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Odgovor na vaše pobude in prošnjo

Spoštovani,
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) smo prejeli
vaše pobude in prošnjo glede nadaljnjega trajnostnega razvoja kmetijstva. Prejete predloge in
prošnjo smo proučili in vam pripravili odgovore po točkah.
1. Glede prošnje za finančna sredstva za vzpodbudo za nove kmete, ki bi sedaj pričeli
kmetovati in so starejši od 40 let, ter predloga, da denar za nova delovna mesta na podeželju
prispevata tudi MGRT in MDDSZ v sedmem protikoronskem paketu, ministrstvo odgovarja
sledeče:
Na ministrstvu je v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike v analizi stanja, ki smo
jo pripravili za specifični cilj 7: Privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na
podeželskih območjih (v nadaljnjem besedilu: SC 7), zaznana tudi potreba »Omogočiti zagon
kmetijske dejavnosti novim pristopnikom v kmetijstvo«. V kolikor bo prioritizacija potreb, ki jih je
trenutno v SC 7 zaznanih šest, prepoznala potrebo kot utemeljeno in bo finančna razdelitev
sredstev za izvajanje intervencije za nove pristopnike v kmetijstvo to dopuščala, bomo
intervencijo v novem programskem obdobju tudi izvajali.
2. Glede Semenarskega centra Ptuj je izražena prošnja za pravočasno plačilo kupnine s strani
SDH ter pospešitev postopkov, da Semenarski center Ptuj prevzame KIS in bo tako omogočeno
delovanje genske banke avtohtonih semen. Ministrstvo odgovarja sledeče:
Ministrstvo se zaveda pomena lastnih genskih virov in ohranitve semen slovenskih sort
kmetijskih rastlin v slovenski lasti. Selekcijsko poskusni center Ptuj ima strateški pomen, saj
upravlja rastlinske genske vire in ima izjemno pomembno vlogo za trajnostni razvoj slovenskega
semenarstva in kmetijstva.
Gre za dejavnost ohranjanja rastlinskih genskih virov ter vzdrževanja in semenarjenja lokalnih
sort kmetijskih rastlin, katerih ponudba je v Sloveniji izjemno omejena, zato je Vlada Republike
Slovenije s sklepom naložila Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., da v skladu z ZSDH-1
izvede postopke za odplačni prenos Selekcijsko poskusnega centra Ptuj, ki je obrat družbe
Semenarne Ljubljana, d.o.o., v lasti družbe Villager, d.o.o., na Republiko Slovenijo.
Rok za odplačni prenos SPC Ptuj se je po sporazumu s Semenarno podaljšal za 6 mesecev,
skrajni rok za odplačni prenos je 11. marec 2021. Slovenski državni holding, d. d nadaljuje s
postopki za odplačni prenos SPC Ptuj.

3. Glede prošnje, da se med termine za naslednjo SKP navede poleg ekološkega tudi druge
oblike trajnostnega kmetijstva – biodinamično in permakulturno. ter izražene pobude, da se na
ravni EU razglasi Slovenijo ZA EKO VRT EVROPE, kar bi dalo našim pridelkom višjo dodano
vrednost, ministrstvo odgovarja sledeče:
Slovenija spodbuja trajnostno kmetijstvo in v okviru novega zakonodajnega okvira SKP po 2020
bomo proučili možnosti za spodbujanje vseh oblik sonaravnega kmetovanja.
Na podlagi nacionalnih in EU pravil je v zakonodajnih dokumentih trenutno definiran le termin za
ekološko kmetovanje, za kar veljajo enotna pravila. Ker sta biodinamično kmetovanje in
permakultura zasnovana na zasebnih standardih, le ti do sedaj niso bili vključeni v nacionalna
pravila in prav tako jih EU zakonodaja obravnava ločeno. Ministrstvo bo preučilo možnosti o
vključitvi tovrstnega kmetovanja v strateški načrt po 2020 na podlagi analize stanja in ocene
potreb. Pri pripravi teh dokumentov pa bodo sodelovali zainteresirani deležniki in strokovna
javnost.
V okviru nove perspektive po letu 2020 se bo nadaljevalo spodbujanje ekološkega kmetovanja,
kar je razvidno tudi iz Resolucije »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«, ki
predstavlja strateški okvir razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja.
Intervencije po letu 2021 bodo tako namenjene v največji meri omenjenim področjem, ki bodo
posledično pripomogle k spodbujanju večjega obsega pridelave in predelave slovenske
ekološke hrane.
4. V dopisu navajate, da verjamete da nam bo skupaj z novim vodstvom KGZS in ZZS uspelo
okrepiti prehransko varnost Slovenije od semen do izdelka, zagotoviti organizacijo sukcesivnih
setev pridelkov po regijah v različnih časovnih obdobjih, ki bo zagotavljala oskrbo z zelenjavo za
čim več dni v letu, okrepiti samooskrbo s sadjem in okrepiti tudi vlogo Zadrug, ki morajo postati
močan povezovalni člen med pridelovalci in trgovino v izgradnji agroživilske verige. Ministrstvo
odgovarja sledeče:
Ministrstvo se zaveda pomena zagotavljanja prehranske varnosti in samooskrbe, zato izvaja
številne ukrepe tako na nivoju države, kot tudi v okviru Skupne kmetijske politike EU, z
namenom povečanja pridelave in predelave sadja in zelenjave pri nas. V okviru nacionalnih
ukrepov izpostavljamo projekt Dan slovenske hrane, kateri glavni cilj je podpora slovenskim
pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače
samooskrbe. Pomemben je tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, promocija slovenske
hrane ter delovanje javnih služb na področju rastlinske pridelave. Ministrstvo izvaja številne
ukrepe na področju skupne kmetijske politike, ki vodijo k povečanju stopnje samooskrbe s
sadjem in zelenjavo. Izvajajo se podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva, med katere
prištevamo nakup in postavitev rastlinjakov, mrežnikov, zaščitnih mrež proti toči, ureditev
zasebnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme.
Ministrstvo je v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 (PKP3, PKP5) do konca leta 2021, odpravilo administrativne ovire in skrajšalo roke
pri pridobivanju upravnih dovoljenj za postavitev rastlinjakov (izključno za kmetijske namene in
pridelavo hrane) in namakalnih sistemov. Namen začasnih ukrepov je predvsem povečanje
obsega kmetijske pridelave, tako s stališča površin kot vpeljave sodobnejših tehnologij, ki
omogočajo večjo produktivnost, učinkovitost pridelave in manjšo odvisnost od vremenskih
dejavnikov.
V okviru Programa razvoja podeželja so za pridelovalce zelenjave in sadja pomembni tudi
ukrepi na področju ustanovitve skupin in organizacij proizvajalcev ter podpore za horizontalno in
vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih
dobavnih verig in lokalnih trgov.
V Sloveniji je opazen napredek pri organiziranju v evropsko primerljive oblike organizacij
proizvajalcev, saj so v sektorju sadja in zelenjava priznane štiri skupine proizvajalcev za skupno
trženje in ena organizacija proizvajalcev za sadje in zelenjavo, med katerimi ima tudi Zadruga
pomembno povezovalno vlogo.

5. Glede izraženega upanja, da bodo v zadrugah uspeli zagotoviti tudi odkup hrane od
vrtičkarjev (po vzoru Italije-kontrola kvalitete pridelave s hitrimi testi) ter narediti vsaj dve močni
slovenski trgovski verigi, ter glede tesnejšega sodelovanja s podjetjem Tuš ministrstvo
odgovarja sledeče:
Zahvaljujemo se vam za informacijo o pobudi, ki ste nam jo posredovali. Predlagamo, da še
tesneje sodelujete z zadružnim sistemom, da boste vaše ideje lahko uresničili v okviru
sodelovanja z njimi. Tudi pobuda o vključitvi pridelkov vrtičkarjev je zanimiva in tudi v tem
primeru predlagamo direktno povezavo s trgovino, oz. zadružnim sistemom.

S spoštovanjem,

Darja Majkovič
generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo

