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oseba, se z objavo mnenja /
pripombe na spletni strani
MKGP
objavi
tudi
ime
predlagatelja2

Se strinjam

Se ne strinjam

Oddaja mnenja in pripombe:
Izpolnjene obrazce, prosimo, posredujte na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma na naslov Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana do vključno 11. avgusta 2022.
Prejeta mnenja in pripombe bodo javno objavljene. V nadaljevanju postopka se anonimna mnenja in
pripombe ter ne relevantni komentarji ne bodo upoštevali.

DOPOLNILA, MNENJA IN PREDLOGI za
Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo
Predlagamo, da se predlogi implementirajo v zakonodajo.
I.

VODA

1. Prosimo da vključite moderne ekosistemske pristope obvladovanja podnebnih
sprememb - »modro zeleno infrastrukturo«, umnem upravljanju vode in rastlin.
2. V SKP se naj vključi terminologija in izvedba namenske rabe prehranskih užitnih
gozdov, ki bodo v času podnebnih sprememb lažje zagotavljala oskrbo s hrano.
3. Voda v potokih mora biti dostopna tudi domačim živalim na paši in za kmetijstvo
in ne samo divjim živalim.
4. Naj se vključijo v SKP prvenstveno vzpodbude in plačila za sonaravno upravljanje
z vodami: travne mulde, akumulacijska jetra, zadrževalniki vode na kmetijskih
zemljiščih kot so mokrišča, mlake, barje močvirja, zbiranje deževnice iz streh.,
To so sonaravne rešitve, ki so jih poznali že naši predniki, sedaj jih lahko s sedanjimi
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tehnikami posodobimo kmetje jih lahko v veliki meri naredijo sami in so nujni, v času
podnebnih sprememb. Trenutno ste predvideli samo namakalne sisteme za katere
je potrebno ogromno kapitala, le nekaj pa v okviru KOPOP, sonaravno
upravljanje vode pa potrebujejo vse kmetijske površine.
5. Preprečite prodajo ali koncesijo kateregakoli vodnega vira v Sloveniji in zato
ustrezno formulirajte okoljske ukrepe.

II.
POVEČANJE SAMOOSKRBE IN PREHRANSKE VARNOSTI
1. Predlagamo, da se vzpodbudijo s strateškim načrtom in okoljskim načrtom aktivnosti,
ki bodo zagotavljale večjo samooskrbo s sonaravno predelano hrano (tega v
sedanjem SKP) ni zaznati.
2. Samooskrba ni le stvar kmetijstva, ampak je celosten koncept razvoja družbe, ki ga je
smiselno razširiti po vseh vitalnih ekonomskih sektorjih in aspektih posameznikovega
življenja in zato naj ukrepi vzpodbujajo sonaravno pridelavo tudi na zaščitenih
zemljiščih po načelu trajnostnega kmetijstva.
3. V SKP potrebno vključiti v terminologjo vse sonaravne načine pridelave hrane.
ohranitveni,ekološki, biodinamični in permakulturni način kar (ne samo ekološko
kmetijstvo).
4. Ukrepi naj vzpodbudijo pridelavo in ozaveščanje kupcev in odločevalcev ter
porabnikov pod sloganom: »Za več slovenske hrane«.
5. V šolah, vrtcih in javnih zavodih je potrebno zvišati prag porabe slovenske hrane na
70% in je ne omejevati z najnižjimi cenami.
6. Potrebna je uvedba stimulacije za uporabnike slovenske hrane.
7. Dodeli se naj višja stimulacija in doplačilo za pravične tržne cene slovenske hrane
zavodom in šolam za povečanje uporabe slovenske hrane v šolskih kuhinjah in
zavodih.
8. Z ukrepi je potrebno poskrbeti za samooskrbo s čaji in zelišči, pri katerih smo
lahko ne samo samooskrbni; lahko so tudi odlična tržna priložnost – vzpodbude
za pridelavo čajev in zelišč so potrebne ne samo preko projektov, ampak je potreben
sistemski pristop trajnostne kmetijske politike.
9. Preprečiti je potrebno novo pozidavo novih kmetijskih površin in vzpodbujati
poselitev podeželja in ne samo gradnjo stanovanj v mestih.
10. Izkoristiti del požganih kraških površin za pridelavo zdravilnih rastlin, žit,
pašništvo, užitni gozdni vrt ter povečati samooskrbo in spremeniti namembnost
iz gozda v kmetijska zemljišča.
11. Da se vzpodbuja gospodinjsko samooskrbo, vrtičkarstvo, sadjarstvo, vključno z
rejo malih živali, kokoši, kuncev in se ohrani pravica do svobodne pridelave
hrane.
12. Naj se vključijo in planirajo za oskrbo s hrano poleg klasičnih tudi vkopani rastlinjaki
»wallipiniji«.

III.

GSO HRANA IN KRMILA
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1. Zahteva za ohranitev in okrepitev označevanja GSO semen, krme, gnojil,
prehranskih dodatkov in izdelkov pridelanih s surovinami, kjer so uporabljene
takšne surovine. V perspektivi 2023- 27 je potrebno jasno ločiti med KMG-ji, ki ne
uporabljajo GSO krme, gnojil in semen in ostalimi.
2. Predlagamo, da se omejijo plačila na I. in II. stebru vse dotlej, dokler krme ne
nadomestijo s slovenskimi komponentami ali s certifikatom“ certificirano na brez
GSO. Ko se bo stanje s krmo ali gnojem na KMG-jih spremenilo, se plačila I.in II. stebra
lahko uvedejo nazaj. V prvem stebru so plačilne pravice na hektar zelena komponetna
proizvodna vezana živila žita, kmetijski trge v neposredna plačil pa je II. steber je pa
program razvoja podeželja in KOPOP in OMD.
3. Utemeljitev: Priča smo nelegalnim poskusom Komisije, ki na pobudo multinacionalk
poskuša legitimizirati sodobne GSO tehnike, ki jih v prihodnje ne bi bilo nujno
označevati. Takšni predlogi so v direktnem nasprotju s pravico potrošnikov do izbire in
cilji trajnostnega razvoja ter ohranjanj biodiverzitete. Posledice sprejemanja takšne
prakse lahko pripeljejo do nepovratnih posledic za okolje in zdravje ljudi.
Da gre za poskuse ki so v nasprotju z veljavnim pravnim redom dokazujejo tudi tožbe
na to temo, kjer je sodišče v Franciji kot tudi EU sodišče odločilo, da je tudi nove genske
tehnike potrebno označevati.
4. Kot davkoplačevalci zahtevamo, da naš denar ne bo uporabljen za stimulacijo
praks, ki vodijo slovensko kmetijstvo v napačno smer. Perspektiva 2023 - 27 naj
kmetom jasno pokaže smer in naj sredstva iz I. In II stebra prednostno dobijo tisti, ki so
pripravljeni delati sonaravno, kakovostno in trajnostno. Subvencije naj dodatno dobijo
kmetje, ki hranijo živali s slovensko hrano.
5. Izkušnje glede pospeševanja ekološke in biodinamične metode bledijo, nimajo
zadostnega učinka, desetletja dela naših naprezanj to povejo/ kažejo, ker na
drugi strani država s politiko plačil I.in II. stebra istočasno dopušča GSO.
6. Sicer pa naj bi na nivoju EU letos odločali o koncu prehodnega obdobja za glifosat (da
se v 4ih letih kmetijstvo prilagodi na življenje brez glifosata kot je bilo 30 let nazaj.
7. Na svetu EU je bilo rečeno, da Slovenija pozdravlja nove kmetijske tehnike, kar je
bil napačen prevod »new breeding techniques« (to so v resnici nove tehnike), o
čemer v Sloveniji do tega trenutka sploh ni bilo nobene razprave, vemo pa, da se na
EU nivoju delajo ankete, raziskave in področni odbori (tudi s slovenskimi predstavniki
pristojnih ministrstev) o tem že diskutirajo. Gre za idejo multinacionalk, da se s temi
tehnikami spremenjena hrana, krma ne bi več označevala kot se mora sicer z GSO iz
prejšnejga obdobja, čeprav sta padli že dve tožbi na to temo - tako v Franciji kot na EU
sodišču, ki je odločilo, da se tudi te nove spremembe z novimi genskimi tehnikami
morajo označevati in da potrošniki moramo imeti izbiro,…
Želimo, da se javna razparava na to temo odpre tudi v Sloveniji prej in ne šele
potem, ko bo potrebno EU zakonodajo implementirati v Sloveniji in se to tematiko
ustrezno uvrsti v Strateški plan kmetijske politike
8. Predlagamo, da se Ministrstvo za kmetijstvo aktivno vključi in prepove GSO
hrano, krmila in proizvodnjo glifosata in izvedenk na območju Slovenije (tovarna
v Rušah) .
9. Predlagamo, da se uvede obvezna jasna označba izdelkov, ki je GSO hrana, tako
nepredelana živila (sveža sadje in zelenjava, krmila) in tudi predelana in konzervirana
hrana (vložnine, hlajeni izdelki, meso itd.). Slovenija namreč uvozi obilo hrane, ki je
v resnici GSO, potrošniki pa o tem niso jasno seznanjeni. Ker slovenski
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proizvajalci hrane GSO hrane za uživanje v skladu z zakonodajo ne pridelujejo,
je takšen ukrep, poleg varnejše hrane za potrošnike, tudi tržna priložnost za
slovensko kmetijstvo, katere učinki se bo direktno prelila v državno blagajno.
IV.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

INTENZIVNA IN/ALI SONARAVNA PRIDELAVA HRANE IN KAKO PRIDELATI
VEČ IN RAZGLASITEV SLOVENIJE ZA EKO CONO EVROPE

V strategiji kmetijstva je potrebno ločiti načine pridelave hrane. Prišel je čas,
ko potrebujemo krovno pomoč krovne kmetijske politike MKGP, da se v osnovi ločijo
ukrepi in vzpodbude za intenzivno kmetijstvo.
Vemo, da konvencialno – intenzivno kmetijstv, potrebuje velike vhodne
stroške mineralnih gnojil, semen in FFS in tekmuje na svetovnem trgu z nizkimi cenami
pridelkov, na drugi strani pa sonaravno – ohranitveno, ekološko, biodinamično,
permakulturno), ki pri pridelavi hrane uporablja tudi potencial racionalnega upravljanja
vode, sonca in geografske lege pri pridelavi hrane (nizka obdelava tal, sukcesivna setev,
nivojska mešana zasaditev kultur…)
Vključujejo tudi kombinirane metode ekoloških in biodinamičnih tehnik, dvigovanja rodnosti
tal s humusom, pridelave s pomočjo zdravilnih rastlin in zelišč. Tako ustvarjamo zdrave
habitate kar omogoča život tal sposbnih za pridelavo hrane. To je lahko čudovita poslovna
priložnost za oživljanje podeželja za dvig odkupnih in prodajnih cen slovenske hrane kar
pomeni večjo profitabilnost kmetij. Takšen način pridelave zahteva manj vhodnih stroškov
in pri prodaji pridelkov le ti ne tekmujejo istočasno z nizkimi cenami konvencionalno
pridelane hrane, ki se kreirajo na svetovnih borzah in določajo tržne cene hrane.
.
Višina subvencij naj bo odvisna od stopnje humusa odstotek organske deleža v tleh
Da bi stvar zaživela (sedaj vemo, da eko kmetje, vse kar pridelajo, prodajo lahko kar
doma), predlagamo in ponovno podajamo pobudo, da MKGP in Slovenija razglasi
SLOVENIJO ZA EKO CONO EVROPE, ki bi zagotavljala višje odkupne in prodajne
cene in celostni pristop k zdravju in prehrani in turizmu s pričetkom organiziranja
tržne pridelave na zeliščih. Ustvari se lahko doponilna blagovna znamke ne samo „I feel
Slovenia“, ampak tudi „I taste Slovenia“, ki bo pomagala pri promociji.
V Sloveniji imamo že do sedaj nadstandardne ukrepe pridelave hrane - območja
Natura 2000, več kot polovica države so gozdovi, več kot polovica državljanov živi na
podeželju, pridelava hrane pa je nadstadardna v primerjavi z večjimi državami, - zato je
prav, da si Slovenija utre prvinsko pozicijo na tem področju. Dober zgled je lahko
razglasitev Svetovnega dneva čebel, ki je ohranil čebele in istočasno razvil celo čebelarsko
panogo v kateri smo sedaj svetovna velesila tako na področju, čebelartsva, apiterapije,
prenosa znanjav praksi, izobraževanja, novih izdelkov..
Prag za vstop v subvencije in plačila naj bo kmetijsko zemljišče 1 ha, saj npr. v
semenarstvu in zelenjadarstvu, pridelava šampinjonov ta površina zadostuje za
gospodarjenje na kmetiji- sedanje velike površine določene v zakonodaji so velikokrat
ovira.
V obvezno izobraževanje o okoljskih, ekoloških in trajnostnih načinih pridelave hrane
naj se vključi vse kmetovalce – ne samo ekološke za ekološko tematiko, da bodo tudi
konvencionalni pridelovalci spoznali sonaravne načine pridelave hrane in varovanja
narave.
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7. S plačili naj se plačuje mentorstvo kmetij dobrih praks; Npr: kmetija Černelič lahko
daje nasvete še ostalim kmetovalcem. V Sloveniji je kar nekaj uspešnih kmetovalcev, ki
lahko podelijo svoja znanja.
8. Poskrbeti je potrebno za ustrezno označevanje pridelane hrane: konvencionalno,
hidroponika, akvaponika, ohranitveno, ekološko, biodinamična na vsaki embalaži, da
kupec, ve kaj kupuje. Seveda domače in uvožene.
9. Vzpodbudi se naj organizacija distribucije od kmeta do potrošnika direktno, z direktnim
doplačili na kg prodanih pridelkov.
10. Vzpodbuditi je potrebno vrtičkarje za pridelovalo več hrane in urediti ukrepe za
možnost odkupa sonaravno pridelanih pridelkov od vrtičkarjev;
11. Vzpodbuditi sejanje avtohtonih rastlin in rejo avtohtonih domačih živali na sonaraven
način.
12. Vzpodbuditi je potrebno več žlahtnjenja slovenskih semen v Semenskem centru Ptuj
z več semeni, ki so sedaj v depoju (5400 varietet, na lokaciji v genski banki KIS; na trgu pa
je slovenskih semen, ki bi jih bilo možno kupiti le okoli 200 sort in jih posejati na slovenskih
vrtovih in poljih.
13. Vzpodbuditi je potrebno Zadružno zvezo Slovenije, KGZS in izobraževalce za udejanjanje
za sistem krožnega gospodarstva »od semena do krožnika« in s tem povezanih
dejavnosti. Zadružna zveza Slovenije ima več kot 300 trgovin in bi lahko bile stabilen
prehranski oskrbovalec v času prehranske krize, če bi se pravilno organizirali, V nekaterih
primerih pa na svojih prodajnih policah nimajo niti izdelkov svojih članov.
14. Potrebno je organizirati sukcesivne setve zelenjadnic in poljščin po mesecih od
Primorske do Gorenjske, da podaljšamo oskrbo s hrano za čim več dni v letu.

V.

KMETIJSKA ZEMLJA IN SOLIDARNOSTI SKLAD ZA PROPADAJOČE
KMETIJE IN UKREPI ZA BIO KROŽNO GOSPODARSTVO

1. Naj se nujno vključijo v SKP ukrepi, ki preprečijo prodajo kmetijske zemlje tujcem
in tujim korporacijam. Ali bomo še naprej dopuščali zmanjšanje iz sedanjih 850 m2
na prebivalca kmetijskih površin?
2. Ustanoviti je potrebno solidarnosti sklad za kmetije, ki bi propadle in se jih odkupi ali
vzame v najem in jih da v zakup ali upravljanje ljudem, ki bi bili pripravljeni na podlagi
lastnega poslovnega načrta s podporo strokovnjakov upravljati kmetijo. Naj se poveže
Ministrstvo za delo, gospodarstvo in kmetijstvo in prevzemniku te kmetije izplačuje tri
leta plačo (kot npr 450,00 EUR sredstev za mlade prevzemnike kmetij) ter to poda na
podlagi razsipa.
3. VSKP je potrebno vključiti ukrepe za povečanje pridelave kmetijskih industrijskih
rastlin in so potrebni za bio krožno gospodarstvo: industrijska konoplja, stročnice, lan,
volno, les…
4. Razvijmo s tem povezane gospodarske panoge bio krožnega gospodarstva iz naravnih
surovin. npr. bioplastika iz hmeljevih vrvic, konoplja za papir, gradbeništvo, tekstilna
panogo iz naravnih materialov...
5. Razvijajmo samooskrbo in tržne priložnosti tam, kjer jih imamo, kot na področju
zeliščarstva, kot na področju zdravilnih rastlin.
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6. Znanje. Poznamo veliko dobrih praks in uspešnih zeliščarjev ter projektov, za katere
predlagamo, da se rezultati vseh projektov iz razpisov povežejo v skupno platformo
na MKGP, da bo znanje iz razpisov na voljo vsem uporabnikom.
7. Naj slovenski sklad zemljišč dopusti možnost najema državne zemlje, ki se zarašča
in propada vsem tudi nekmetom, ki se zavežejo, da bodo najmanj10 do 30 let
kmetovali.
8. V SKP je potrebno vključiti terminologijo aktivni kmet = novi kmet - ne samo mladi
kmet v sistem prejemanja subvencij, Sedanji sistem omogoča prevzemnikom kmetij
dostop do sredstev le do 40 leta starosti. Trenutno imamo tudi veliko zainteresiranih, ki
se kmetovanja lotijo kasneje po 40 letu pa zaradi majhnosti kmetije ali starosti čez 40
let ne morejo kandidirati za nobena sredstva ali sodelovati na razpisih.
9. Trajnostno kmetijstvo in okolje vključiti v vse izobraževalne programe: v vrtce,
osnovne šole, srednje šole in v prekvalifikacije na Zavodu za zaposlovanje.
10. Vzpodbujati poklice v povezavi s kmetijstvom, obrtjo, varovanjem starejših, in
turizmom na kmetiji z ozaveščanem in višjo štipendijo in vajeniškim sistemom.
11. Vključitev poklica kmetovalca, semenarja, poljedelec, gozdar in podobne poklice.
ki zagotavljajo samozadostnost države v privilegiran položaj, ki bo zagotavljal
dolgoročno politiko nadstardnih storitev in blagostanja v vso zakonodajo.
12. Zaščititi je potrebno slovensko kmetijsko pridelavo in predelavo pred uvoženo,
ki jo subvencionira ali kako drugače stimulirana (tudi z znižanjem kakovosti) država
izvora (protidampinške carine). Da si ne delamo utvar, to počenjajo tudi države EU –
čeprav za vse velja enoten prost pretok blaga.
13. Predlagamo davčno olajšavo za državljane za nakup slovenskih izdelkov ter
prednost in davčne olajšave za domače kupce in podjetnike 0.3%, kar bi
vzpodbudilo domačo potrošnjo.
14. Predlagamo, da se za zniža davčna stopnja za hrano ter nižje ali oprostitev
prispevkov za vse pridelovalce hrane, ki svoje izdelke dajejo na trg.
15. Potrebno je rešiti problem propadajočih kmetij zaradi preveč dedičev z različnimi
interesi. Potrebno bi bilo vključiti ukrep, da se naj dediči dogovorijo v roku 1 leta, sicer
kmetijo kupi ali vzame v najem po ocenjeni vrednosti GURS in potem se da kmetijo v
najem po simbolični ceni za 10 do 30 let . Potem pa se bodo že menda zmenili, sicer
se najem podaljša. S tem kmetija živi naprej in se ne zarašča oz. propada in s tem tudi
ne izgublja vrednosti. Takih kmetij je ogromno. Prav tako propadajo kmetije, kjer gredo
starostniki v dom ostarelih, skrbništvo pa prevzame Center za socialno delo. Tudi
takšen primer bi lahko reševali na zgoraj opisan način.
16. Kje dobiti nove kmetijske površine – Kras je veliko sedaj požgano področje –
predlagamo, da se le del zemljišč kjer stroka oceni da je to nujno se naj vzpostavi
gozd, ostali del pa se naj nameni kmetijskim površinah za pridelavo odpornih žit,
pridelavi zelišč , pašnikom, užitnim gozdnim vrtovom..

VI.

ZRAK

1. Predlagamo, da se podpre pobuda do pravice do čistega zraka, hrane in vode ne
(ki je sicer že vpisana) vpiše v ustavo. Temu ustrezno se pripravi tudi akcijska

7

politika in ukrepi, ki zagotavljajo čist zrak (čistilne naprave, zelene fasade, več dreves
v mestih...).
2. Predlagamo, da se ljudi pouči, da je prvinski energent za ogrevanje v Slovenji bil
skozi stoletja les in da morajo biti drva v prvi vrsti suha, da ne onesnažujejo zraka.
3. Predlagamo, da se obdavči tranzit – izpustov letal in drugih transportnih
sredstev, ladij, jaht –višino pa določi na podlagi analize izpušnih plinov.
4. MKGP naj podpre ukrepe, da se da tranzitne kamione na vlake, ki neugodno
vplivajo na naravne resurse, zrak in infrastrukturo.

VII.

TRAJNOSTNA IN (NE) VARNA PRIHODNOST

Naprošamo, da k okoljskemu načrtu in strateški politiki kmetijstva pristopite celovito, saj v
prihodnosti ni nujno, da bomo lahko toliko hrane, kot jo potrebujemo, uvozili. Zato predlagamo:
1. Aktivirati je potrebno mlade nezaposlene ljudi, starejše ljudi ter težje zaposljive ljudi
z družbeno koristnim delom ter povezati vse v medgeneracijske delovno – aktivno
organizirane centre, ki bodo delovali v lokalnih skupnostih v trajnostno naravnani družbi.
2. Vzpodbuditi samooskrbne in sobivanjske skupnosti na podeželju.
3. Potrebno je aktivirati večje množice ljudi v delovne in aktivne procese, potreben
je razmislek o obveznem usposabljanju prebivalcev v civilni zaščiti, saj je potrebno
povečati solidarnost in jih združiti še v času normalnih razmer. Organizirati jih pod okriljem
civilne zaščite v gasilskih domovih, kjer bo nudena pomoč na lokalni ravni. Ponujena hrana
na skoraj 1500 lokacijah hkrati npr vsako soboto. V primeru, da ne deluje elektrika,
infratruktura v primeru večjih nesreč..
4. V blagovne rezerve se naj umestijo avtohtona semena in dovolj slovenske hrane za
redne in izredne razmere. Dobro bi bilo tudi, da so količine in lokacije blagovnih zalog
tudi javno dostopni podatki ter se o tem redno obvešča javnost.

Hvala za preučitev in nadejamo se, da bo čim več predlogov upoštevanih

Za sodelujoče pripravljalce predlogov, Irena Rotar, Ekoci
Žalec 11. 8 2022
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