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Za pravi~no porazdelitev bremen

Sejem AGRA: po su{i nas
~aka vro~a jesen
ejem AGRA je vsako leto prelomnica
med koncem dopustov in za~etkom
novega {olskega leta. Leto{nje leto je znova zaznamovala huda su{a in posledice bomo morali

»S

Z namenom ozave{~anja javnosti o pomenu
kmetijstva smo na sejmu v okviru projekta
»Kmetijstvo je zakon« izvajali razli~ne promocijske aktivnosti, med drugim so obiskovalci odgovarjali na nagradno vpra{anje o
skupni kmetijski politiki.

re{evati jeseni. Pa ne samo to. Jesen bo vro~a tudi zaradi napovedanih sprememb zakonodaje.
Dobrine v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih
niso bile pravilno in pravi~no razporejene, zato
`elimo, da se bremena pravi~no porazdelijo na
vse sloje prebivalstva v Sloveniji,« je v uvodnem nagovoru poudaril predsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupan~i~.
Danes dopoldne se je v Gornji Radgoni za~el
51. mednarodni kmetijsko-`ivilski sejem AGRA
2013, ki je osrednji sejemski dogodek leta na podro~ju kmetijstva in `ivilstva v Sloveniji. Sejem
je uradno odprla predsednica Vlade RS Alenka
Bratu{ek. Udele`ence otvoritvene slovesnosti je
nagovoril tudi predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije Cvetko Zupan~i~, ki je poudaril: »Kmetje smo v zadnjem obdobju tisti, ki
ob~utimo velike pritiske in nove finan~ne obremenitve. Vendar verjamem, da jih bomo skupaj
spravili v okvire, da bodo znosni in bodo omogo~ili pre`ivetje. Brez kmetov ne bo pridelave
hrane, ne bo obdelane krajine, in to pomeni, da
tudi Slovenije ne bo. Dose`ki v slovenskem
kmetijstvu pa kljub temu so. V pridelavi, predelavi, industriji in trgovini – in na te smo lahko
ponosni!« je sklenil Cvetko Zupan~i~.

www.kgzs.si

Za ve~jo konkuren~nost pri prodaji lesa

Podelitev certifikata PEFC za
trajnostno gospodarjenje z gozdovi
o dolgoletnih prizadevanjih je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki je regijski predstavnik vseh lastnikov
gozdov, vklju~enih v regijsko certifikacijo gozdov PEFC, dobila certifikat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Danes je v
okviru sejma AGRA potekala slavnostna podelitev certifikata
PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
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Certifikat so Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
(KGZS) podelili mag. Doroteja
Ozimi~, direktorica In{tituta
KON-CERT, ki je akreditiran
certifikacijski organ za certifikacijo gozdov po sistemu PEFC v Sloveniji, dr`avna sekre-

tarka na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS mag. Tanja
Strni{a ter Miha Koprivnikar,
vr{ilec dol`nosti direktorja Zavoda za certifikacijo gozdov.
Ob prejemu certifikata je
predsednik KGZS Cvetko Zupan~i~ povedal, da so se tako

uresni~ila skoraj desetletna
prizadevanja KGZS, ki je leta
2004 za~ela postopke za uvedbo certifikata PEFC v Sloveniji.
»To je pomemben trenutek za
slovenske kmete, lastnike gozdov, ki pove~ini gospodarijo z
manj{imi gozdnimi posestmi.
Sistem PEFC omogo~a, da do
certifikata lahko pridejo tudi
manj{i gozdni posestniki, saj
stro{ki pridobitve certifikata
niso veliki. To je pomemben
korak k izbolj{anju delovanja
gozdno-lesne verige, saj se s

Ob obisku sejma je predsednik dr`ave Borut Pahor obiskal razstavni prostor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Med poudarki SKP po letu 2013 je inovativnost, ki smo ji na razstavnem prostoru KGZS letos namenili poseben prostor z mo`nostjo predstavitve posameznikov, ki z novimi idejami
i{~ejo re{itve za umno kmetovanje.

tem postavlja temelj spremljanja sledljivosti lesa,« je povedal Zupan~i~, ki je v imenu
KGZS prevzel omenjeni certifikat.
S podelitvijo certifikata
Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije je certifikat avtomati~no dobilo tudi 320 lastnikov
gozdov za 9800 hektarjev gozdov, ki so se vklju~ili v regijsko certifikacijo gozdov PEFC.

Na dana{njem dogodku so
podelili certifikat {e Ljudmili
Pavli~ s Pohorja in Marku Suhodolniku iz Logarske doline,
ki sta vklju~ena v individualno
certifikacijo gozdov. Zadnji je
ob prejemu certifikata povedal: »Certifikat je nadgradnja
zavedanja, da smo gozd dobili
‘v upravljanje od svojih vnukov’. Za lastnika gozda je certifikat tudi formalna potrditev,

da z gozdom umno in skrbno
gospodari. Zdaj je veliko govora o velikih koli~inah poseka
lesa na ~rno in menim, da je
koli~ina, ki jo omenjajo, pretirana. Lahko pa se pove~a, ~e
bo dr`ava pretiravala z dvigom
davkov. Vsekakor pa `elim
spodbuditi tudi druge lastnike,
naj pristopijo k pridobitvi certifikata,« je poudaril Suhodolnik.

Ob podelitvi certifikata PEFC (z desne): Mag. Tanja Strni{a z MKO, direktorica in{tituta
KON-CERT mag. Doroteja Ozimi~, prejemnika certifikata – zasebna lastnika gozdov Ljudmila Pavli~ in Marko Suhodolnik, predsednik KGZS Cvetko Zupan~i~ in Miha Koprivnikar
z Zavoda za certifikacijo gozdov.

Sofinancira Evropska unija, Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj pode`elja. Za vsebino odgovarja
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Vsebina besedila ne odra`a nujno stali{~a Evropske komisije.

