
KGZ Nova Gorica s svojimi dejavnostmi pokriva zahodni del teritorija Slovenije, ki sega od Bovca in 
Kobarida, Idrije na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu in do Postojne in Ilirske 
Bistrice  na vzhodu.  To področje  je  izjemno pestro;  tako po geomorfološki  sestavi  kot  tudi  po različnih 
podnebnih pogojih, kar močno vpliva na zastopanost  skoraj vseh kmetijskih panog, od pridelave in prireje 
do predelave in turizma.
Zavod  ima  status  regijskega  javnega  zavoda.  Ustanovljen  je   za  izvajanje  javnih  služb  na  področju 
kmetijstva,  gozdarstva in  ribištva,  za izvajanje  strokovnih  nalog v  pridelavi  kmetijskih  rastlin,  strokovnih 
nalog  v  živinoreji,  nalog  genske  banke,  za  izvajanje  javnih  pooblastil  ter  je  hkrati  zadolžen za prenos 
znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog, ob zagotavljanju okolju prijaznega in 
tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja  podeželja. 
Zavod je  sklepom (Uradni list  RS št.  122 z dne 28.12.2000) ustanovila Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije, kot javni zavod  za območje naslednjih občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Hrpelje-
Kozina, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Kanal, Kobarid, Komen, Koper, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Piran, 
Pivka, Postojna, Sežana, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava.
Zavod izvaja tudi strokovno in nudi tehnično pomoč svetom OE in odborom izpostav KGZS: Koper, Nova 
Gorica in Postojna.
Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in 
posredovanje storitev ter izvajanje projektov, ki so tržne narave.

Sedež zavoda

        Kromberk, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
        Tel: 05/ 33 51 200
        Faks: 05/ 33 51 260
        Matična številka: 5051754
        Davčna Številka: 19169884
        Šifra dejavnosti: 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
        Reg. sodišče: Okrožno sodišče Nova Gorica, št.vložka10005200
        Direktor: Branimir Radikon, dipl.ekon., ing agr.

Organizacija in kadrovska struktura

Izvedba programov dela je v letu 2007  potekala z zaposlenimi z zelo visoko izobrazbeno strukturo v treh 
oddelkih in  sedmih organizacijskih enotah.
Poslovanje smo spremljali skupno in ločeno po stroškovnih mestih, glede na organizacijsko enoto in na vir 
financiranja zaradi  preglednosti poslovnih dogodkov in zagotavljanja namenske porabe javnih sredstev.
V okviru zavoda delujejo naslednji oddelki in organizacijske enote:
Oddelek za kmetijsko svetovanje,  oddelek za živinorejo – z  vzrejališčem plemenskih bikov,  oddelek za 
gozdarsko  svetovanje,  sadjarski  center,  selekcijsko  trsničarsko  središče,  center  za  oljkarstvo, 
drevesnica,entomološki laboratorij in  agrokemični laboratorij ter uprava.

Zakonske in druge pravne podlage, delovnega področja 

Pri svojem delu se je zavod trudil spoštovati in dosledno upoštevati sledeče:
- Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ( Uradni list RS, št.41/99, 31/2003),
- Zakon o kmetijstvu ( Uradni list RS, št 54/00 in št. 52/02),
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št.98/2004),
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS,št.45/01 in 52/02),
- Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št 58/02, 45/04, 86/04),
- Zakon o varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št.86/98 in št.45/01),
- Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št.70/97 in št.16/01),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 55/03),
- Zakon o živinoreji (Uradni list RS,št.18/02),
- Zakon o krmi (Uradni list RS, št.13/02,97/04),
- Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/2001),
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št 30/93 in 67/02),
- Prepisi izdani na podlagi zakonov navedenih v prejšnjih alinejah, oziroma izdanih na podlagi drugih 

zakonov,  ki urejajo področje javnih služb v kmetijstvu.
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99, št.124/00, št.79/01. št 30/02 in 56/02),
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- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 39 /02),
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS št. 130/03)
- Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, št.2001/00 in št.75/2004)
- Drugi zakoni in podzakonski akti ter interni pravilniki, na katere je dala soglasje KGZS.

IZVAJANJE NALOG IN DEJAVNOSTI

Zavod v okviru javne službe izvaja sledeče naloge:
- Selekcija, reprodukcija, kontrola proizvodnosti in rodovništvo v živinoreji
- Označevanje in registracija domačih živali
- Svetovanje,izobraževanje  in  usposabljanje  kmetov,  lastnikov  in  zakupnikov  gozdov  ter  prenos 

znanja na tehnološkem, gospodarskem in okoljevarstvenem področju
- Svetovanje za preprečevanje nezgod in varovanje zdravja pri delu v kmetijstvu in gozdarstvu
- Načrtovanje  in  izvajanje  programov  celostnega  razvoja  podeželja  in  obnovo  vasi  in  na  drugih 

področjih pomembnih za razvoj kmetijstva in živilstva
- Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske in ekonomske politike, svetovanje in pomoč 

pri  izdelavi  razvojnih  načrtov  za  kmetijska  gospodarstva,  pri  organizaciji  in  delovanju  rejskih 
organizacij in drugih oblikah združevanja kmetijskih pridelovalcev

- Svetovanje in pomoč pri izdelavi programov razvoja podeželja in sodelovanje pri agrarnih operacijah 
in prostorskem načrtovanju

- Napovedovanje  pojava škodljivih organizmov,  diagnosticiranje,  spremljanje zdravstvenega stanja 
rastlin in dajanje nasvetov za njihovo uničenje ter druge naloge določene z zakonom

- Dajanje nasvetov za pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev
- Diagnostika karantenskih in gospodarskih škodljivcev ter predlaganje ukrepov kmetom za njihovo 

zatiranje ter izdelava ocen tveganja v primeru pojava le teh
- Spremljanje predpisanih tehnologij in metod predelave grozdja in vina
- Selekcija in introdukcija sadnih sadik, oljk in vinske trte ter tehnološki poskusi
- Vzgoja matičnega materiala in podlag
- Ocenjevanje škod v kmetijstvu
- Izobraževanje, svetovanje in praktično usposabljanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev
- Pravna  pomoč  članom KGZS  pri  urejanju  pravnih  zadev  s  področja  kmetijstva,  gozdarstva  in 

gospodarjenja
- Oskrba veterinarskih postaj z repromaterialom za osemenjevanje govejih plemenic
- Reja  plemenskih  bikov  za  potrebe  odbire  za  osemenjevalne  centre  za  proizvodnjo  in  prodajo 

semena ali za naravni pripust ter pridelava krme za plemenjake
- Svetovanje in pomoč pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju dopolnilnih dejavnosti

Na osnovi javnih pooblastil pa izvaja sledeče dejavnosti:
- Laboratorijska  dejavnosi  na  področju  pedologije  in  ugotavljanja  skladnosti  kmetijsko-živilskih 

proizvodov
- Organoleptične ocene mlečnih in mesnih izdelkov, mošta in vina
- Izvajanje laboratorijskih analiz zemlje, krme, grozdja in vina ter drugih proizvodov iz grozdja in vina, 

izdajanje certifikatov in druge naloge določene z zakonom
- Spremljanje dozorevanja grozdja za določitev roka trgatve
- Izvajanje laboratorijskih in organoleptičnih analiz oljčnega olja inšpekcijskih vzorcev
- Izvajanje obveznih zdravstvenih pregledov izhodiščnega in sadilnega materiala večletnih rastlin iz 

uvoza
- Opravljanje  bioloških  prvih  preiskav  vzorcev  sredstev  za  varstvo  rastlin  proizvedenih  iz  novih 

aktivnih snovi
- Opravljanje  veterinarske  dejavnosti  v  vzrejališču  mladih  plemenskih  bikov  in  kontrola  kakovosti 

semena bikov
- Izvajanje kontrole integrirane pridelave grozdja,poljščin,sadja in zelenjave
- Izvajanje  uradne diagnostike  karantenskih  in  gospodarsko škodljivih  organizmov,  izdelave ocen 

tveganja in ukrepov za njihovo zatiranje ter vodenje podatkovne baze
Poleg zgoraj naštetih dejavnosti zavod opravlja še druge gospodarske in storitvene dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z opravljanjem javne službe oziroma se z njo  
dopolnjujejo kot so:

- Vzreja plemenskih bikov in pridelava krme za lastne potrebe ter trgovina s plemenskimi živalmi
- Raziskovalna dejavnost za področje kmetijstva in sorodnih dejavnosti
- Izdelava idejnih gradbenih načrtov za kmetijske objekte (hlevi, silosi, skladišča, gnojiščne jame,..) in 

poslovnih načrtov za investicije v kmetijstvu
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- Priprava in izdajanje strokovnih navodil in publikacij

Proizvodno tržno dejavnost predstavlja pridelava in prodaja sadnih sadik ter drugih rastlin za 
potrebe kmetijstva.

Dolgoročni zastavljeni cilji

    -ohranjanje kmetijskih gospodarstev ter svetovanje pri izvajanju prestrukturiranja kmetijske pridelave
     v smeri pridelave visokokakovostnih pridelkov in živil 
    -usmerjanje kmetij v skladu z dolgoročnim programom razvoja Slovenskega kmetijstva
    -dvig profesionalne ravni in izobrazbene ravni kmetov
    -uvajanje novih tehnologij na kmetijskih gospodarstvih
   - uvajanje okolju prijaznejšega načina kmetovanja (integrirana in ekološka pridelava)
   - pomoč kmetom pri zagotavljanju izpolnjevanja pogojev in zahtev EU standardov
   - uvajanje in razvijanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
   - usmerjanje kmetij v smislu izvajanja učinkovitejšega trženja kmetijskih pridelkov
   - usposobitev kmetijskih gospodarstev za izvajanje ukrepov PRP in SKP   
   - dvig učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi ter usposabljanje lastnikov gozdov za varno delo 

  Letni zastavljeni cilji  
- izvajanje načrtovanega programa dela zavoda
- izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2008
- svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva
- sodelovanje z občinami pri izvajanju programa razvoja podeželja
- sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog v živinoreji 
- organizacija in izvajanje dislociranega vnosa subvencijskih vlog 
- pomoč kmetijam pri izdelavi ocene tveganja 
- sodelovati z drugimi inštitucijami
- spodbujanje dolovanja strokovnih društev
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