki 
želeli sami tržiti lov v povezavi 
s turističnimi kmetijami ter lo-
kalno ponudbo.

ureditev lova v 
evropSKi uniji
S primerjavo razmer v sose-
dnjih državah, upoštevanjem 
tradicije lova, bi bila najbolj pri-
merna taka oblika organizacije 
lova, ki bi upoštevala prednost 
lastnika do lovske pravice na 
svojih zemljiščih. Organizacije 
lastnikov bi lahko proti nado-
mestilu predale pravico do lova 
lovski družini ali pa bi v obliki 
lovske družine sami gospodari-
li v lovišču. 

prizadevanja KgzS za 
izBoljšanje razmer na 
področju lovStva
KGZS si je v času sprememb 
Zakona o divjadi in lovstvu 
(2004 in 2008) prizadevala za 
večje koristi lastnika iz naslo-
va lova. Za lastnika je spreje-
mljiva vsaka ureditev, ki bi mu 
zagotovila nadomestilo za pre-
hranjevanje divjadi na njegovih 
zemljiščih in vključevala tudi 
nadomestilo za storitev lova ter 
omogočala nemoteno in nekon-
fliktno plačevanje škod oziro-
ma izvedbo zaščite.    

Kmetje škod manjšega obse-

ga praviloma ne prijavljajo. Ob 
večjih škodah pa se velikokrat 
pojavi problem plačilne sposob-
nosti lovske družine. Izplačana 
ali povrnjena odškodnina je ve-
likokrat kompromis, ki ne iz-
raža dejanske škode. Kmetom 
je ob nestrinjanju z oceno sicer 
omogočen pritožbeni postopek, 
vključno s tožbo, vendar se ga 
zaradi stroškov in nagnjenja k 
nekonfliktnosti praviloma ne 
poslužujejo.

Ob tem bi bila za lastnika 
z več vidikov najboljša uredi-
tev, podobna tistim v Avstriji, 
Nemčiji in ostalih zahodnoe-
vropskih državah. Zaradi so-
delovanja med zakupnikom lo-
višča in lastnikom ter ekonom-
skih koristi se nastale škode re-
šujejo brez težav. 

KGZS je na takratno 
Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano ob spre-
membi zakona podala pripom-
be, da je potrebno omogočiti 
oblikovanje lovišč, zlasti kme-

tom, ki imajo velik delež varo-
valnih gozdov. V povezavi s tu-
rizmom bi lahko lovišča, ki bi 
jih upravljali kmetje oziroma 
lastniki gozdov, pripomogla k 
povečanju dohodka in razvoju 
podeželja, bilo pa bi tudi manj 
konfliktov med lovci in lastniki 
zemljišč, saj bi drugačno upra-
vljanje lovišč prineslo več so-
delovanja na vseh področjih. 
Lastniki bi sami odgovarjali za 
škodo na svojih zemljiščih ali 
pa bi bila to odgovornost zaku-
pnika, ki bi ga zanimal zakup 
lovišča tudi po preteku naje-
mne pogodbe.

zavedati pa se je potreb-
no, da upravljanje zasebne-
ga lovišča oziroma lovišča 
skupine lastnikov ne prina-
ša le ugodnosti, ampak tudi 
obveznosti. 

Andrej Andoljšek »

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

RASTLINJAKI

 
3 x 4 m 
le 240 €  

Pokličite 031 675 639

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

www.profilplast.si
e-pošta:  profilplast@profilplast.si
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gozd in obnovljivi viri

Pričela se je sezona klopov
Cepljenje danes še vedno predstavlja najučinkovitejšo zaščito pred okužbo klopnega meningoencefalitisa. 

Slovenija po nevarnosti okuž-
be z virusom klopnega menin-
goencefalitisa sodi med evrop-
ske države z najvišjo obolev-
nostjo, saj ima v Sloveniji že 
vsaka peta kmetija izkušnjo 
s klopnim meningoencefali-
tisom. Bolezen lahko pusti re-
sne posledice, zato je še pose-
bej pomembno, da se pred od-
hodom v naravo primerno za-
ščitimo in poskrbimo za pra-
vočasno cepljenje. 

Somladi se začnejo kmetij-
ska opravila in delo v gozdu. 
To je hkrati idealen čas za de-
javnost klopov, ki jih je v tem 
času še posebej veliko. Takrat 
je še posebej pomembno, da 
posamezniki, ki preživijo ve-
liko časa v naravi, ter skupine, 
ki svoje dejavnosti opravljajo na 
prostem, poskrbijo za ustrezno 
zaščito. 

Klopni meningoencefalitis 
(KME) je virusna bolezen osre-
dnjega živčevja, ki se prena-
ša z ugrizom okuženega klopa. 
Ogroža predvsem ljudi, ki se v 
obdobju dejavnosti klopov za-
držujejo v naravnih žariščih 
bolezni. Prvi znaki KME se po-
javijo sedem do štirinajst dni 
po okužbi. Pri človeku se lah-
ko pojavi utrujenost, slabo po-
čutje, bolečine v mišicah, vro-
čina in glavobol. Kasneje lahko 
nastopijo znaki, značilni za me-
ningitis, kot so: visoka tempe-
ratura, močan glavobol, slabost 
in bruhanje, lahko celo neza-
vest in smrt. V večini primerov 
okužba pusti dolgotrajne posle-
dice, zahteva hospitalizacijo in 
močno vpliva na kakovost ži-
vljenja posameznika. 

KME predstavlja pomem-
ben javnozdravstveni problem. 

Med evropskimi državami je 
imela Slovenija v zadnjem dese-
tletju kar štirikrat najvišjo pri-
javno incidenco KME. Bolezen 
se pojavlja v vseh slovenskih 
regijah, pri čemer izstopajo 
Gorenjska in Koroška ter osre-
dnja Slovenija. Prav tako se bo-
lezen pojavlja v vseh starostnih 
skupinah, zaradi pa je po po-
datkih Inštituta za varovanje 
zdravja Republike Slovenije v 
obdobju od leta 2000 do 2009 
umrlo 18 ljudi. Okužba lah-
ko poteka brez simptomov, kot 
blaga vročinska bolezen, ali pa 
s simptomi in znaki prizadeto-
sti osrednjega živčevja. 

Preden se torej odpravimo 
v naravo, je potrebno poskrbe-
ti za ustrezno zaščito. Med naj-
enostavnejše metode spadata 

uporaba repelentov – sredstev, 
ki odganjajo klope ter zašči-
ta z dolgimi in svetlimi oblači-
li, ki naj pokrijejo čim večji del 
kože. Med najučinkovitejše me-
tode zaščite pred okužbo KME 
pa še vedno spada cepljenje, ki 
poteka v večkratnih odmerkih. 
Priporočljivo je, da se prva dva 
odmerka opravita v zimskih 
mesecih z enomesečnim raz-
mikom, tretji odmerek pa sle-
di čez 9 do 12 mesecev. Nato so 
potrebni poživitveni odmerki, 
prvi čez 3 leta, kasneje pa na 5 
let. Če začnemo s cepljenjem v 
poletnih mesecih, je priporo-
čljivo dobiti drugi odmerek ce-
piva že dva tedna po prvem, da 
čim prej dosežemo zaščitno ra-
ven protiteles.

Prof. dr. Franc Strle, dr. 
med., predstojnik klinike 
za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja, opozarja 
na pomembnost pravočasne 
zaščite in visoko verjetnost 
okužbe pri nas: »Slovenija 
sodi med endemična obmo-
čja klopnega meningoence-
falitisa in je po razširjenosti 
okužbe pravzaprav v samem 
evropskem vrhu, zato je ver-
jetnost okužbe pri nas razme-
roma velika. Bolezen lahko 
na človekovem zdravju pu-
sti resne posledice, česar pa 
se ljudje danes še vedno pre-
malo zavedajo, med drugim 
lahko nastanejo tudi motnje 
v delovanju centralnega živč-
nega sistema, lahko pa pride 
tudi do ohromelosti. Bolezen 
praviloma spremlja hospita-
lizacija in včasih dolgotrajna 
rehabilitacija. Na srečo pa se 
lahko pred klopnim menin-
goencefalitisom pravočasno 
zaščitimo s cepljenjem, ki 
pravzaprav predstavlja edino 
učinkovito zaščito«.

cepljenje poteka v vseh ob-
močnih zavodih za zdra-
vstveno varstvo in tudi pri iz-
branih osebnih zdravnikih. 
cepivo je varno in učinkovito. 
v Sloveniji je cepljenje obve-
zno za tiste, ki so okužbi izpo-
stavljeni pri delu (gozdni de-
lavci, lovci). Priporočamo pa 
ga vsem osebam od enega leta 
starosti naprej, ki se giblje-
jo ali živijo v območju, kjer 
je klopni meningoencefalitis 
endemičen.

Gozd je delovno mesto tudi za kmete in lastnike gozdov. 
Vsakodnevna uporaba repelentov tako rekoč ne pride v poštev. Zato 
se je smiselno zaščititi vsaj proti klopnem meningoencefalitisu.
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Standard za fitofarmacevtska 
sredstva
V prejšnji številki smo v tej rubriki podrobneje obdelali dve zahtevi iz standarda za fitofarmacevtska sredstva. V teh 
dneh je letošnja pridelovalna sezona že v polnem razmahu in ne bo odveč, če pobliže predstavimo še dve zahtevi iz stan-
darda za fitofarmacevtska sredstva.

zahteva navzkrižne skladno-
sti številka 41 nalaga izvajal-
cem varstva rastlin, da mo-
rajo biti za svoje delo ustre-
zno strokovno usposobljeni, 
kar dokazujete z veljavnim 
potrdilom o strokovni uspo-
sobljenosti iz fitomedicine za 
izvajalca varstva rastlin, pro-
dajalca, odgovorno osebo ali 
predavatelja. 

Glede na to, da se omenjena 
usposabljanja v Sloveniji izvaja-
jo že več kot deset let, je večina 
uporabnikov fitofarmacevtskih 
sredstev že opravila osnovno 
usposabljanje iz fitomedicine 
za izvajalce varstva rastlin ali 
pa izkoristila možnost pridobi-
tve potrdila o usposobljenosti 
iz fitomedicine (v nadaljevanju 
potrdilo) na podlagi predhodno 
pridobljene izobrazbe (dokon-
čana vsaj V. stopnja kmetijske 
izobrazbe – rastlinska smer). 
Ker se spreminjajo znanstvena 
dognanja, zahteve trga, ponud-
ba fitofarmacevtskih sredstev 
… in tako kot na drugih podro-
čjih tudi zakonodaja, smo upo-
rabniki fitofarmacevtskih sred-
stev dolžni nadgrajevati in osve-

ževati svoje znanja. Pravilnik o 
strokovnem usposabljanju in 
preverjanju znanja iz fitomedi-
cine zato nalaga vsem imetni-
kom potrdil, da se moramo za 
podaljšanje veljavnosti prido-
bljenih potrdil v letu pred iz-
tekom veljavnosti udeležiti ob-
novitvenega usposabljanja ali 
drugega ustreznega usposablja-
nja po programu, ki ga odobri 
strokovna skupina. Na podla-
gi udeležbe na usposabljanju se 
veljavnost potrdil za izvajalce 
varstva rastlin podaljša za dobo 
petih let, veljavnost potrdil za 
prodajalce, odgovorne osebe 
in predavatelje pa za dobo treh 
let. Usposabljanja iz fitomedici-
ne v Sloveniji izvaja osemnajst 
s strani MOK, FURS poobla-
ščenih izvajalcev (seznam izva-
jalcev je dostopen na spletnem 
naslovu: http://www.fu.gov.si/
si/delovna_podrocja/fitofar-
macevtska_sredstva/upravne_
naloge/usposabljanje_iz_fito-
medicine/). Na prej omenjenem 
spletnem naslovu je dostopen 
tudi urnik usposabljanj iz fi-
tomedicine na območju celo-
tne Slovenije. V primeru, da ste 

v dvomih, do kdaj je veljavno 
vaše potrdilo, lahko veljavnost 
preverite na spletnem naslovu 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/
POT/ ali pa veljavnost preveri-
te pri izvajalcu usposabljanja, 
pri katerem ste opravili usposa-
bljanje. Veljavno potrdilo služi 
kot dokazilo o usposobljenosti 
iz fitomedicine, ki ga predloži-
te ob nakupu fitofarmacevtskih 
sredstev, ga imate pri sebi v 
času priprave in uporabe škro-
pilne brozge, kontroli navzkri-
žne skladnosti, ob inšpekcijski 
kontroli ….

Kmetijski svetovalci v okvi-
ru javne službe kmetijskega 
svetovanja (JSKS) redno skrbi-
mo za obveščanje in osveščanje 
o pomenu ustrezne usposoblje-
nosti za izvajanje varstva ra-
stlin, uporabi redno pregleda-
nih in tehnično brezhibnih na-
prav ter se tem povezanim vpli-
vom na varstvo okolja. Pogosto 
se pri svojem delu srečujemo 
z zadregami, ko je za delo s fi-

tofarmacevtskimi sredstvi na 
kmetiji usposobljena druga 
oseba in ne tista, ki izvaja var-
stvo rastlin, ali pa so podatki 
na potrdilih neažurirani. Velja 
opozoriti, da ste spremembo 
naslova stalnega prebivališča, 
osebnih podatkov … dolžni 
sporočiti organizaciji, ki je iz-
dala potrdilo o strokovni uspo-
sobljenosti, in zaprositi za izda-
jo novega dokumenta (dvojni-
ka), na katerem so navedeni de-
janski podatki. Nakup fitofar-
macevtskih sredstev in izvaja-
nje varstva rastlin na kmetiji pa 
lahko izvaja le oseba, ki je za to 
ustrezno strokovno usposoblje-
na (ima veljavno potrdilo).

zahteva navzkrižne skla-
dnosti številka 42 pa zahteva 
od izvajalca varstva rastlin, 
da le-tega opravlja z naprava-
mi, ki so prilagojene namenu 
uporabe in redno pregledane. 
Naprave za nanos fitofarma-
cevtskih sredstev morajo biti 
skladno s trenutno veljavno za-
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konodajo pregledane vsaki dve 
leti. O terminih in lokacijah re-
dnih letnih pregledov vas obi-
čajno obvestijo pooblaščeni iz-
vajalci. Seznam pooblaščenih 
izvajalcev pregledov naprav je 
dostopen na spletnem naslo-
vu http://www.fu.gov.si/si/de-
lovna_podrocja/fitofarmacevt-
ska_sredstva/.  V sodelovanju s 
kmetijskimi svetovalci v okviru 
JSKS, seznam lokacij in termi-
nov pa je objavljen tudi na sple-
tnem naslovu: http://spletni2.
furs.gov.si/FFS/SKROP/.

Vsem umnim uporabnikom 
naprav za nanos fitofarmacevt-
skih sredstev pa je že samou-
mevno, da za tehnično brez-
hibnost in s tem povezano ka-
kovost aplikacije fitofarmacevt-
skih sredstev skrbijo tudi v ob-
dobju med pregledi, kar pome-
ni da pred novo pridelovalno 
sezono opravijo temeljit pregled 
in nastavitev naprave ter po po-
trebi tudi med letom zamenjajo 
poškodovane ali dotrajane dele 
(npr. cevi, šobe …).

KaKo ravna KmetijSKi 
Svetovalec oB 
Svetovanju navzKriŽne 
SKladnoSti na Kmetiji?

Svetovalec vas ob svetovanju 
navzkrižne skladnosti povpra-
ša po veljavnem potrdilu in vas 

običajno tudi opozori, da bodite 
pozorni na obvestila, povezana 
z obnovitvenimi usposabljanji, 
da se izognete težavam v prime-
ru poteka veljavnosti potrdila. 
Hkrati vas bo povprašal in pre-
veril, ali mora biti naprava, ki jo 
uporabljate za nanos fitofarma-
cevtskih sredstev, redno pregle-
dovana ali ne (npr. ne testirajo 
se nahrbtne ročne ali nahrbtne 
motorne škropilnice), in če je 
naprava tudi redno pregledana.

preverjanje izvajanja 
omenjenih zahtev in 
Kršitve

Kontrolor navzkrižne skla-
dnosti ob pregledu na kmeti-
ji preveri veljavnost potrdila o 
strokovni usposobljenosti iz fi-
tomedicine za izvajalca varstva 
rastlin na kmetiji in preveri, ali 
je naprava, ki se uporablja za 
varstvo rastlin redno pregleda-
na. V primeru kršitve zahteve 
številka 41 ali 42 velja, da gre 
na kmetiji za srednjo kršitev, ki 
je kaznovana s 50 kazenskimi 
točkami.

v primeru nejasnosti in 
vprašanj se seveda lahko obr-
nete na svojega kmetijskega 
svetovalca in skupaj bomo po-
iskali ustrezne rešitve.

Iris Škerbot »
KGZS – KGZ Celje

Deset let Društva študentov 
zootehnike 
 ob deseti obletnici delovanja društva študentov zootehnike je 
v prostorih oddelka za zootehniko potekalo praznovanje, ki pa 
je poleg druženja ponudilo tudi zanimivo okroglo mizo.

Društvo študentov zootehnike je bilo ustanovljeno 21. mar-
ca 2002, ko je nekaj študentov hotelo na Oddelku za zootehniko 
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani imeti še kaj več kot 
samo ure predavanj. 

Zato so se začeli dogovarjati s profesorji, prebirali so različ-
ne statute, postavili spletno stran in počasi začeli urejati dru-
štveno pisarno. Z leti je postalo društvo z različnimi izobraže-
valnimi tečaji, ekskurzijami po Sloveniji in tujini, zabavami ter 
ostalimi projekti poznano tudi onkraj zidov naše fakultete. 

Vsako leto se na dan ustanovitve društva poveselimo 
na manjši zabavi, ki jo pripravimo kar v prostorih društva. 
Letošnje pa je bilo prav posebno. Praznovali smo že kar dese-
to obletnico ustanovitve društva. V ta namen smo pripravili 
okroglo mizo »Možnosti in perspektive zaposlovanja zootehni-
kov«. Gostili smo bivše zootehnike, ki so danes uspešni pri svo-
jem delu. Svoje izkušnje, anekdote iz časa študija in nasvete so 
z nami delili Branko Ravnik, državni sekretar na Ministrstvu 
za kmetijstvo in okolje, Stojan Hergouth, direktor podjetja 
Jata Emona, Ilja Gasan Osojnik Črnivec, mladi raziskovalec na 
Kemijskem inštitutu Slovenije, Alojz Brdnik, uspešen kmet, in 
prof. dr. Emil Erjavec, prodekan Oddelka za zootehniko. Tudi 
vodenje okrogle mize smo prepustili bivšemu študentu zooteh-
nike in enemu prvih članov društva, Jožetu Ocepku, vodji pro-
jektov na Izari, inštitutu za izvirno kmetijstvo. 

Po končani okrogli mizi smo praznovanje nadaljevali v 
Viteški dvorani, kjer smo na hitro preleteli deset let društva. 
Slavnostne govore so imeli prof. dr. Emil Erjavec, Rok Roblek, 
predsednik Zveze slovenske podeželske mladine, in Simon 
Barut, prvi predsednik našega društva. Kulturni program so 
s pevskimi nastopi popestrili učenci Osnovne šole Dragomelj, 
pete pa so nas zasrbele ob nastopu Akademske folklorne sku-
pine Ozara Kranj. Častnim članom smo podelili zahvalo za ves 
trud, ki so ga vložili v društvo, da ima današnja generacija zoo-
tehnikov še pestrejše življenje na Rodici. 

Po končanem uradnem delu je steklo sproščeno kramljanje 
ob dobri hrani in pijači, kasneje pa smo se zavrteli ob glasbi an-
sambla Drakslerji. Ne smemo pozabiti tudi na srečelov, ki smo 
ga pripravili, in se ob tej priložnosti zahvaliti vsem donatorjem, 
brez katerih bi bila izvedba takega projekta zelo otežena. 

ob vseh pohvalah s strani profesorjev, bivših zootehni-
kov in ostalih gostov, smo ostali kar brez besed. vemo pa, da 
se bomo še naprej trudili, da bo društvo študentov zooteh-
nike vsakemu študentu na oddelku za zootehniko polepšalo 
študijska leta! 

Maja Murn »
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najzgodnejši dostopni uradni 
podatki o ekološkem kmeto-
vanju v avstriji segajo v leto 
1990, ko je bilo v evidenco 
vpisanih 1539 ekoloških kme-
tij. od teh je le 300 uveljavlja-
lo plačila iz ukrepov kmetij-
ske politike. ekološko kme-
tijstvo v avstriji se je hitro 
razvijalo.

Leta 1995 je bilo že 18.542 
ekoloških kmetij. V letih med 
1998 in 2008 se je rast ustalila 
in se je število ekoloških kme-
tij gibalo med 18.292 (2001) in 
20.391 (2005). Zadnji dostopni 
podatki za leto 2010 kažejo, da 
je v Avstriji bilo 22.134 ekolo-
ških kmetij, in od teh je bilo 
21.728 takih, ki so uveljavlja-
le plačilo za ta ukrep kmetijske 
politike. Število ekoloških kme-
tij je predstavljalo 16,2 % vseh 
avstrijskih kmetijskih gospo-
darstev. Podatki o površinah, 
namenjenih ekološki pridelavi 
in reji, so dostopni od leta 2000, 
ko je bilo 429.167 ha površin 
v ekološki kontroli. Površina 
od takrat zvezno narašča in je 
leta 2005 znašala že 478.216 ha. 
Podatek za leto 2010 je, da je 
bilo ekološkem kmetovanju in 
reji namenjeno 538.210 ha kme-
tijskih zemljišč v uporabi, kar je 

predstavljalo 19,5 % vseh kme-
tijskih površin v Avstriji. 

V desetih letih se je površina 
povečala s 427.227 ha na 538.210 
h ali za 25 % pri 14-odstotni ra-
sti števila kmetij. Največ ekolo-
ških kmetij je velikih med 10 
in 20 ha. Pomemben pa je po-
datek, da se je med ekološkimi 
kmetijami povečal delež kmetij 
s površino nad 50 ha.

enote raBe eKološKih 
površin
Od celotne površine, ki je pod-
prta s plačili ukrepov kmetijske 
politike za ekološko kmetijstvo, 
je v Avstriji malo manj kot dve 
tretjini travinja, njivskih povr-
šin pa dobra tretjina. Kot je raz-
vidno iz preglednice, je manj 
kot en odstotek površin vino-
gradov in trajnih nasadov. 

Če primerjamo podatke o 
razporeditvi enot rabe po deve-

tih avstrijskih zveznih deželah, 
vidimo velike razlike. Te kaže-
jo značilnost naravnih danosti 
po posameznih regijah. Tako 
je čez 70 % vseh ekoloških nji-
vskih površin v Spodnji Avstriji 
in na Gradiščanskem. Po dele-
žu travinja (vključno s pašni-
ki in planinami) pa izstopajo 
Salzburška (25,6 %), avstrijska 
Štajerska (17,8 %) in Tirolska 
(16,5 %), ki imajo tako skupaj 
60,1 % vseh površin travinja.

Živali na eKološKih 
Kmetijah v avStriji 
V letu 2010 so redili govedo 
na 84 % vseh ekoloških kme-
tij. Največ kmetij brez živali je 
bilo v izrazito poljedelski zve-
znih deželah. Povprečna ob-
težba na kmetijo je znašala 19 
GVŽ. Na ekoloških kmetijah so 
redili 384.559 glav goveda, od 
tega 94.638 glav v mlečni pro-

izvodnji in 85.210 krav dojilj. 
V reji je bilo tudi 72.964 svinj, 
1.256.609 perutnine, 96.677 
ovc in 35.821 koz.

značilnoSti pridelave 
in reje
Krušna žita so pridelovali na 
več kot 50.000 ha njiv, krmna 
žita na 43.000 ha, stročnice 
na 12.5000 ha, oljnice na 13. 
0000 ha, okopavine na 4.000 
ha in ostale krmne rastline na  
55.000 ha. V primerjavi s pre-
teklimi leti se je povečala povr-
šina, namenjena stročnicam in 
soji, ki so namenjene za žival-
sko krmo. Tudi površine z dru-
gimi krmnimi rastlinami so se 
povečale. Zmanjšale pa so se 
površine s koruzo. 

Na področju reje se je zmanj-
šalo število rejcev svinj, vendar 
so obstoječi povečali stalež. 
Stalež goveje živine je stagniral, 
razen pri mlečnih kravah, kjer 
je število rahlo zraslo. Priredili 
so 476.488 t ekološkega mleka.

značilnoSt trga z 
eKološKimi Živili
V letu 2010 se je prodaja eko-
loških živil močno povečala. 
Najpogostejša pot prodaje, ki je 
beležila zelo dobre rezultate, je 

ekološko kmetovanje

Ekološko kmetijstvo v Avstriji
Ena najuspešnejših držav na področju ekološkega kmetijstva je sosednja Avstrija. Z dolgoletnim usmerjenim delom so 
dosegli zavidljive uspehe.

Površina in delež rabe ekoloških pridelovalnih površin v 
Avstriji

od vseh kzU delež od vseh 
eko površin

Njive 189.056 ha 13,7 % 35,1 %
Travinje 343.162 ha 25,6 % 63,7 %
Vinogradi 3.863 ha 9,3 % 0,7 %
Trajni nasadi 2.086 ha 16,1 %

www.kupujmodomace.si
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bila prodaja preko mreže velikih 
trgovcev. V segmentu svežih ži-
vil so prodali za 306 milijonov 
evrov izdelkov, kar je pomenilo 
6,5 % celotne prodaje v tem se-
gmentu. Največjo rast so bele-
žili pri prodaji svežega mleka, 
masla, sira, sveže zelenjave in 
jajc. Potrošniki poznajo predno-
sti ekološko pridelanih živil. Več 
kot polovica anketiranih potro-
šnikov meni, da so višje cene 
ekoloških živil upravičene.

Kaj Se lahKo naučimo?
Rast ekološkega kmetijstva se 
je v Avstriji začela bistveno prej 
kot pri nas. Tudi pri njih je prva 

leta število ekoloških kmetij 
hitro raslo in kasneje med leti 
1998 in 2008 doseglo raven med 
18.000 in 20.000. Nadaljnje po-
večanje lahko pripišemo tudi 
uspešnemu prodoru mleka in 
mlečnih izdelkov na police ve-
likih trgovskih mrež in ure-
jenemu podpornemu okolju. 
Ekološki kmetje v Avstriji, ki so 
se orientirali na pridelovanje za 
trg, so povezani in se uspešno 
pogajajo s predelovalnimi obra-
ti in trgovci. Ta raven omogoča 
ekonomsko upravičeno ekolo-
ško pridelavo za trg tudi pri ce-
nah, ki jih tudi kupci sprejmejo. 
Avstrija ima ugodnejše razmer-

je med travinjem in njivskimi 
površinami kot Slovenija. Zato 
lahko del površin tam uporabi-
jo za pridelavo kakovostne eko-
loške krme, ki je v Sloveniji na 
trgu skoraj ni. Sodelovanje eko-
loških kmetov med posamezni-
mi regijami omogoča uspešno 
rejo živine in zagotavljanje or-
ganskih gnojil.  

Prevladujoč način prodaje 
ekoloških živil preko trgovskih 
mrež je dokaz urejenega in raz-
vitega trga za ekološka živila v 
Avstriji. Več kot 6-odstotni de-
lež prodaje v segmentu svežih 
živil potrjuje osveščenost po-
trošnikov. Medtem ko postajajo 

trgovske mreže tudi v Sloveniji 
prevladujoči ponudniki ekolo-
ških živil, je žal pri nas obseg 
ekoloških živil v celotnem pro-
metu le 1 % in od tega le 0,2 % 
lokalno pridelanih. 

Izkušnje nas sicer učijo, da 
primerov dobre prakse iz dru-
gih okolij ne moremo neposre-
dno uporabiti pri nas. Kljub 
temu pa je dobro vedeti, kako 
so drugod reševali težave pri 
širjenju in utrjevanju ekolo-
škega kmetijstva, ter to znanje 
uporabiti pri prizadevanju za 
izboljšanje stanja pri nas.

dr. Janko Rode »

Gozdno-parkovni nasad, v ka-
terem so lahko obiskovalci že 
prejšnje leto spoznali 29 vrst 
dreves in grmovnic, se letos še 
bolj širi v sejemsko učno goz-
dno pot z novimi petdesetimi 
drevesi, posajenimi v počasti-
tev sejemskega jubileja.

Vzorčnemu nasadu rastlin-
ske proizvodnje, ki ga ureja 
Biotehniška šola Rakičan, ter 
nasadom hibridov koruze iz 
prodajnega programa Agrosaat 
in Kmetijske zadruge Lenart 
se letos pridružuje še ena po-
membna novost – permakul-
turno-biodinamični vrt.

Permakulturni načrt nove-
ga vrta na sejmišču zaobjema 

izboljšanje zemlje z uporabo vi-
rov, ki so prisotni v bližnji oko-
lici, ustvarjanje vetrne zaščite 
vrta in učinkovitejše akumula-
cije sončne energije s pomočjo 
sadnega drevja in grmovnic, 
razpolovitev običajnih potreb 
po zalivanju z uporabo zastirke, 
energizacijo prostora s pomočjo 
oblik ter nenazadnje estetski 
presežek. Permakulturna po-
potnica biodinamiki bo z upo-
števanjem luninih in kozmič-
nih ritmov ter z uporabo zelišč-
nih pripravkov vzgajala zdrave, 
okusne in energetsko polne vr-
tnine. V nov, približno 400 kva-
dratnih metrov velik biodina-
mični vrt bo Pomurski sejem 

vabil otroke iz šol in vrtcev ter 
druge zainteresirane obiskoval-
ce na različne delavnice in iz-
obraževanja, obenem pa bo to 
tudi učni poligon za semenenje 
rastlin. V vrtu bodo sejali eko-
loško pridelana semena, pred 
jubilejnim sejmom AGRA pa 
bodo še dodatno uredili njego-
vo okolico s sadovnjakom.

Nov permakulturno-bio-
dinamični vrt je pomemben 
zgled za ožjo in širšo integra-
cijo samooskrbe s hrano. Je del 
poslanstva Pomurskega sejma 
in sejma AGRA, ki zajema vpe-

ljevanje novih znanj in veščin v 
Pomurski, izrazito agrikultur-
ni, pa tudi ves slovenski pro-
stor. Poleg Pomurskega sejma, 
Tomislava Gjerkeša, posame-
znikov iz Pomurja in širše oko-
lice se je urejanju biodinamič-
nega vrta dejavno priključilo 
tudi Društvo za biološko-dina-
mično gospodarjenje Pomurja. 
Celoten projekt je podprla tudi 
švicarska fundacija za eko-sis-
teme in naravno pridelavo v 
okviru švicarskega prispevka 
razširjeni Evropski uniji. 

Mateja Jaklič »

Nov permakulturno-
biodinamični vrt na 
pomurskem sejmišču
agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem, bo praznoval 
svoj visoki petdeseti jubilej v gornji radgoni, na stičišču štirih 
držav, od sobote, 25., do četrtka, 30. avgusta 2012. da bo pra-
znik zares cvetoč tudi v pravem pomenu te besede, potekajo po-
leg priprav na ocenjevanja kakovosti in na sam sejem tudi dela 
na vzorčnih nasadih rastlin. 

Priprava permakulturnega vrta na sejmišču v Gornji Radgoni. 
(foto: Tomislav Gjerkeš)
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Odkrili ste 
Laudis učinek.
Čas je, da ga aktivirate!

Laudis - nov herbicid za osnovno varstvo koruze

www.bayercropscienece.si

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. 
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Svetovanje:
041 706 638  Alojz Sreš  
051 672 102  Andrej Skrt  
051 672 103  Igor Sternad  
041 449 900  Istok Marin  
051 641 199  Laszlo Kerek  www.bayercropscienece.si

Svetovanje:
041 706 638  Alojz Sreš  
051 672 102  Andrej Skrt  
051 672 103  Igor Sternad  
041 449 900  Istok Marin  
051 641 199  Laszlo Kerek  

Vsak pridelovalec koruze želi za vloženi 
denar zanesljiv uspeh: čist posevek ter 
na koncu velik in kakovosten pridelek. 
Plevele v koruzi najzanesljiveje zatremo 
s pripravkoma Laudis® OD ali Equip® 
OD. Dodana vrednost pripravkov Lau-
dis® OD in Equip® OD pa sta vgrajeno 
močilo in varovalo. 

Za zatiranje plazeče pirnice in divjega 
sirka uporabimo Equip® OD v odmerku 
2,5 l/ha. Equip® OD zatre vse ozkolistne 
in delno širokolistne plevele. Za boljše 
delovanje na širokolistne plevele pri-
pravku Equip® OD dodamo pripravek 
za zatiranje širokolistnih plevelov. 
Škropljenje opravimo po vzniku koruze 

in plevela. Večina plevelov vznikne do 
razvojne faze petega lista koruze, zato je 
najprimernejši čas škropljenja v razvojni 
fazi koruze med petim in šestim listom. 
Poleg zanesljivega delovanja je velika 
prednost pripravka Equip® OD pred 
preostalimi sulfonilsečninskimi herbi-
cidi prav vsebnost varovala, kar dopušča 
doseganje večjega pridelka koruze.

Laudis® OD uspešno in brez omejitev 
zatira vse najpomembnejše plevele v 
koruzi (razen pirnice in sirka). Upora-
bimo ga po vzniku 
koruze in plevela (okrog petega lista 
koruze) v odmerku 2 l/ha. Če je njiva 
zapleveljena tudi s slakom, pripravku 

Laudis® (2 l/ha) dodamo polovični od-
merek pripravka za zatiranje slaka. 
Laudis® ima še eno veliko pred-
nost pred drugimi herbicidi – nima 
omejitev: uporabimo ga lahko v vseh 
vremenskih razmerah, na vseh hi-
bridih koruze, primeren je do razvojne 
faze osmih listov koruze, enako dobro 
zatre majhen kot tudi večji plevel, za-
tira najširši spekter najpomembnejših 
plevelov koruze …

Laudis® je zanesljiv, zato je postal vodilni 
herbicid za zatiranje plevela v koruzi 
tudi v mnogih evropskih državah.

Alojz Sreš, Bayer CropScience

Laudis® OD in Equip® OD 
Zanesljivo nad plevele v koruzi

Bayer.indd   1 16.4.2012   9:29:06
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Zavarovanje izpada 
proizvodnje mleka
Sodobna prireja mleka je ena najzahtevnejših kmetijskih dejavnosti, ki je v proizvodnem procesu nedvomno 
izpostavljena različnim tveganjem in neljubim dogodkom. V intenzivni mlečni proizvodnji pogosto prihaja do 
poškodb in bolezni živali, kar ima velikokrat za posledico pogin (usmrtitev) ali zakol živali. Dodatna izguba se v teh 
primerih izraža tudi z izpadom dela vsakodnevno proizvedenega mleka.

Zavarovalnica Triglav ponuja zavarovanje, s katerim lahko v največji možni meri ublažite nepredvideni izpad 
mlečne proizvodnje. O ponudbi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijskih zavarovanj g. Alešem Zupanom.

Komu je namenjeno zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka?
Zavarovanje je namenjeno rejcem govedi, ki so usmerjeni v proizvodnjo mleka.

Katera je glavna prednost tega zavarovanja?
Gre za pavšalno ovrednotenje izpada prihodka v primeru, ko rejec zaradi zavarovane nevarnosti izgubi zavarova-
no žival. Izhajali smo iz predpostavke, da rejec izgubljeno žival nadomesti z drugo v roku enega meseca. S tem 
dodatnim zavarovanjem rejcu pripada zavarovalnina (dajatev zavarovalnice), ki je odvisna od tega, v katerem 
obdobju laktacije je prišlo do škodnega primera. Zavarovanje krije delni izpad mlečne proizvodnje za obdobje 
enega meseca v času laktacije (305 dni) in v obdobju po 275. dnevu brejosti.
Zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka ste vključili v Živinorejski paket. Zakaj?
Res je. Poimenovali smo ga Živinorejski paket, čeprav gre za nekakšno zloženko zavarovanj. Paket namreč vključu-
je rejcem že poznano temeljno zavarovanje plemenskih krav in plemenskih telic v srednje ali visoko intenzivni reji 
ter dodatno zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka, ki nudi jamčenje v višini povprečne vrednosti proizve-
denega mleka v obdobju enega meseca. Poleg tega je v paket vključena tudi posebna ugodnost pri zavarovanju 
krmnih rastlin, namenjenih za krmljenje zavarovanih molznic.

In kakšna je ta ugodnost?
Del rizika pri proizvodnji mleka se zaradi vse bolj številnih neurij s točo nanaša tudi na proizvodnjo zadostne količi-
ne krmnih rastlin, zato smo v paket vključili tudi možnost koriščenja 10-odstotnega popusta za temeljno zavaro-
vanje krmne baze. Popust lahko rejec izkoristi v obdobju enega leta po sklenitvi paketa, in sicer za toliko hektarjev, 
kolikor plemenskih krav ima zavarovanih s tem paketom.
In koliko znaša zavarovalna premija za zavarovanje delnega izpada proizvodnje mleka?
Če odgovorim v prispodobi, znaša letna premija za dodatno zavarovanje ene molznice približno toliko, kot znaša 
strošek nakupa 15 do 20 litrov mleka s trgovske police.

Kje lahko sklenemo zavarovanje?
Rejcem priporočamo, da pokličejo zavarovalnega zastopnika Zavarovalnice Triglav ali se oglasijo na najbližjem 
poslovnem mestu zavarovalnice, kjer bodo dobili najpomembnejše informacije, ki pa so na voljo tudi na 
www.triglav.si.

Vse bo v redu. www.triglav.si

Živinorejski
paket
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