Svetovanje in storitve
Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki
delujejo v okviru KGZS pri razvoju kmetij

Računalniška
pismenost je
vedno bolj
potrebna pri
vodenju
sodobne razvojno usmerjene kmetije.
Kmetijska svetovalka nudi pomoč kmetovalcem kako
lahko uporaba računalnika omogoča lažje vodenje kme-

V okviru Javne službe kmetijskega svetovanja
deluje preko 300 visoko usposobljenih kmetijskih
svetovalcev s področja vseh panog kmetijske pridelave, prireje, predelave in agrarne ekonomike.
Za razvoj kmetijstva si skupaj s kmetovalci prizadevamo že več kot 40 let.

Tudi kmetijski
svetovalci se
redno izobražujejo in tako na
kmetovalce prenašajo najnovejša tehnološka znanja .
Kmetijski svetovalci na strokovnem izobraževanju v
Bohinjski sirarni. Izobraževanje je potekalo v okviru 8.
Eksplana, strokovne ekskurzije po planinah , ki jo že tradicionalno organizira in strokovno pripravi Kmetijsko

Kako s pravo idejo in vztrajnostjo
do uspešne kmetije
Izletniška kmetija »Peternelj«

Sodelovanje s kmetijsko svetovalno službo
nam veliko pomeni. Pri njih izvemo prav
vse, kar se tiče naše kmetije.

Brce 10a, 6250 Ilirska Bistrica

Da sem uresničil svojo vizijo, mi je poleg trdne lastne
volje in podpore moje družine veliko pomagala tudi kmetijska svetovalna služba. V stalnem kontaktu sem s kmetijskimi svetovalci že od leta 1997 dalje in skupaj z njimi
sem ustvaril trdno kmetijo, ki nudi preživetje meni in moji
ženi.
Leta 1994 sem začel kmetovati z dvema kravama in kobilo,
potem sem pa povečal čredo in nabavil nekaj kmetijske
mehanizacije. Tri leta kasneje sem se s pomočjo kmetijske
svetovalne službe usmeril v živinorejo in se kmalu odločil za
ekološko rejo.
Že na začetku kmetovanja smo začeli razmišljati o dopolnilni
dejavnosti, saj smo načrtovali, da bi se na kmetiji zaposlil
vsaj en družinski član. Ne glede na to pa smo najprej želeli
razviti osnovno kmetijo.
Danes obdelujemo 114 ha lastnih in najetih površin, čreda
pa šteje 40 glav goveje živine in 55 konjev.

Pri terenski svetovalki smo dobili osnovne informacije o
različnih možnostih razvoja in pridobivanja sredstev.
Svetovalci so me redno informirali razpisih. Z njihovo
pomočjo smo se tudi registrirali za dopolnilno dejavnost.
Leta 2005 smo skupaj terensko svetovalko, specialistom
za agrarno ekonomiko, specialistko za razvoj podeželja
in svetovalko za dopolnilne dejavnosti najprej veliko truda vložili v izdelavo dobrega poslovnega načrta, nato
pa smo uspešno kandidirali na razpis za izletniški turizem
in investicijo zaključili v letu 2009.
Med tem časom smo uspeli s pomočjo še dveh razpisov
posodobiti kmetijsko mehanizacijo. Pri izbiri mehanizacije
sta mi zopet pomagala kmetijski svetovalec tehnolog in
ekonomist, da sem se lahko racionalno odločil.

Izkoristili smo idealno lego
kmetije v mirni dolini v
objemu neokrnjene narave,
vendar še vedno blizu
glavnih prometnih poti.
Tako gostom poleg pestre
ponudbe doma pridelane
hrane nudimo tudi nešteto
možnosti za sprehode, pohodništvo, kolesarjenje in jahanje.

Gospodar Florjan
Peternelj skupaj s
svojo ženo in
otroci: Valentina
(16 let), Urška
(11 let) in
Jaka (6 let).

Kmetijski svetovalci na delovnem obisku pri nas
doma. Največ vredno je to, da vse izvemo na enem
mestu in od pravih strokovnjakov.
Razvoj kmetije pa seveda še ni končan. V prihodnjih letih
bomo opremili apartmaje in sobe, ponudbo za večdnevne goste pa bomo popestrili z »wellnesom«.
Florjan Peternelj
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Nosilce kmetijskih gospodarstev informiramo
o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev
iz ukrepov Programa razvoja podeželja RS
2007 – 2013.
Nosilcem kmetijskih gospodarstev nudimo
celotno pomoč pri pripravi vloge, vključno s
pripravo poslovnega načrta in ogledom kmetije.
Svetujemo pri izvajanju naložb.
Izdelujemo projekte za uvedbo novih in izboljšavo obstoječih tehnologij.
Nosilce kmetijskih gospodarstev izobražujemo
na področju gospodarjenje na kmetijah in jim
pomagamo pri vodenju knjigovodstva.
Svetujemo in nudimo pomoč pri izpolnjevanju
zahtevkov za neposredna, izravnalna in kmetijsko okoljska plačila.
Kmetijski svetovalci vključujejo kmetovalce
tudi v skupne projekte razvoja podeželja
(LEADER).

Kmetijski svetovalci pospešujejo razvoj kmetij
tudi s pomočjo sodobnega
načina svetovanja v okviru panožnih
krožkov.

Informacije o aktualnih javnih razpisih za razvoj
kmetijstva, gozdarstva, ribištva in podjetništva na
podeželju so na voljo pri vseh Kmetijsko gozdarskih
zavodih (KGZ) v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
INFO TOČKE
Specialisti za razvoj podeželja pri KGZS
KGZ Ljubljana
Celovška cesta 135,
1000 Ljubljana

tel.: (01) 899 50 15
vesna.velikonja@lj.kgzs.si

KGZ Novo mesto
Šmihelska 14,
7000 Novo mesto

tel.: (07) 373 05 74
zdenka.kramar@gov.si

KGZ Maribor
Vinarska 14
2000 Maribor

tel.: (02) 228 49 12
simona.hauptman@kmetijskizavod.si

KGZ Ptuj
Ormoška 28
2250 Ptuj

tel.: (02) 749 36 39
felicita.domiter@kgz-ptuj.si

KGZ Celje
Trnoveljska cesta 1
3000 Celje
KGZ Murska Sobota
Štefana Kovača 40
9000 Murska Sobota
KGZ Kranj
Iva Slavca 1
4000 kranj
KGZ Nova Gorica
Pri hrastu 18
5000 Nova Gorica

Kmetijsko gozdarska zbornice
Slovenije
gonilna sila pri razvoju
kmetijskih gospodarstev

tel.: tel. (03) 490 75 50
mojca.krivec@ce.kgzs.si
tel.: (02) 824 69 28
darja.jericek@ce.kgzs.si
tel. (02) 539 14 42
slavko.petovar@gov.si
tel. (04) 280 46 33
lidija.snut@kr.kgzs.si
tel. (05) 335 12 12
michaela.vidic@go.kgzs.si
tel. (05) 726 58 17
darja.zadnik@go.kgzs.si

Zaupajte v svoj uspeh!
Kdor sodeluje z nami,
ve več!

Kmetijski svetovalec Janez Drašler , ki vodi delavnico na
srečanju pašnega krožka Verd.
Barbara Trunkelj, Mirjam Furlan, Darja Zadnik
Fotografije mag. Janez Koprivnikar, dr. vet med in Mirjam Furlan

Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01 51 36 600, kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

