je biti član Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
Skupaj smo močnejši in vplivnejši!
Osnovno poslanstvo Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije je zadovoljen član in obdelano ter poseljeno
podeželje. Za zastopanje interesov članov mora biti
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije samostojna
pri odločanju in finančno neodvisna. Naše delo usmerjajo naši člani.
Slehernemu članu in celotnemu kmetijstvu zagotavljamo koristi na številnih področjih. Predstavljamo vam
naše delo in okvirne vrednosti sredstev, ki smo jih
pridobili za podeželje v letu 2010.
Ciril Smrkolj,
predsednik

V letu 2011 se
zavzemamo za

• Izboljšanje dohodkovnega položaja naših članov.
• Povečanje učinkovitosti gospodarjenja v
kmetijstvu in gozdarstvu.
• Povečanje prehranske samooskrbe v Sloveniji.
• Dvig socialne varnosti članov.
• Ohranjanje višine sredstev za podporo kmetijstvu
tudi po letu 2013.
• Poenostavitev postopkov in predpisov.
• Ohranjanje kmetovanja na vodovarstvenih 		
območjih.
• Trajno varovanje kmetijskih zemljišč in gozdov.
• Zniževanje dodatnih obdavčitev in obveznosti v 		
kmetijstvu in gozdarstvu.
• Ureditev sistema zavarovanj v kmetijstvu.
• Začetek izvajanja programa za potrjevanje
certifikacije gozdov PEFC.
• Izboljšanje sistema povračila škod po divjadi in zvereh.
• Aktivno promocijo pridelkov in izdelkov
slovenskih kmetij.

dobro je biti član Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije!
Poznamo težave in interese naših članov
Težave lastnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč,
kmetijskih zadrug, podjetij in ribičev rešujemo
na lokalni, regionalni in državni ravni. Vsako leto
uresničimo veliko pobud naših članov.
Posvetimo se vsakemu članu
Zavedamo se pomena zadovoljstva vsakega izmed naših članov. Kmetijski svetovalci svetujejo na
področju rastlinske pridelave, živinoreje, dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji, razvoja podeželja, gozdarstva
ter ribištva. Skupaj z voljenimi člani s konkretnimi
strokovnimi nasveti, vplivom in povezavami vsako
leto pomagamo več kot 111.000 članom. Delujemo
na območju celotne Slovenije.
Skrbimo za dobro informiranost članov
Dostop do vsakodnevno osvežene spletne strani www.
kgzs.si in mesečno prejemanje glasila Zelena dežela
omogočata pridobitev številnih aktualnih informacij.
Smo za poštene odnose v verigi od vil do vilic
Organiziramo promocijsko-prodajne prireditve,
ocenjevanja kakovosti in sejemske nastope prek katerih širimo zavedanje pomena uživanja pridelkov in
izdelkov slovenskega podeželja. Članom omogočamo
tudi predstavitev ponudbe pridelkov, izdelkov in
storitev na spletni strani www.kupujmodomace.si.

Najpomembnejši
dosežki

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
v letu 2010

Zastopamo interese članov

Svetujemo na področju
tehnološkega izvajanja ukrepov
za dvig konkurenčnosti
slovenskih kmetij

Zastopamo interese slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva v Sloveniji in Evropski uniji prek Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in organizacij
COPA (organizacije kmetov) in COGECA (kmetijske zadruge). V sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami v kmetijstvu zastopamo interese članov in slovenskega kmetijstva, gozdarstva in ribištva v Državnem
zboru, Državnem svetu, na Vladi RS in ministrstvih.
Nekateri naši uspehi v letu 2010:
• Sprememba Zakona o dohodnini – povečanje praga
za vstop v obvezno knjigovodstvo in zmanjšanje 		
plačila akontacije dohodnine.

prihranek 33 mio €
• Sodelovanje v projektu zmanjšanja administrativnih
ovir v zakonih (Zakon o kmetijstvu, Zakon o
veterinarstvu, Zakon o veterinarskih merilih
skladnosti, Zakon o živinoreji, Zakon o zaščiti živali,
	Zakon o semenskem materialu).

predviden prihranek 26 mio €
• Sodelovanje pri pripravi Uredbe o začasni shemi 		
omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v
kmetijstvu v letu 2009 in pridobitvi pomoči
de minimis za mlečni in prašičerejski sektor.

pridobitev 6,4 mio €
•Izločitev plačil za območja z omejenimi možnostmi
za kmetovanje iz obdavčitve.

prihranek 4,4 mio €
• Znižanje katastrskega dohodka za 36 % ter s tem
nižja osnova za obdavčitev in lažji dostop do
socialnih transferjev.

prihranek 2,5 mio €
• Navzkrižna skladnost – uvedba kategorije malih 		
kršitev, ki pomeni možnost, da kmetija odpravi
morebitne nepravilnosti v postavljenem roku.

prihranek 70.000 €/leto
• Ponovna stalna registracija sredstev za tretiranje 		
koruze.

prihranek 30.000 €/leto
• Priprava 57 predlogov poenostavitev vladnih
predpisov.
• Sodelovanje pri pridobitvi občinskih sredstev za 		
kmetijstvo in gozdarstvo v okviru odborov izpostav.
• Partnersko sodelovanje z Vlado RS pri oblikovanju
	Resolucije o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva.

	Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in
dodatnega dohodka na kmetiji
• Pomoč pri registraciji dopolnilnih dejavnosti
588 kmetijam, pomoč pri pripravi na registracijo 		
dopolnilnih dejavnosti 652 kmetijam.
• Izvedba 721 izobraževanj za kmete - 45.420 		
udeležencev.
• Prek 400 izvedenih postopkov potrjevanja
nacionalne poklicne kvalifikacije.
• Pomoč lastnikom gozdov pri trženju lesa.
Izvedba mednarodnega projekta in priprava 		
priročnika Ponosen kmet za promocijo in trženje 		
lokalnih in regionalnih proizvodov.
Podpora članom pri uveljavljanju ukrepov
skupne kmetijske politike
• Izvedba kampanje za oddajo zahtevkov za ukrepe
skupne kmetijske politike 2010 – vnos 60.000 		
vlog. Pomoč pri pridobitvi sredstev iz neposrednih
plačil – 140 mio €, plačila za težje pogoje
pridelave (OMD) – 40 mio €, plačila kmetijsko 		
okoljskega programa (KOP) – 40 mio €.
	S tem smo pripomogli k skoraj 100 % koriščenju 		
	EU sredstev.

pridobitev 220 mio €
• Svetovanje in izdelava poslovnih načrtov in 		
uveljavljanja zahtevkov za ukrepe razvoja podeželja
z naslova izboljšanja konkurenčnosti kmetijskega 		
in gozdarskega sektorja ter kakovosti življenja
na podeželju in diverzifikacija podeželskega
gospodarstva. Na določenih razpisih izdelava več 		
kot 80 % vlog.

pridobitev 35 mio €
	Izvajanje svetovanja
• Pravna pomoč članom - priprava pritožb, vzorcev 		
pritožb, tožb, pisnih in ustnih svetovanj.

prihranek 140.000 €
• Svetovanje lastnikom pri uveljavljanju škod po 		
divjadi in zvereh.

pridobitev 50.000 €

• Več kot 150.000 osebnih svetovanj kmetom o 		
tehnologiji pridelave rastlin, reje živali,
predelave in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, 		
mehanizacije in opreme, okoljskih zahtev ter 		
zakonodaje.
• Spremljanje FADN knjigovodstva na 900 kmetijah.
• Izvajanje strokovnih nalog kmetijskega svetovanja, 		
selekcije in kontrole v živinoreji ter gozdarstvu.
• Prenovljen priročnik za izvajanje navzkrižne
skladnosti na kmetijah.
• Izdelava tehnoloških navodil v primeru poplav za 		
kmetovalce.
• Priprava kataloga kalkulacij.

Informiramo in promoviramo

• Obveščanje javnosti prek glasila KGZS Zelena 		
dežela, novinarskih konferenc in sporočil za javnost.
• Več kot 200.000 obiskov spletne strani www.kgzs.si.
• Promocijsko-prodajne predstavitve na sejmih 		
(AGRA, MOS, Narava-zdravje, Sejem Komenda) in
prireditvah Podeželje v mestu.
• Srečanje kmetov na Ponikvi.
• Sodelovanje v akciji S kmetije za vas in izboru 		
	Inovativni mladi kmet.
• Aktivnosti za dvig kakovosti slovenske kulinarične
ponudbe z ocenjevalno razstava Dobrote
slovenskih kmetij.
• Izobraževanje in promocija kmetijstva med 		
osnovnošolci z izvedo likovnega natečaja Rad 		
delam na kmetiji po 500 osnovnih šolah in
tekmovanja v znanju Mladi in kmetijstvo.
• Koordinacija kmetij v okviru Sheme šolskega sadja.
• Sodelovanje v projektu Očistimo Slovenijo v enem
dnevu.
• Pričetek projekta Kupujmo domače - spletna stran

www.kupujmodomace.si.

Obrnite se na nas!

Pobude članov
Telefon: 01 513 66 00
E-pošta: kgzs@kgzs.si

Pravno svetovanje

Telefon: 01 513 66 20
E-pošta: pravno.svetovanje@kgzs.si

kmetijsko in gozdarsko svetovanje
Telefon: 01 51 36 662
E-pošta: sks@kgzs.si

Promocija, sejmi in spletna stran
www.kgzs.si
Telefon: 01 51 36 640
E-pošta: pr@kgzs.si

promocijska spletna stran
www.kupujmodomace.si

Telefon: 01 51 36 640
E-pošta: kupujmo.domace@kgzs.si

uredništvo glasila Zelena dežela
Telefon: 01 513 66 00
E-pošta: zelena.dezela@kgzs.si

