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Zadružna zveza Slovenije (ZZS) s pomočjo tujih in domačih skupne kmetijske politike: neposredna plačila, razvoj 
ter vladnih strokovnjakov, poznavalcev kmetijstva, vsako podeželja, omejene dejavnike kmetovanja, zelene 
leto organizira dvodnevni posvet zadružnikov v Portorožu. komponente kmetovanja - rodovitnost, višje standarde 
Letos je potekal 5. in 6. marca pod naslovom »Povezani za kmetovanja, navzkrižne skladnosti in ob tem pojasnila, kako 
prihodnost« in v nadaljevanju: »Kaj čaka slovensko z manj denarja narediti več.
kmetijstvo in zadružništvo do leta 2020? ». Na posvetu so bili tudi predstavniki iz tujine. Tako je gospod 

Pier Baskua iz Francije, vodja oddelka za analize kmetijske 
Tako kot vseh posvetov do sedaj so se tudi letošnjega politike in perspektive generalnega direktorata za kmetijstvo 
udeležili znani in pomembni gostje, razlagalci iz domovine in razvoj podeželja evropske komisije, predstavil, kaj čaka 
in tujine. evropsko kmetijstvo in zadružništvo v novi skupni kmetijski 
Po uvodnem nagovoru in pozdravu predsednika ZZS politiki do leta 2020. Po njegovih besedah je treba 
gospoda Petra Vriska je svojo razpravo predstavil prvenstveno neposredno  pomagati kmetom. 
predsednik Državnega sveta gospod  Mitja Bervar, ki je v Gospod Cristian Pees iz Francije, predsednik evropskega 
njej izrazil vso podporo zadružništvu in kmetijstvu v združenja kmetijskih zadrug Cogeca, je predstavil 
Državnem svetu, nato pa še: mag. Dejan Židan, predsednik zadružništvo in kmetijstvo v Evropi  in kako se kmetijske 
odbora v Državnem zboru RS za kmetijstvo, gozdarstvo, zadruge odzivajo na krizne razmere. Predstavil je tudi 
prehrano in okolje, se je v svoji razpravi posvetil trenutni delovanje združenja Cogeca, namen tega združenja in dodal, 
krizi, ki je prisotna v zadružništvu in kmetijstvu ter dodal, da da brez združevanja zadrug ni dovolj močnega zadružnega 
je priložnost v zadružništvu za izboljšanje le na dolgi rok. A poslovnega sistema kakor tudi ne  močne zadruge brez 
slabo je to, da vse več kmetijskih panog izgubljamo v dobrih članov. 
primarni proizvodnji. Dotaknil se je tudi tem zadružnega Zanimiva je tudi bila razprava o slovenskem vinogradništvu, 
trajnostnega razvoja, enakopravnem nastopanju na trgu, kaj ki jo je predstavil gospod Dušan Brejc, direktor Vinske 
in kje bomo kupovali, o varni hrani in o škandalih v družbe Slovenije, ki meni, da je nastala tudi potreba po 
prehranski verigi ter o  kodeksu dobrih poslovnih praks med združevanju vinskih kleti za nastop na tujih trgih zaradi naše 
udeleženci v agroživilski verigi. Glede varne hrane pa je majhnosti. 
dejal, da je dobro vedeti: kontrola hrane je tako dolgo, dokler Gospod Jošt Jakša iz Zavoda za gozdove Slovenije je z 
interes kapitala ne prevlada samokontrole in miselnosti zaskrbljenostjo poročal o razdrobljeni lastniški strukturi 
porabnikov. gozdov v Sloveniji, ki jih je 75 % od skupnih površin v 

zasebni lasti, saj ima en lastnik v povprečju v lasti manj kot 1 
ha gozda. 
Po tej predstavitvi je sledil slovesen podpis o skupnem 
poslovnem sodelovanju med direktorjem Zavoda za 
gozdove gospodom Ivanom Troštom in predsednikom ZZS 
gospodom Petrom Vriskom (po zadnjih informacijah pa bo 
sopodpisnik tudi predsednik KGZS gospod Cvetko 
Zupančič).
Zvrstilo se je še kar nekaj razpravljalcev. Pred uradnim 
zaključkom smo udeleženci imeli možnost postavljati 
vprašanja in na njih tudi dobili odgovore. 
V nadaljevanju smo bili seznanjeni s trenutnim stanjem 
slovenskega kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije in 
trgovine, predstavljeni so nam bili trendi kmetovanja doma 
in v tujini, izmenjane so bile možnosti za sodelovanje v 
prihodnje.

Gospa dr. Martina Bavec, direktorica Direktorata za 
kmetijstvo na ministrstvu za kmetijstvo, prehrano in okolje je 

Marjan Hergan, predsednik UO
v svojem izvajanju predstavila spremembe in dopolnitve 

40. POSVET ZADRUŽNIKOV V PORTOROŽU





PREDSTAVITEV ZAVAROVALNIH PRODUKTOV DIE ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG- 
AGRO ZAVAROVALNICE, PREDSTAVNIŠTVO SLOVENIJA  PRED VREMENSKIMI NEVARNOSTMI 

V KMETIJSKI PRIDELAVI ZA POGODBENIKE KMETIJSKE ZADRUGE PTUJ
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