Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Številka: 061-11-2/2019/4
Ljubljana, 2. 7. 2019

Predlog
ZAPISNIK

3. izredne seje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je bila
v sredo, 12. junija 2019, v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 10.30 uri in se zaključila ob 11.10 uri.
Prisotni:
- predsednik: Cvetko Zupančič
- podpredsednik: Branko Tomažič
- člani: mag. Marija Lah, Marjan Maučec, Ladislav Rožič .
-

Odsotni:
Tone Hrovat, Srečko Ocvirk, Franci Rokavec.
Predlagani dnevni red:
1.

Obravnava odgovora Vlade Republike Slovenije na vprašanje državnega
svetnika Branka Tomažiča glede nespoštovanja Bernske konvencije in
sprejema zakonodajnih ukrepov z namenom preprečevanja nastanka resne
škode zaradi porasta števila velikih zveri v Sloveniji

2.

Poziv Vladi Republike Slovenije za sprejem ukrepov, ki bodo omilili škodo
na kmetijskih rastlinah zaradi deževne pomladi 2019

3.

Potrditev zapisnikov 10. 11. in 12. redne ter 1. in 2. izredne seje komisije
Ad1)

Komisija je obravnavala odgovor Vlade Republike Slovenije na vprašanje državnega
svetnika Branka Tomažiča glede nespoštovanja Bernske konvencije in sprejema
zakonodajnih ukrepov z namenom preprečevanja nastanka resne škode zaradi porasta
števila velikih zveri v Sloveniji.
Komisija ob seznanitvi z odgovorom Vlade ponovno zastavlja vprašanje, zakaj se ne
spoštuje vseh možnosti, ki jih v primeru ogrožanja varnosti prebivalcev na podeželju ter
njihovega premoženja, omogoča Bernska konvencija in naša zakonodaja s tega
področja in se ustrezno ne odzove ter učinkovito ukrepa.
Komisija verjame, da bodo pristojne institucije primerno ukrepale in izraža pričakovanje,
da bo zakon, ki se pripravlja za to področje, obravnavan in sprejet do parlamentarnih
počitnic.

Ad2)
Komisija je obravnavala gradivo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za sprejem
ukrepov, ki bodo omilili škodo na kmetijskih rastlinah zaradi deževne pomladi 2019.
V predloženem gradivu je analizirano stanje po posameznih območjih Slovenije, ki so
bila podvržena letošnjim izjemno neugodnim vremenskim razmeram v aprilu in maju in
kjer je bila še posebno močno prizadeta kmetijska pridelava. Zaradi stalnega dežja v
aprilu in maju so bile kmetijske površine več ali manj po celotni državi namočene in dela
na njivskih površinah zelo otežena, posebno pri setvi koruze, kot posledica takšnega
stanja pa v rasti zaostajajo že posajene vrtnine. Stoječa voda na določenih območjih je
posevkom škodovala do te mere, da so večinoma propadli. Zaradi nizkih temperatur je
bila rast kmetijskih rastlin upočasnjena, oslabljene rastline pa so bolj občutljive na
napade bolezni in škodljivcev. Dodatno škodo je ponekod povzročila tudi pozeba v
začetku maja. Posledica izjemno neugodnih vremenskih razmer je tudi pokanje in gnitje
plodov češenj in marelic, kar bo povzročilo od 70 do 100 % izpad pridelka češenj. Prav
tako bo izpad pridelka povzročila otežena košnja na trajnem travinju, pri čemer bo
pokošena krma slabe kakovosti.
Glede na navedeno je komisija sprejela sklep, da se na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano naslovi poziv, da prouči možnosti za kakršnokoli pomoč
prizadetim območjem, predvsem pridelovalcem na področju goriške in koprske regije,
za omilitev škode na kmetijskih rastlinah zaradi deževnih razmer v aprilu in maju 2019.
Ad3)
Komisija je zapisnike 10. 11. in 12. redne ter 1. in 2. izredne seje komisije potrdila brez
pripomb.
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