Poštnina plačana pri pošti
Sevnica 8290

TISKOVINA

ŠTEVILKA: 124

SAMO ZA INTERNO UPORABO

pavšalnega nadomestila predloži vlogo za pridobitev
dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, vlogo
za spremembo predstavnika kmečkega gospodinjstva
ali obvestilo o prenehanju uveljavljanja pavšalnega
nadomestila, ter obračun pavšalnega nadomestila le še v
elektronski obliki preko portala eDavki (obrazca DDV-PN
in DDV-OPN).

V SPOMIN JOŠKU KOVAČU,
DIREKTORJU KZ SEVNICA
Na poti skozi življenje srečamo različne ljudi, eni so
z nami samo trenutek, nekateri so z nami za vedno.
Veličina človeka odmerja čas, ki ga preživimo skupaj.
Joško KOVAČ je postal naš direktor 1.5.2003 in nas
spremljal do konca, ko je 16.6.2012 ugasnilo njegovo
srce pod težo bolezni. Čas, ki smo ga preživeli pod
njegovim vodenjem je bil čas težkih preizkušenj in
zmag, čas, ko je zadruga utrjevala svoje mesto v
prostoru in omogočala kar nekaj delovnih mest. Imeli
smo vodjo, ki je imel znanje, vizijo, ki je bil delaven,
odprt za ideje in kompromise, ki je bil človek. Do
zadnjega dne je bdel nad nami in nam dajal napotke.

Pristojni davčni urad bo površino zemljišč v uporabi
članov kmečkega gospodinjstva ugotavljal iz uradnih
evidenc, oz. jo bo lahko vložnik vloge dokazoval tudi z
veljavnimi pogodbami in drugo dokumentacijo.
S spremembo zakonodaje se določa, da bo seznam
davčnih zavezancev, ki imajo dovoljenje za uveljavljanje
pavšalnega nadomestila, dostopen prek portala eDavki,
imetnikom dovoljenja kupcu ob dobavi blaga ali storitve
tako ne bo več treba predlagati kopije dovoljenja. Kupec bo
moral veljavnost dovoljenja prek portala eDavki preveriti
sam. Zato se bo moralo okrog 32.000 imetnikov dovoljenja
za uveljavljanje pavšalnega nadomestila prilagoditi tudi
tej veliki spremembi pri poslovanju z Durs-om.

Tudi v bodoče bomo sledili njegovi poti, saj je bila
njegova vizija naša vizija in naša pot.
Spoštovani!

Za uporabo portala je potreben računalnik s primerno
opremo, dostop do interneta in ustrezno digitalno potrdilo.
Glede na način poslovanja kmetovalcev ('pavšalistov'), jih
zagotovo veliko nima izkušenj pri delu z računalnikom in
portalom eDavki.

V Kmečki zadrugi se trudimo, da bi zapolnili vrzel, ki
je nastala po smrti našega direktorja. Upravni odbor je
imenoval za čas do imenovanja novega direktorja vršilko
dolžnosti direktorja.
Delo opravljamo skupaj s sodelavci po utečenih poteh,
vse vas pa vabimo k še tesnejšemu sodelovanju. Za vse
dogovore, pogovore ali pripombe sem vam na voljo vsak
dan na telefonu (07) 81 63 605 ali 041 247 040.

V kolikor kmetovalci ('pavšalisti') ne boste sami poslovali z
Dursom v elektronski obliki, lahko za elektronsko davčno
poslovanje pooblastite drugo osebo ali računovodski
servis.

Irena KLENOVŠEK, vršilka dolžnosti direktorja

Za vse dodatne informacije pokličite na kmetijstvo
KZ Sevnica – tel.št. (07) 81 63 608 in (07) 81 63 609,
ali na najbližjo Davčno upravo oz. na vašo Kmetijsko
svetovalno službo.

DOVOLJENJE ZA UVELJAVLJANJE
PRAVICE DO PAVŠALNEGA
NADOMESTILA -PAVŠALISTI Z
DURS-om LE ŠE V ELEKTRONSKI
OBLIKI

SIVA PLESEN –
GROZDNA GNILOBA
Trenutne vremenske razmere (visoka relativna vlažnost
zaradi pogostih padavin) so zelo ugodne za razvoj sive
plesni oz. grozdne gnilobe (Sclerotinia fuckeliana /
Botrytis cinerea).

1.7.2012 so pričele veljati spremembe Zakona o davku
na dodano vrednost (Ur. list RS št. 78/2011) in Pravilnika
o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list
RS št. 82/2011), ki določajo imetnikom dovoljenja za
uveljavljanje pavšalnega nadomestila (t.i. 'pavšalisti')
poslovanje le še v elektronski obliki preko portala
eDavki.
Po novem lahko

DATUM: 03. 08. 2012

Ta gliva lahko povzroča pomembno zmanjšanje pridelka
(tudi do 80%) in posledično poslabšanje kakovosti vina.
Vina iz grozdja, močno okuženega s sivo plesnijo imajo
nezaželen vonj, hitro menjajo barvo, se slabo čistijo, rdeča
vina pa pogosto niso dovolj obarvana.

imetnik dovoljenja za uveljavljanje
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Okužuje lahko vse nadzemne dele rastline. Čeprav se
najpogosteje pojavi na grozdnih jagodah, se je v tej sezoni
pojavila že zelo zgodaj na mladicah in kasneje tudi na
kabrnkih pred samim cvetenjem. Potencial glive se je
zaradi zadnjih deževnih let močno povečal in kot kaže
bodo težave tudi v tem letu, saj je ponekod že opaziti
posamezne gnile jagode.

POLETNI delovni čas trgovin
(velja do 30. 10. 2012):
Trgovina

Delovni čas
Od pon. do
petka

Sobota

Nedelja

TELEFON
(Omrežna
št. 07)

Pri preprečevanju pojava sive plesni je zelo pomemben
ukrep, da prezračimo neposredno okolico grozdov
(delno razlistamo) tako, da jih ob škropljenju lahko
dobro omočimo s fungicidi. Poleg zelenih del je pogoj
uravnotežena prehrana trte s hranili, pretirana uporaba
predvsem dušikovih gnojil močno poveča pojav gnilobe.

KOC Lenart
Sevnica

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

81 63 630

KOC Simon
grad. material

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

81 63 634

OC Gregor
Dolenja vas

7.00 -18.00

7.00 -13.00

Zaprto

49 88 712

Pomemben dejavnik, ki prispeva k razvoju sive plesni so
mehanske poškodbe jagod, ki nastanejo zaradi vremenskih
pojavov (neurja s točo), žuželk (grozdni sukači, čebele,
ose, sršeni, stenice, strigalice in škržati), v zadnjem času
pa tudi poškodbe nastale zaradi ptic.

KOC Bizeljsko

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

45 20 350

KOC Dobova

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

49 92 850

KOC Senovo

7.00 -18.00

7.00 -12.00

Zaprto

48 81 330

KO Tržišče

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

81 63 670

KO Šentjanž

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

81 63 682

OC Studenec

7.00 -18.00

7.00 -12.00

8.00 -12.00

81 63 690

PE Marjeta
Bučka

7.00 -18.00

7.00 -12.00

8.00 -11.00

38 46 700

Živila Tržišče

7.00 -18.00

7.00 -12.00

8.00 -11.00

81 63 672

Živila Šentjanž

7.00 -18.00

7.00 -12.00

7.00 -12.00

81 63 680

Rondo Krmelj

7.00 -19.00

7.00 -12.00

8.00 -11.00

81 63 650

Izidor

6.00 -19.00

6.00 -13.00

8.00 -11.00

81 63 660

Resa Krško

7.00 -18.00

7.00 -13.00

8.00 -11.00

48 81 335

Vrtni center
Dalija

7.00 -17.00

7.00 -12.00

Zaprto

81 63 638

Grajska
mesnica

7.00 -14.00
(pon-tor)
7.00 -16.00
(sre-pet)

7.00 -12.00

Zaprto

81 63 644

Pri kemičnem varstvu trte pred sivo plesnijo moramo
biti prav posebno pozorni, saj ta gliva zelo hitro razvija
odporne rase. Za zanesljivo varstvo pred sivo plesnijo je še
vedno najučinkovitejša uporaba specifičnega botriticida.
Ravnamo po načelu protiodpornostne strategije in
posamezen specifični botriticid uporabimo čimmanjkrat,
po možnosti največ en- do dvakrat letno (oz. uporabimo
pripravek na podlagi druge aktivne snovi). Razumeti
moramo, da smo neprimerno bolj uspešni, če zavarujemo
grozdje s preventivnim škropljenjem, torej ko je grozdje
še zdravo in ne gnije.
Za rane in sorte z zbitimi grozdi je zelo pomembno, da
smo prvič uporabili spec. botriticid že v času strnjevanja
jagod. Drugi termin uporabe botriticide za zgodnje in
srednje pozne sorte bo v času mehčanja ter obarvanja
jagod. Pri poznih sortah in poznih trgatvah običajno prvič
uporabimo botriticid v času mehčanja /barvanja jagod.

Člani zadruge in vsi, ki se ukvarjate s kmetovanjem
vabljeni v trgovine Kmečke Zadruge Sevnica. z.o.o.
Priporočite nas svojim prijateljem in znancem.

Podrobnejše nasvete glede ustreznega varstva pred sivo
plesnijo lahko dobite v naših poslovalnicah.

Mi se bomo potrudili za kvalitetno ponudbo in
postrežbo ter konkurenčne cene, od vas pričakujemo,
da nas obiskujete in pri nas iščete ponudbe.

Skupne službe kmetijstva KZ Sevnica
Vodja:

Hvala za vašo lojalnost - le skupaj lahko obstanemo
stabilni.

Jožica Terner
(07) 81-63-608
GSM 041-270-922

Odkup mleka: Branko Klenovšek
(07) 81-63-609
GSM 040-206-202
Odkup živine: Boris Kokove
(07) 81-63-609
GSM 031-651-162
Odkup lesa:

Mirko Mavrič
(07) 81-63-618
GSM 031-648-062
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