
 

 

 

 

Slovenski kmet ni samo pridelovalec hrane. 

Je nosilec razvoja slovenskega podeželja. 

 

Sindikat kmetov Slovenije  
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana  

Tel.: 01 514 17 04, GSM 040 399 778 

E-mail: sindikat.kmtov.slovenije@gmail.com 

Datum: 29 .marec 2016 

 

 

Povzetek zapisnika Izvršilnega odbora 

   Sindikata kmetov Slovenije, z dne 29. marec 2016 

ob 10.00 uri, v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 

 
Prisotni: g. Medved, g. Gorenc, g. Orešek, , g. Zemljič, g. Štih, g. Rečnik, g. Kűčan, g. Zadravec, 

g. Strmšek, g. Unuk, g. Žveglič, g. Jaki, g. Falež, g. Per, g. Skuber, g. Zavec, g. Zupančič, g. 

Kert, g. Pino 

Opravičeno odsotni: g. Kristančič, g. Ročnik 

Ostali prisotni: g. Franc Bogovič, g. Jure Osredkar 

 

 

Dnevni red:   

 

1. Pregled prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje  

3. Slovenska zemlja slovenskim kmetom (gost Franc Bogovič – evropski poslanec) 

4. Sledljivost slovenskega mesa od hleva do krožnika 

5. Priprave na volitve kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 

6. Poročilo s strokovne ekskurzije po Franciji 

7. Pregled aktualnega dogajanja v kmetijstvu 

8. Vprašanja, pobude in mnenja 

9. Razno 

 

 

Ad. 1 Pregled prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Predsednik predstavi dnevni red in pozove prisotne na glasovanje. Prisotni nimajo pripomb na 

dnevni red. 

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 1: Potrdi se dnevni red seje Izvršilnega odbora z dne 29.3. 

2016. 

 

Ad. 2 Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje 
Predsednik predstavi zapisnik prejšnje seje IO in pozove prisotne k razpravi in glasovanju. 

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 2: Potrdi se zapisnik prejšnje seje IO. 
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Ad. 3 Slovenska zemlja slovenskim kmetom (gost Franc Bogovič – evropski poslanec) 

G. Unuk pove, da je potekala okrogla miza na temo »Kako v bodoče s Slovensko zemljo?«, katero 

so sklicale 3 območne enote Ptuj, Maribor in Murska sobota. Na okrogli mizi so bili sprejeti sledeči 

sklepi:  

 

- Nujna sprememba zakonodaje s področja kmetijskih zemljišč (ločiti zakup in nakup) 

- Redefinirati je potrebno vlogo Sklada kmetijskih zemljišč RS 

- Opustitev internih skladovih meril (licitacija, 100 m pasovi), določitev novih meril s Pravilnikom. 

- Povečanje vlogo sklada pri vseh agromelioracijskih ukrepih (vzdrževanje melioracisjkih 

sistemov, namakanje, zaraščanje) 

- Zagotoviti vpliv uporabnikov (kmetov) pri upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč RS 

- Nujna uvedba mehanizmov za povečanje družinskih kmetij (mladi perspektivni kmetje)  

- Statusna razmejitev med kmetijo in podjetjem (gospodarsko družbo) glede na obseg poslovanja 

- Določitev zgornjega obsega najema državnih zemljišč, naš predlog je max. 50 ha na kmetijo oz 

500 ha na gospodarsko družbo. 

 

Zaradi procesov, ki potekajo na področju državnih kmetijskih zemljišč, v povezavi s sprejetimi 

zaključki in zahtevami problemske konference zahtevamo: 

 

Do izpolnitve zgoraj naštetih zaključkov in zahtev naj se spremeni zakonodaja s področja 

kmetijskih zemljišč tako, da se bodo sklepale ali podaljševale zakupne pogodbe za državna 

kmetijska zemljišča (brez trajnih nasadov) le za eno leto. 

 

 

G. Franc Bogovič: Se zahvali za povabilo na IO. Pove, da pozna problematiko nizkih cen. Tudi v 

EU parlamentu so podobni pogledi. V EU nimamo sredstev, za viške surovin, za padce cen, za 

nepredvidljive dogodke,… Ni pričakovati, da se bo v parih mesecih stanje izboljšalo. V prihodnosti 

bo šel del subvencij za te kritične momente. Sistem Sklada kmetijskih zemljišč je potrebno zelo 

dobro obdelati in preučiti, nato pa začeti delati. Kmet, naj ima možnost kupiti in odkupiti skladovo 

zemljo z letnim odplačevanjem. Tudi v tujini imajo kompleksne težave. Vloga sklada naj služi kot 

orodje za izpeljavo teh nakupov.  

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 3: Oblikuje se skupina za delo na tem področju, v katero so 

imenovani: g. Unuk Milan, g. Gorenc Marjan, g. Kűčan Franc, g. Medved Anton in g. 

Zemljič Leon. 

 

  

Ad. 4 Sledljivost slovenskega mesa od hleva do krožnika 

IO SKS se seznani s tematiko in nadaljuje z razpravo. 
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Ad. 5 Priprave na volitve kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 

IO je seznanjen, da bodo 29.5. potekale volitve v KGZS. Postavi se vprašanje ali so kandidati na 

celem terenu.  

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 4:  Na terenu naj se pridobi čim več prostovoljnih kandidatur 

in naj se udeležijo volitev. 

 

Ad. 6 Poročilo s strokovne ekskurzije po Franciji 

G. Medved predstavi strokovno ekskurzijo. G. Zavec poda spremno besedo in zahvalo vodstvu za 

popolno pripravljeno strokovno ekskurzijo.   

 

Ad. 7 Pregled aktualnega dogajanja v kmetijstvu 

- Obisk iz Guče, kratka predstavitev.  

- Spremembe uredbe o varovanju voda, ki se onesnažujejo iz kmet. virov. 

- Za razpise, ki so bili predvideni smo dali soglasje za zamik en mesec. Predlog mali razpis 

do 200.000€ kmet lahko skupno v programskem obdobju dobi 500.000. Podjetje pa do 

1.750.000 za primarno pridelavo. 

- Sestanek zavoda za gozdove, kjer so bili g. Kert, g. Beja. 

- 29.3. ob 14 uri sestanek z inšpektoratom, g. Skuber, g. Küčan, g. Kert, g. Zemljič 

  

Ad. 8 Vprašanja, pobude in mnenja 

Ad. 9 Razno 

 

Sestanek se zaključi ob 13:45. uri 

Zapisal: Kert Janez 

 

                

          Predsednik 

                          Anton MEDVED                 

                         

 
                                                                                                     


