Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Številka: 061-11-3/2020/7
Ljubljana, 22. 12. 2020

Predlog
ZAPISNIK

8. izredne seje Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je bila
v torek, 23. novembra 2020, videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na
daljavo in na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 13.00 uri in se zaključila ob 14.30 uri.
Prisotni na sedežu Državnega sveta:
predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Branko Tomažič
člani: Marjan Maučec
Sodelovanje na seji na daljavo od doma:
člani: Tone Hrovat, mag. Marija Lah, Srečko Ocvirk in Ladislav Rožič.
Opravičen:
član Franci Rokavec.
Ostali prisotni:


dr. Jože Podgoršek – minister, mag. Miran Mihelič in Andrej Hafner, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Janja Virant, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Predlagani dnevni red:
1. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) – nujni postopek, EPA 1557-VIII – kot
zainteresirana komisija

Ad1)
Komisija je, kot zainteresirana komisija, obravnavala Predlog zakona o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP 7) (ZIUPOPDVE) (v
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v obravnavo Državnem zboru predložila Vlada. Komisija
se je seznanila s stališči Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Komisija se je seznanila s predlogom zakona v delu, ki se nanaša na kmetijski sektor. Komisija
podpira predlagane ukrepe ureditev glede sezonskega dela; možnosti določitve začasnega
upravljavca kmetijskega gospodarstva oziroma gozda, če to terja bolezen Covid–19;
enkratnega solidarnega dodatka v višini 150 evrov za izboljšanje socialnega položaja kmetov z
nizkimi prejemki; znižanja pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki
gozdov, ki so fizične osebe. Po mnenju komisije pa se še vedno premalo sredstev namenjena
kmetom in kmetijski dejavnosti.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je opredelil do pobud Komisije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki jih je oblikovala v okviru obravnave zaskrbljujočega stanja v

kmetijstvu zaradi epidemije Covid-19 na 23. seji 4. 12. 2020. Poudaril je, da bodo v največji
možni meri upoštevane pri pripravi podzakonskih aktov za dodeljevanje pomoči po
posameznem sektorju. Pri tem pa na resornem ministrstvu izpostavljajo, da upravičenci do
državnih pomoči ne smejo preseči zgornje meje limita za državne pomoči. Vinskemu sektorju bo
namenjena posebna pozornost, z aktivnostmi pa se bo začelo konec januarja 2021.
Komisija je ponovno poudarila pomen samooskrbe v prihodnje in ohranjanja družinskih kmetiji,
ki bodo v novem programskem obdobju dobile posebno mesto. V zvezi s tem na ministrstvu
navajajo, da promocija slovenske in lokalno pridelane hrane poteka skladno z Zakonom o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP). Glede sledljivosti in evidentiranja hrane je
Uprava za varno hrano,veterinarstvo in varstvo rastlin izvedla obsežen nadzor in ga pretekli
teden zaključila brez zaznanih bistvenih kršitev. Komisija poziva Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da jo seznani s poročilom o izvedenem nadzoru, ki naj bi bilo
pripravljeno v začetku 2021.
Glede pobude komisije, da se pomoči dodelujejo glede na stanje na posamezni kmetiji in ne
sektorsko, je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasnil, da je težko prikazovati
finančno stanje na posamezno kmetijo, saj slednje ne vodijo knjigovodstva, medtem ko so
kmetije, ki so registrirane kot podjetja, v skladu z zakonodajo upravičene do vseh pomoči, ki jih
interventni zakoni predvidevajo. Ne glede na pojasnilo so člani komisije poudarili, da kmetije
vodijo davčne knjige, iz katerih so razvidni prihodki in odhodki, ki bi lahko služili kot podlaga za
presojo upravičenosti do pomoči, za manjše kmetije pa bi se lahko določil pavšal.
Po opravljeni razpravi je komisija sprejela naslednje s k l e p e:
1. Komisija podpira predlog zakona.
2. Komisija podpira prizadevanja predlagatelja zakona, da bi lahko trgovci, ne glede na Zakon o
trgovini (ZT-1), določili obratovalni čas prodajaln tudi v nedeljo, 27. 12. 2020, in v nedeljo, 3.
1. 2021. Na ta način bi v božično novoletnem času omogočili večjo prodajo tudi slovenskih
proizvodov. Pri tem komisija pozdravlja kot dobro prakso sodelovanje trgovske verige Tuš s
priznano svetovno chefinjo Ano Roš, ki iz lokalnih sestavin in izkušenj slovenskih
proizvajalcev na prodajne police prinaša vrhunsko kulinariko slovenskih pridelovalcev in
predelovalcev, kar kljub epidemiji Covid-19 vzpostavlja možnosti preživetja in obstoja
prenekatere kmetije.
3. Glede na trenutno epidemiološko situacijo in zaskrbljujoče napovedi nadaljnjega poteka
epidemije Covid-19 komisija izpostavlja, da je nujno čim prej podaljšati trajanje ukrepa
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.
4. Komisija poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da jo seznani s
predvideno časovnico sprejemanja podzakonskih aktov, ki bodo podlaga za dodeljevanje
pomoči v kmetijskih sektorjih, ki so najbolj prizadeti zaradi epidemije Covid-19.
5. Komisija poziva kvalificirane predlagatelje amandmajev, da proučijo naslednja predloga
amandmajev in ju povzamejo ter predložijo v obravnavo matičnemu Odboru Državnega
zbora:
K 1. členu:
V drugem odstavku se črta 11. točka.
K podnaslovu 11. ZAKON O DIVJADI in LOVSTU in k 57. členu:
Podnaslov »11. ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU« in 57. člen se črtata.
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Obrazložitev:
Državni zbor je na 53. izredni seji 17. 12. 2020 po nujnem postopku sprejel Zakon o nujnih
ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK), EPA 1508-VIII, na podlagi
katerega se denarno spodbuja odstrel divjih prašičev – parkljaste divjadi - nad načrtovanim
odvzemom z namenom preprečitve širjenja bolezni afriške prašičje kuge. Obravnavani predlog
zakona pa v 57. členu predvideva, da se, ne glede na 2. točko prvega odstavka 21. člena
Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C,
31/18, 65/20 in 97/20 – popr.), pri izvajanju načrtovanega odvzema posameznih vrst parkljaste
divjadi v letu 2020 upravljavcem lovišč in lovišč s posebnim namenom dovoli znižanje do 30 %
od načrtovanega odvzema posamezne parkljaste divjadi, kot sta določena v letnem načrtu
posameznega lovsko upravljavskega območja za leto 2020. To pomeni, da je vsebina 57. člena
predloga zakona v nasprotju z nedavno sprejetim interventnim zakonom, katerega cilj je
zajezitev širjenja bolezni afriške prašičje kuge.
V luči začasnega omejevanja gibanja in zbiranja ljudi zaradi epidemije Covid-19 se predlaga, da
se obravnava problematike morebitne neizpolnitve načrtovanega odvzema posamezne
parkljaste divjadi, kot sta določena v letnem načrtu posameznega lovsko upravljavskega
območja za leto 2020, zamakne na kasnejši čas, medtem ko naj se zdaj predvsem teži k
izpolnitvi letnih načrtov in zmanjšanju tveganja za dodatno škodo na kmetijskih zemljiščih in
gozdovih ter tveganja za zajezitev širjenja bolezni afriške prašičje kuge na minimum.
***
Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko Tomažič.

Cvetko Zupančič
predsednik

mag. Eva Obreza Modic
sekretarka
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