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Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, na podlagi 20.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15, 55/20 in 123/20) oblikovala naslednje
POROČILO
k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022-A)
in
Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023)
Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je, kot
zainteresirana, na 12. izredni seji 8. 10. 2021 obravnavala Predlog sprememb
proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (v nadaljevanju: predlog sprememb
proračuna za leto 2022) in Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (v
nadaljevanju: predlog proračuna za leto 2023), ki ju je Državnemu zboru v obravnavo
predložila Vlada.
Komisija se je seznanila s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 in
predlogom proračuna za leto 2023 v kmetijskem delu, ki sta ju predstavili
predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju MKGP). Komisija se je seznanila tudi s stališčem Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: KGZS).
Glede na sprejeti proračun za leto 2022 (SP2022) se sredstva skupno povečujejo za
86,4 mio evrov, ker v sprejetem proračunu niso bila planirana nobena EU sredstva,
za katera še ni bilo sprejetih evropskih pravnih podlag. V predlogu sprememb
proračuna za leto 2022 so predvidena sredstva na ocenjeni višini izplačil. Tako so
integralna sredstva (planirana višina 145,5 mio evrov) glede na sprejeti predlog
proračuna za leto 2022 planirana sredstva višja za cca. 6 mio evrov in sicer: 2,0 mio
evrov za podpora narodnim skupnostim za Dogovorom o sodelovanju poslancev
italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado RS za Ustanovitev zadruge na
področju kmetijstva in vinogradništva; 1,0 mio evrov za plačilo DDV za Načrt
okrevanja in odpornosti; 0,8 mio evrov za prilagajanje podnebnim spremembam
(zavarovalne premije); 0,75 mio evrov za plače MKGP z organi v sestavi; 0,5 mio
evrov za ukrepe preprečevanja in nadzora afriške prašičje kuge (nagrajevanje lovskih
družin za zmanjšanje populacije); 0,3 mio evrov za usposobitev javnih zavodov

(šole);0,4 mio evrov javna služba zdravstvenega varstva rastlin in 0,3 mio evrov za
programe monitoringov.
Komisija ugotavlja, da v predlogu proračuna za leto 2023 ni zajet sorazmerni del
dodatnih sredstev za II. steber Skupne kmetijske politike po letu 2023–2027 v višini
100 mio, kot tudi ne sorazmerni del sredstev 380 mio, ki jih zahtevajo kmetijske
organizacije oziroma Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Komisija poudarja, da
je nujno zagotoviti dodatna sredstva v okviru predloga proračuna v času odsotnosti
oziroma sproščenosti fiskalnega pravila, saj kasneje to ne bo mogoče. Le na tak
način bo moč pričeti z investicijskimi vlaganji že v letu 2023.
Komisija pozdravlja dvig sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva v višjem odstotku (55%) ter predvidena
sredstva za ukrep zagotavljanje zmanjšanja populacije divjih prašičev z intenzivnim
odstrelom z namenom zmanjševanja vpliva virusa afriške prašičje kuge v primeru
izbruha na način, da se upravljavcu lovišča izplača finančna spodbuda za vsako
odstreljeno žival (100 oziroma 50 evrov). Ob tem je komisija sicer izrazila bojazen, v
kolikšni meri bo ukrep realiziran glede na problematiko staranja članstva lovskih
družin, ki imajo sicer 22.000 članov (lovcev), katerih povprečna starost je 62 let. Na
tem mestu so pred nami izzivi, kako motivirati mlade, da bodo zainteresirani za to
dejavnost ter morebitne spremembe Zakona o divjadi in lovstvu in Zakona o društvih.
V razpravi so člani ponovno izpostavili, da je bilo kmetijstvu, kot tudi gospodarstvu na
sploh, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost dodeljeno premalo sredstev. Glede
na aktualno kritično stanje v kmetijstvu tudi sredstva v okviru Predloga Strateškega
načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027 niso zadostna. Slovensko kmetijstvo se
sooča z nesprejemljivo nizkimi odkupnimi cenami kmetijskih izdelkov ob hkratni rasti
maloprodajnih cen hrane in nesorazmerni rasti proizvodnih stroškov ter drugimi
nezavidljivimi okoliščinami, ki vodijo k vedno večjemu opuščanju kmetijske
dejavnosti. V težnji, da bi dosegli zastavljene cilje v Resoluciji o nacionalnem
programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša
hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«, je nujno, da se s projekti v okviru
Strateškega načrta SKP 2023-2027 začne že v letu 2023, za kar pa je treba
opredeliti in tudi zagotoviti ustrezna sredstva v obravnavanem predlogu proračuna.
Komisija je tudi izpostavila, da iz predloga proračuna za leto 2023 ni razvidno, ali so
predvidena sredstva za odkup strateško pomembnega Selekcijsko-poskusnega
centra Ptuj (SPC Ptuj), s čimer bi ohranili rastlinski semenski material ogroženih
avtohtonih slovenskih semen v okviru nacionalne semenske banke. Po zagotovilih
predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naj bi bil postopek
odkupa v teku. V okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa je namenjeno 5,1 mio
evrov za investicije v semenarski center za pogozdovanje.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko Tomažič.
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