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Zapisnik 4. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje Republike Slovenije

Datum sestanka:

15. 7. 2020

Trajanje sestanka: Od 13.40 do 18.30

Prisotni člani oz. dr. Andrej Simončič, Branko Ravnik, Anita Jakuš, Anton
namestniki:
Medved, Doris Letina, dr. Tatjana Zagorc, prof. dr. Branko
Kramberger, Franc Režonja, prof. dr. Emil Erjavec in Marjan
Vindiš
Odsotni člani:

Tone Hrovat, Irena Ule, Boštjan Noč

Predstavniki
MKGP in ostali:

dr. Jože Podgoršek, dr. Darja Majkovič, dr. Jože Ileršič, Polona
Kolarek Novšek, Andrej Hafner, Janja Kokolj-Prošek, Martin
Gosenca, Andreja Brglez in Branko Virag

Dnevni red:
1. Pozdrav in potrditev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS
4. Poročilo o aktivnostih ministrstva in vprašanja ter pobude članov
5. Seznanitev s Poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2019
6. Predstavitev obširnejših sprememb predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
7. Razno
Ad. 1
Svet za kmetijstvo je sklepčen.
Ad. 2
Sklep 1: Svet za kmetijstvo je potrdil predlagani dnevni red.
Ad.3
Sklep 2: Svet za kmetijstvo je soglasno potrdil zapisnik 3. seje Sveta za kmetijstvo
in podeželje.

Ad.4
Državni sekretar dr. Podgoršek je seznanil člane Sveta z aktualnimi aktivnostmi
ministrstva glede katerih je izpostavil, tedensko spremljanje stanja na kmetijskih trgih
zaradi pandemije Covid-19 ter dogajanje v EU. Omenil je bil zamik pri uveljavitvi
spremembe delegirane uredbe Komisije, ki ureja krizne ukrepe v sektorju vina. Zaradi
tega bo moralo MKGP v septembru pripraviti spremembo nacionalne uredbe za
izvajanje teh ukrepov, ki je trenutno v sprejemu na Vladi RS, s katero bo omogočilo
tudi nacionalna doplačila za te ukrepe.
V nadaljevanju so sledila vprašanja in komentarji članov Sveta:
− glede strategije ''od vil do vilic'' za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski
sistem,
− strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030 z naslovom »Vrnimo naravo v
naša življenja«,
− o sporazumu Mercosur, za katerega bo ministrstvo članom Sveta pripravilo pisni
odgovor,
− o projektu predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021, kar bo tudi
točka na dnevnem redu naslednje seje Sveta,
− poziv k proaktivnosti, sodelovanju institucij, organiziranje,
− o pomenu poštenih cen hrane za vzpostavitev trajnostnega prehranskega sistema,
osveščanju potrošnika za nakup hrane pridelane v Sloveniji, označevanju hrane.
Ad.5
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, Igor Hrovatič, je predstavil Poročilo varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2019. Varuh v poročilu ugotavlja, da je v
verigi od pridelovalca do potrošnika vzpostavljen ustrezen nadzor, slovenski potrošnik
lahko zaupa slovenskim prehranskim proizvodom; zaznavajo se različne značilnosti
delovanja verige pri različnih deležnikih, vključno s sistemom javnega naročanja;
razumevanje deležnikov po zakonu nedovoljenih ravnanj je za isto nedovoljeno
ravnanje različno; Zakon o kmetijstvu vseh nedovoljenih ravnanj ni odpravil; delo
varuha je oteženo zaradi njegove omejene pristojnosti, saj je odziv deležnikov glede
konkretnih zadev izrazito interesno usmerjen; varuh se pri tem spoprijema s težavami
zaradi področja poslovnih skrivnosti. Izpostavil je pomembnost partnerskega odnos v
verigi preskrbe s hrano, večkratno sklicevanje podpisnikov na Kodeks dobrih poslovnih
praks med deležniki v agroživilski verigi ter možnost profesionalizacije funkcije
Varuha, saj je dela za več kot 4 h na teden. Poročilo je bilo predstavljeno tudi Odboru za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki so podali sklepe k Poročilu.
V razpravi je bilo zlasti izpostavljeno (Zagorc, Letina, Medved, Jakuš):
- premoč trgovcev, način označevanja hrane,
− pomembnost ustrezne rabe terminologije (poreklo, izvor, varna hrana),
− nepokritost področja nedovoljenih ravnanj, varuh pokriva področje verige
preskrbe s hrano,
− omemba zadrug v poročilu,
− razmislek o polprofesionalizaciji funkcije varuha,
− razmišljanje o primernosti seznanitve članov Sveta s prihodnjim letnim
poročilom varuha preden gre v potrditev na Vlado RS.

Sklep 3: Svet za kmetijstvo in podeželje RS se je seznanil s Poročilom varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2019.
Ad.6
Državni sekretar, dr. Podgoršek, je predstavil predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. ki se nanašajo na definicijo kmeta in kmetijskega
gospodarstva, ekološko kmetovanje, spremljanje bilance organske snovi in hranil v
kmetijskih tleh, spremljanje stanja kakovosti kmetijskih tal in gnojenja, poenostavitve
administrativnih postopkov za izvajanje ukrepov kmetijske politike, ukrepi inšpekcije,
ureditev organizacije za kontrolo in certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov,
uskladitev izvajanja javnih služb na področju kmetijstva, vključno z živinorejo ter
poenostavitev priprave programa javnih služb, ureditev evidenc s področja kmetijstva,
plačilni roki za hitro pokvarljive in druge kmetijske in živilske proizvode, delovanje
varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s
hrano, postopki delovanja izvršilnega organa - Javne agencije RS za varstvo
konkurence. Člani bodo konkretnejše komentarje podali pisno v času javne obravnave.
V razpravi je bilo zlasti izpostavljeno (Režonja, Medved, Letina, Ravnik, Erjavec,
Jakuš):
- razlaga pojmov talna organska snov, referenčni nosilec javnega pooblastila ter
nosilec javnega pooblastila za spremljanje stanja kmetijskih tal,
- neprimerna uporaba izraza ''čim cenejša hrana'',
- razmislek o izrazu ''kmet'',
- prepoved prodaje na stojnicah ob cesti, ki ne ustrezajo 61. členu, bi lahko bila
problem za nekatere kmete,
- pomislek za KMG MID kot javen podatek, ministrstvo bo pripravilo pisni
odgovor Službe RKG,
- pomembne so tudi enoletne pogodbe o dobavi med dobavitelji grozdja ali
grozdnega mošta za proizvodnjo vina in njihovimi neposrednimi kupci,
- pomembnost vzpostavitev enostavnih evidenc,
- določitev vrednostnega pragu je neenakovreden položaj pri pisnih pogodbah,
- ureditev področja gnojenja,
- pomembnost člena o nedovoljenih ravnanjih.
Sklep 4: Svet za kmetijstvo in podeželje RS se je seznanil s predlogom Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.
Ad. 7
Na predlog nekaterih članov Sveta je potekala razprava o aktualnem dogajanju v žitni
verigi, v kateri se je problematiziral način komuniciranja, višina cene, modelna
kalkulacija KI. Zaključila se je z ugotovitvijo, da bi bila smiselna nadgradnja žitne
verige v organizacijo proizvajalcev.

Zapisala:
Andreja Brglez

izr. prof. dr. Andrej Simončič
predsednik

Andrej
Simončič

Digitalno podpisal
Andrej Simončič
Datum: 2021.01.26
07:01:49 +01'00'

