
Čaka nas pestro leto
Konec leta je priložnost za pregled nalog, ki jih bo Kmetijsko 
gozdarska zbornica Slovenije opravljala pri zastopanju interesov 
svojih članov, pri izvajanju nalog javnih služb, pri promociji 
kmetijstva in podeželja. Poleg splošnih nalog, kot so odzivnost na 
aktualno problematiko, zagotavljanje celovitih in kakovostnih 
storitev  v okviru izvajanja nalog javnih služb in drugih storitev, ki 
se izvajajo v okviru zborničnega sistema, bo leto 2020 zelo pestro. 
Vsebinska razprava o Skupni kmetijski politiki v programskem 
obdobju 2021 do 2027 bo dodobra zaznamovala prihajajoče 
leto. Prav tako se bo v prvem delu leta prenovil strateški 
dokument razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, ki bo 
osnova za prioritetne ukrepe prihodnje politike. V kolikor bo 
sprejet zakonodajni paket, bo časovni okvir za dogovor o vsebini 
Strateškega načrta še posebej zahteven.
KGZS se bo tudi v letu 2020 aktivno vključevala v aktivnosti 
promocije slovenske pridelave in predelave z že tradicionalnimi 
dogodki in drugimi aktivnostmi. Nadaljevala se bo nadgradnja 
projekta »Kupujmo domače« in pospešeno vključevanje 
ponudnikov v sistem javnih naročil.
Oblikovanje ukrepov SKP s pripravo strateškega načrta bo ključna 
aktivnost, v katero se bomo vključili s strokovnimi službami in prek 
delovnih teles ter organov zbornice. Pričakujemo, da bo ključna 
usmeritev zagotavljanje stabilnega ekonomskega položaja.
Prilagajanje na podnebne spremembe tako z vidika preventivnih 

ukrepov kot sistema odprave posledic je pomembna usmeritev 
tudi našega dela. Treba bo okrepiti zavarovanje kmetijske 
pridelave, hkrati pa je vse večji izziv soočenje z novimi boleznimi 
in škodljivci.
Zelo kočljivo je upravljanje s populacijo divjadi in zveri, kjer se 
pri iskanju rešitev v državi premikamo z zelo počasnimi koraki. 
Pričakujemo, da nam bo tudi z našim sodelovanjem  uspelo najti 
učinkovitejše izvajanje.
Razvoj dopolnilnih dejavnosti ostaja ena glavnih usmeritev dela 
strokovnih služb. Nadalje v  prihodnjem letu pričakujemo bolj 
sistematičen pristop k digitalizaciji v kmetijstvu, saj si želimo tudi 
bolj sistemski pristop na tem področju in večjo vlogo države.
Med drugimi nalogami omenimo še izvajanje odobrenih 
in priprava novih EIP ter drugih mednarodnih projektov, 
vključevanje kmetijske pridelave in predelave v shemo Izbrana 
kakovost in priprava novih specifikacij ter svetovanje na tem 
področju. Prav tako bomo v letu 2020 nadaljevali z ozaveščanjem 
naših članov o nujnosti pridobitve certifikata PEFC.
To je samo del naših dejavnosti, saj je še veliko drugih pomembnih 
aktivnosti, ki jih načrtujemo izvesti v letu 2020. Pomembno pa 
je, da Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ostane sistem, ki se 
zaveda svoje vloge in odgovornosti do družbe ter daje pomemben 
prispevek pri razvoju države.

Nujna tesnejša 
povezava med 
kmeti in stroko
Anton Perko, predsednik 
Območne enote KGZS 
Maribor 
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Inovativni mladi 
kmet 2019
Igor Paldauf je Inovativni 
mladi kmet 2019. 
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Iz lekarne na njivo
Tokrat vam predstavljamo kmetijo Lesarovih, ki se 
nahaja v Forminu.
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Znanje in delo bosta obrodila sadove
Pomembnejše aktivnosti Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije v drugi polovici leta 
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www.kupujmodomace.si

Preverite ponudbo kmetij na 
svojem pametnem 
telefonu !

Bre z plačna 
apl i k ac ija 

za  A nd ro id

V imenu zborničnega urada, kmetijsko-gozdarskih zavodov, voljenih organov KGZS in vseh, ki sodelujejo z nami, 
vam z željo po skupnem delu v dobro kmetijstva in gozdarstva želim blagoslovljene božične praznike 

ter zdravo leto 2020, polno lepih trenutkov, sodelovanja in uspehov.  
Cvetko Zupančič,

predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Skupaj za napredek slovenskega 
kmetijstva in podeželja
V organizaciji KGZS je v Laškem konec novembra 
potekal 34. tradicionalni posvet javne službe 
kmetijskega svetovanja.
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PROMOCIJA

VERONA - ITALIJA 
29. JANUAR 

1. FEBRUAR 2020

Organizira

v sodelovanju:

Leta 2020 bo potekal že 114. mednarodni kmetijski sejem 
Fieragricola, edini tovrstni dogodek v Italiji, z več kot stole-
tno tradicijo, ki že od ustanovitve leta 1898 sledi temeljnim 
ciljem: inovativnosti in internacionalizaciji. Fieragricola 2020 
bo potekala v znamenju trajnosti in krožne ekonomije, novih 
izzivov kmetijstva pred katere jih postavlja Novi evropski zele-
ni sporazum (European New Green Deal), ter mednarodnosti 
in osredotočenosti na Afriko.
Na sejmu bodo vse panoge kmetijstva prikazane vertikalno, 
v zmagovalnem formatu, ki se je že v preteklih letih izkazal za 
uspešnega in pomembnega za rast sejma. Sejem posveča ve-
liko pozornosti kmetijski mehanizaciji, zootehniki (s posebnim 
poudarkom na ponovni oživitvi prašičerije in perutninarstva), 
vinogradništvu, sadjarstvu in specializiranim posevkom, ob-
novljivim virom energije, storitvam za kmetijstvo, tehničnim 
sredstvom in večfunkcionalnosti kmetijskih podjetij. Na voljo 
bodo tudi dinamične površine za prikaz delovanja kmetijskih 
strojev in opreme. Odvijale se bodo številne konference, raz-
prave in soočenja o aktualnih temah, ki so ključne za nadalj-
nje znanje in inovacije.

GOSTUJOČA DRŽAVA SEJMA
Hrvaška bo kot »gostujoča država« sejma imela na sejmišču 
poseben prostor, kjer bo lahko predstavila in promovirala svoj 
sistem. Načrtovan je tudi uradni obisk sejma hrvaške ministri-
ce za kmetijstvo Marije Vučković, ki bo predsedovala Svetu 
EU za kmetijstvo in ribištvo med hrvaškim predsedovanjem 
svetu EU, od januarja do junija 2020. 

KROŽNA EKONOMIJA: 
Ena izmed ključnih tem sejma bo krožna ekonomija zaradi 
ogromnega razvojnega potenciala in številnih priložnosti za 
kmetijske oskrbovalne verige: od izkoriščanja živinorejskih 
odplak do obnovljivih virov energije ter ponovne uporabe 
tega, kar je bilo nekoč videti kot odpadek. Tekom sejma se bo 
Fieragricola ukvarjala s številnimi praktičnimi rešitvami tako 
na razstavnem prostoru kot tudi skozi trenutke nadaljnjih ana-
liz, osredotočenosti in konferenc. 

PRIREDITVE IN RAZSTAVE:
Reja živali postaja temeljni in najpomembnejši steber 
Fieragricole. V halo 10 se v areno vrača Evropska razstava rja-
vega goveda (European Brown Cattle exhibition). Naslednji že 
dobro uveljavljeni dogodek pa bo že 19. Dairy Open Holstein 
Show (mednarodna prireditev namenjena predstavitvi frizij-
ske pasme). Na voljo bo tudi novo, zelo nadgrajeno obmo-
čje za rejo perutnine z razstavnimi prostori in prostorom za 
razprave. 

Vse panoge sejma bodo še dodatno izboljšane: govedore-
ja, prašičereja, reja kopitarjev, perutninarstvo, kunčereja, 
ovčereja, kozjereja in celo polžereja. Število razstavljenih 
živali, ki je leta 2018 doseglo 700 glav, bo sedaj večje, ve-
čja pozornost pa bo namenjena sistemom dobavne verige, 
zahvaljujoč zavezništvu s panožnimi organizacijami, ki ne 
vključujejo samo rejskih združenj, ampak tudi predstavnike 

krmnega sektorja, ki bodo svetovali glede prehrane živali. 
Na Fieragricola 2020 bo ponovno potekal dan mleka (Milk 
Day), na katerem se bodo odvijala izobraževanja rejcev o 
odprtju mlekarne, začenši s kakovostjo mleka. 

SPECIALIZIRANO KMETOVANJE.
Fieragricola nadaljuje z mednarodnim značajem in speciali-
zacijo v dobavni verigi. V halah 4 in 5 bodo prikazana obmo-
čja vinogradov in sadovnjakov, kmetijskih sektorjev z visoko 
dodano vrednostjo in simbolom mediteranskega kmetijstva. 
Prikazane bodo tudi tehnologije za trajnostno proizvodnjo 
vina in olja.

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. 1. 2020 na 
spletni strani uradnega predstavništva Veronafiere 
za področje Alpe-Jadran www.mz-consulting.org 
izpolnite obrazec ter potrdite, da želite obiskati 
sejem Fieragricola. 
Na vaš e-naslov boste v roku nekaj delovnih 
dni prejeli nadaljnja navodila s posebno kodo. 
Organizirali bomo tudi avtobusni prevoz na sejem 
v petek 31. 1. 2020 iz Ljubljane. Pišite nam na naš 
e-naslov: info@mz-consulting.org.

FIERAGRICOLA 2020 
114. mednarodni kmetijski sejem 
Sejmišče v Veroni, Veronafiere, od srede 29. januarja, do sobote, 1. februarja 2020
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