
Sindikat kmetov Slovenije  
Gospodinjska 6, 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 514 17 04, GSM 040399778 

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

 

 

 

Datum: 10.5.2016 

 

Povzetek zapisnika izredne seje Izvršilnega odbora 

   Sindikata kmetov Slovenije, z dne 10. maj 2016 

ob 10.00 uri, prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 
 
Prisotni: g. Medved,  g. Štih,  g. Kűčan, g. Zadravec, g. Strmšek, g. Unuk, g. Jaki,  g. Falež, g. 

Per,  g. Zupančič,  g. Pino, g. Peternelj 

Opravičeno odsotni: g. Zemljič, g. Gorenc, g. Žveglič, g. Skuber, g. Zavec 

Odsotni: g. Ročnik, g. Rečnik, g. Kristančič 

 
Dnevni red:   

 

1. Pregled prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Predstavitev peticije za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh 

3.  Izračun katastrskega dohodka – predstavitev predstavnika KGZS Neva Pajntar 

4. Aktualno 

5. Vprašanja, pobude in mnenja 

6. 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 izredne seje Izvršilnega odbora z dne 

10.5. 2016. 

 

Ad. 2 Predstavitev peticije za zmanjšanje škod po divjadi in zvereh 

Peticijo predstavi Mihael Koprivnik KGZS. Predstavi zloženko, ki nazorno in slikovno predstavi 

škode po jelenjadi, volku, medvedu, divjemu prašiču. Predstavi tudi zahteve peticije, ki so dostopne 

tudi na spletni strani www.kgzs.si .  

 

http://www.kgzs.si/


IO je soglasno sprejel sklep št. 2: SKS pristopa k peticiji in jo v polni meri podpira. 

 

Ad. 3 Izračun katastrskega dohodka – predstavitev predstavnika KGZS Neva Pajntar 

Neva Pajntar s KGZS predstavi dosedanja stališča KGZS, dejstva ki so znana, stališča na katera 

se predlog novega zakona o KD nanaša. Opozori nas tudi na določene pasti. Na podlagi 

predstavljenih podatkov se SKS posvetuje in poda slednje sklepe.  

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 3: SKS zagovarja stališče, da mora biti davek KD plačan od 

50 arov naprej. Kmetijska zemljišča  po KD tudi za vse male kmete brez izjem, po vzoru 

Avstrije. 

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 4: SKS zagovarja stališče, da se vsa jedilna - aromatična 

olja, ki so predelana iz lastnih surovin obdavčena po KD in ne preko dopolnilne dejavnosti. 

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 5: SKS zagovarja stališče, da mora biti opravičen priznan 

strošek, 94% in zahteva informativne izračune, predno se sprejme zakon.   

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 6: SKS zagovarja stališče, da v kolikor bodo sklepi SKS 

upoštevani, se strinjamo s predlogom drugače podpiramo enoletni moratorij.  

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 7: SKS zagovarja stališče, da se sprejme korekcijski faktor 

za škode, po zvereh in divjadih pri obračunu KD. Zajema škode, ki niso po že veljavnem 

pravilniku zajete – obravnavane kot škode. 

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 8: SKS zagovarja stališče, da morajo mladi kmetje imeti 

enak status mladih kot prej. Enakost pred zakonom. Status 5 let, kmetijsko zavarovan 5 let. 

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 9: V letošnjem letu bo 26 razpisov za posodabljanje in 

investiranje v kmetijstvo. Ker smatramo, da trenutno stanje kmetijstva ni dobro, zaradi 

nizkih odkupnih cen, klimatskih sprememb,.. Predlagamo, da bi se nekateri razpisi za 

letošnje leto prepolovili in prenesli v naslednje leto. 

 

 

Ad. 4 Aktualno 

Predsednik poroča o delu Sindikata kmetov Slovenije. 

   

- Nitratna direktiva:  24.5.2016 bo ponovno potekal sestanek, katerega namen je premaknit 

dognojevanje z dušičnimi gnojili s 1.3 na vsaj 15.2.  

- Svet pri ministru: mladi prevzemniki, ki ne morejo biti zaradi slo. uredb, kronologije,.. - 

zakaj in kako je šlo. Za mlade je obljubljeno 2 mio, vendar brez statusa. Zahtevamo, da 

dobijo status. 

- KD v Avstriji - obdavčeni so vsi lastniki: plačaš kmečko zavarovanje in invalidsko,.. 

obvezno nezgodno zavarovanje s tem tudi tisti, ki so drugje zaposleni.  

- Navzkrižna skladnost:  pregled - kakšna so pravila preverjanja skladnosti. 

- Sestanek SKS z MKGP: podali smo obrazložitev, da se lahko skupina kmetov organizira 

in določene pripravke vzporedno  uvozi za lastno uporabo. Zahteve za uvoz se podajo na 

MKGP in so plačljive s takso 200 eur. 



 

- Preveč uporabljenih antibiotikov v prehrani živali. Na to temo je bila razprava v DZ odbor 

za kmetijstvo o vsebnosti antibiotikov v mesu. V slo je povprečje antibiotikov na kg 22 

mg. V sosednjih državah Avstrija, Madžarska okrog 90 mg. Povprečje v EU pa je 110 mg 

na kilogram. Izsledki kažejo na antibiotik »kobaktan in enroksil«. Vlada RS je dobila 

nalogo, da mora do konca leta opraviti študijo o tem in poročati odboru za kmetijstvo in 

vsem nevladnim org. 

- Inšpektorat za lovstvo, na pobudo SKS je začel drugače delati in je lovskim družinam v 

kolikor ne izpolnijo odstrela po načrtu poslal opomine in že določene kazni za naslednje 

leto. 

- V reviji Kmetovalec je bil objavljen prvi del ekskurzije po Franciji in tako bo še v 

naslednjih številkah po različnih temah. 

- Spletna stran bo popolnoma osvežena  

 

IO je soglasno sprejel sklep št. 10: IO se je seznanil s poročilom o delu SKS. 

 

Ad. 5 Vprašanja, pobude in mnenja 

Ad. 6 Razno 

 

Sestanek se je zaključil ob 13:45 uri. 

Zapisal: Kert Janez 

 

                                                    Predsednik 

                                                                                                                 Anton MEDVED                 

                     


