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V iskanju odgovorov na izzive 
Konec leta je priložnost za pogled v dosežke iztekajoče-

ga leta in smele načrte ter pričakovanja v prihajajočem letu. 
Iztekajoče leto so najbolj zaznamovale številne naravne ne-
sreče, ki niso prizanesle skoraj nobeni panogi ali območju. Na 
KGZS smo ves čas skrbno spremljali razmere, svetovali in pre-
dlagali ukrepe za zmanjšanje njihovih posledic. Ob tem smo 
ugotavljali, da bi moral biti odziv države hitrejši in učinkovi-
tejši ne glede na to, ali gre za pozebo, sušo, neurje, poplave ali 
podlubnike. Opozarjali smo, da rabimo učinkovitejša orod-
ja za soočenje s tem in kratkoročno bili upoštevani s poviša-
njem sofinanciranja zavarovalnih premij v kmetijstvu. Nas 
pa čaka še veliko dela, da bomo našli učinkovitejše odgovore 
na to, s čimer se soočamo praktično vsako leto. 

Na zakonodajnem področju smo imeli tudi v letošnjem 
letu kar nekaj pripomb, še posebej ko gre za davke in soci-
alno politiko. Tisto, kar vse bolj opažamo, je, da kmetijstva 
zakonodajalci nočejo obravnavati kot posebno, za državo 
izjemno pomembno panogo. Ni zavedanja, da je preobilje 
hrane na trgovskih policah le droben trenutek v prostoru in 
času, da je mlade generacije ne vidijo več interesa za pride-
lavo hrane, glede na njen ekonomski učinek. 

Kmetijska svetovalna služba je v letošnjem letu prišla do 
ustrezne sistemske ureditve. Vendar jo tako kot kmetijska 
pridelava in prireja čaka izziv, kako učinkoviteje odgovoriti 
na potrebe in želje njenih uporabnikov. To bo eno pomemb-
nih vprašanj tudi v naslednjem letu. Brez njene učinkovi-

te podpore pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike pa 
tako kot v preteklosti tudi v naslednjem obdobju ne bo šlo.

V letošnjem letu smo na pobudo zbornice prvič prišli do 
ukrepov za majhne kmetije. Ker so za slovensko podeželje 
izjemno pomembne, bodo aktivnosti za njihovo podporo 
ostale pomembna naloga tudi v prihodnje.

Tako kot letošnje tudi naslednje leto ne sme miniti brez 
razprave o zemljiški politiki. Kmetijska zemljišča kot najve-
čja dobrina so premalo cenjena in podvržena kratkoročnim 
interesom. Res bi si želeli, da zavedanje o njihovi pomemb-
nosti preide izza meja kmetijsko gozdarske zbornice. 

Promocija kmetijstva in podeželja je naša stalna skrb in 
usmeritev. Obilico dogodkov in prireditev, ki jih organizira-
mo na tem področju, želimo nadgraditi tudi s konkretnimi 
projekti, ki bodo pospešili prodajo na kmetijah, ki se ukvar-
jajo z neposredno prodajo. Ne samo načrti, temveč konkre-
tne aktivnosti so že v teku. Pri tem je sodelovanje z vsemi 
institucijami in organizacijami, ki kakorkoli prispevajo k 
temu, zelo pomembno.

Veliko je bilo aktivnosti v tem letu. Žal pogosto niso bile 
dovolj opažene, saj so pričakovanja praviloma veliko večja 
od možnosti in vpliva zbornice. A to nas samo še dodatno 
spodbuja, da smo še bolj aktivni in prodorni. 

Vse dobro v prihajajočem letu.
Več na strani 3.

Branko Ravnik, KGZS

Zbornica so člani in stroka

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je v tem letu 
uspešno uresničevala svoje poslanstvo in naloge.
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Grob napad na kmetijstvo ter kmetijska 
zemljišča

Na KGZS ugotavljamo, da predlog Zakona o množič-
nem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) prinaša za 
kmetijstvo veliko nesprejemljivih rešitev. 
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O strokovnih izzivih sodobnega 
kmetijstva

Že 32. posvet javne službe kmetijskega svetovanja 
opozoril na pomen kmetijstva.. 
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kgzs-nl18-2-k.indd   1 5. 12. 2017   15:16:58Tisto, kar resnično velja, so dobri odnosi in dobre misli. V družini, med sosedi, na vasi, v službi… Povsod velja, da 
dobri odnosi temeljijo na poštenju, iskrenosti in medsebojnemu zaupanju, kar je neprekinjen proces. Je nekaj, za 
kar se je treba truditi sleherni trenutek našega življenja. Prelom leta je trenutek, ko je prav, da se ozremo nazaj, 
da presejemo naša dejanja. Da ločimo dobro od tistega, kar moramo v prihodnje  izboljšati. Da prvo negujemo in 
drugo nadgrajujemo.  
Naj vam bo prihodnje leto naklonjeno, da bo prinašalo zadovoljstvo pri delu sleherni dan. V imenu zborničnega 
urada, kmetijsko-gozdarskih zavodov, voljenih organov KGZS in vseh, ki sodelujejo z nami, vam želim blagoslovljen 
božič in srečno ter zdravo leto 2017!
       Cvetko Zupančič, 
     predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 

Strokovna gradiva 
na spletu

www.KGZS.si

Naročite se na 
zbornične e-novice 

www.KGZS.si
www.kupujmodomace.si

Preverite ponudbo kmetij na 
svojem pametnem 
telefonu !

Brezplačna 
apl i kac ija 

za  A nd roid

Promet s 
certificiranim lesom 
se povečuje
Po sistemu PEFC so se cer-
tificirali tudi državni goz-
dovi, tako da ima ta certi-
fikat že četrtina slovenskih 
gozdov. 
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PROMOCIJA

VERONA, ITALIJA
31. JANUAR

3. FEBRUAR 2018
od srede do sobote

Organizator V sodelovanju z

MEET UP

Skupaj z

FIERAGRICOLA 2018 – 113. mednarodni kmetijski sejem 
Sejmišče v Veroni, Veronafiere, od srede, 31. januarja, do sobote, 3. februarja 2018 

Fieragricola – mednarodni kmetijski 
sejem je že več kot stoletje uveljavljena 
znamka in je edini tovrstni dogodek v 
Italiji, ki zagotavlja popolno pokritost 
vseh kmetijskih panog. Sejem se je prvič 
odvijal leta 1898 in bo praznoval 120. 
obletnico svojega delovanja. Tudi tokrat 
bodo predstavljene vse panoge kmetijstva: 
kmetijski inženiring, vinogradništvo, 
sadjarstvo, živinoreja, obnovljivi viri energije 
v kmetijstvu, večnamensko kmetijstvo, 
zeleno gospodarjenje in gozdarstvo, semena 
in kmetijske kemikalije.
Fieragricola si bo ponovno prizadevala 
okrepiti mednarodne odnose (osrednji 
dogodki bodo posvečeni Afriki, Iranu, Kubi, 
Bližnjemu vzhodu in kavkaškim republikam, 
saj se je to izkazalo za zelo dobro prakso že 
na zadnji ediciji. Fieragricola spremlja razvoj 
skupne kmetijske politike že od leta 1962 
in posveča posebno pozornost politikam za 
skupno rast in trajnostni razvoj ter spodbuja 

razpravo med kmetijskimi sistemi in svetom 
nacionalnih in evropskih inštitucij. 

FIERAGRICOLA 2018 BO SREDIŠČE 
PROIZVODNJE MLEKA IN ŽIVINOREJE: 
Fieragricola 2018 bo središče mlečne 
proizvodnje in živinoreje, saj se bodo v 
Veroni zbrali vsi proizvajalci t. i. natančne 
živinorejske industrije: molznih robotov in 
sistemov, naprav za avtomatsko pripravo 
in distribucijo živalskih krmil, programske 
opreme in mikročipov za daljinsko 
upravljanje čred, prezračevalnih sistemov in 
sistemov za čiščenje hleva.
Tri od desetih razstavnih dvoran bodo 
namenjene tehnologijam in proizvodom 
za živinorejo, živinoreji, obnovljivim virom 
energije (dvorana 9); živinorejski razstavi 
in tekmovanjem, reji živali in genetiki 
(dvorana 10) ter rešitvam za kratko verigo 
mesa – Eurocarne – razstava, ki je tesno 
povezana s celotnim segmentom reje živali 

in podeželskim turizmom (dvorana 12).
Nove digitalne tehnologije, skupaj s 
praksami za izboljšanje dobrega počutja 
živali, večfunkcionalnost podjetij in uporaba 
ekonomije obsega (izvedljivo z uporabo 
zunanjih storitev) bodo način za pridobivanje 
izdelkov v prihodnosti, ki bodo varnejši v 
smislu zdravja in kakovosti ter ekonomsko, 
okoljsko in družbeno trajnostni.

PRIHAJAJOČA TEKMOVANJA: 
Tri tekmovanja bodo še posebej 
osredotočena na živali in bodo potekala 
v sodelovanju z združenjem italijanskih 
rejcev Associazione Italiana Allevatori 
(Italian Breeders Association), dolgoletnim 
partnerjem Fieragricole. Poleg že dobro 
uveljavljenih dogodkov, kot so Dairy Open 
Holstein Show (mednarodna prireditev, 
namenjena predstavitvi frizijske pasme) in 
nacionalna razstava italijanske rjave pasme 
(ki bo sodelovala na evropskem tekmovanju 

v Veroni leta 2020), bo pomembna novost 
leta 2018 evropsko tekmovanje limuzin 
pasme, morda najprestižnejše pasme 
goveda, vzrejene v Italiji.

OSREDOTOČENOST NA PRAŠIČE, 
GOVEDO IN PERUTNINO: 
Posebni dogodki bodo namenjeni tudi 
prašičereji (dogodek, ki ga organizirata 
Crefisa, raziskovalni center za dobavno 
verigo prašičjega mesa, in 3tre3), 
perutninarstvu, prireji govejega mesa in 
prehrani, zahvaljujoč udeležbi razstavljavca 
Assalzoo – italijanskega združenja 
proizvajalcev živalske krme. 

DAN MLEKA: 
2. februarja bo pod pokroviteljstvom 
NewBusiness Media potekal dan mleka, kjer 
bo na voljo vpogled v celotno dobavno verigo 
mleka in v opravljene študije. 

Našim bralcem z veseljem sporočamo, da tudi letos prav vsak izmed vas lahko prejme 
brezplačno vstopnico za ogled sejma, ki jo podarja Veronafiere, in sicer po sistemu »natisni 
doma«. Vsi zainteresirani lahko najkasneje do 18. januarja 2018 na spletni strani uradnega 
predstavništva Veronafiere za področje Alpe-Jadran www.mz-consulting.org izpolnite obrazec 
in potrdite, da želite obiskati sejem Fieragricola. Na vaš e-naslov boste v roku nekaj delovnih 
dni prejeli nadaljnja navodila s posebno kodo. Za skupine imamo posebno ponudbo. Pišite nam 
na naš e-naslov: info@mz-consulting.org.
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