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Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije, največja drugimi govorci spregovoril kmetijski minister Dejan 
nevladna organizacija kmetov z okoli 92.000 člani, je v Židan. Poudaril je, da zahteve kmetov podpira, a se mu 
osmih slovenskih mestih- Ljubljani, Celju, Kranju, zdi, da z protesti nekoliko zamujajo.  Potrebni bodo 
Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu globalni premiki.  Že odobrena enkratna izplačila 
in na Ptuju  priredila kmečki shod pod geslom »Pošteno pomoči iz bruseljske blagajne,  dodan enak znesek še iz 
in pravično plačilo slovenskim  kmetom«.  Okrog tri slovenskega proračuna, ne bodo rešila težav zaradi 
tisoč protestnikov je opozorilo na vse večje težave v prenizkih odkupnih cen. 
kmetijstvu in gozdarstvu ter na posledice, ki jih imajo te 
na gospodarstvo, razvoj podeželja in celotno družbo.  Na protestnem shodu so bile postavljene naslednje 

zahteve:  

1. Slovenski kmetje želimo poštena razmerja cen v 
verigi preskrbe s hrano.

2. Kmetje želimo, da potrošnik lahko brez dvoma 
izbere živila slovenskega porekla. 

3. Kmetje želimo, da se ustavi uvoz pridelkov po 
nerazumnih nizkih cenah in previdno ravnanje pri 
liberalizaciji kmetijskih trgov. 

4. Kmetje želimo, da se v verigi preskrbe s hrano 
uveljavijo poštene prakse. 

5. Ustreznejši ukrepi in zakonodaja v primerih naravnih 
nesreč. 

Razmere v slovenskem kmetijstvu so zelo slabe v 6. Učinkovitejši odziv EU in države na stanje v 
domala vseh panogah, o tem ni nobenega dvoma. kmetijstvu.     
Vprašanje je le, kdo je kriv za to. Potrošnik, ki je bil 
osrednji naslovnik sobotnih opozoril kmetov, najbrž Kaj bo sledilo mirnim protestom je težko napovedati, a 
ne. Potrošnik ni kriv, če trgovci goljufajo s slovenskim najbolj obupani kmetje so v soboto najavili, da bodo 
poreklom blaga, če trgovci izžemajo živilce in kmete, če proteste zagotovo še stopnjevali. Zahtevajo večjo 
kmetom pridelek uničujejo naravne nesreče … S podporo kmetijskih politikov in uradnikov pri pritisku 
shodom  se je slovensko javnost opozorilo na prenizke na trgovce in živilsko predelovalno industrijo, ki naj 
odkupne cene kmetijskih pridelkov in izdelkov,  ki ne kmetom odrinejo večji delež od svojih zaslužkov. 
zagotavljajo preživetja, obenem pa pozvalo in 
spodbudilo slovensko javnost, da kupuje slovensko 
hrano, saj to pomaga tako kmetijstvu kot gospodarstvu. Uredniški odbor
Vodstvo kmetijske zbornice se je odločilo, da na 
tokratnem shodu politikom ne bodo dali besede, a so 
naredili eno izjemo, ker je zbranim v Murski Soboti med 
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Evropska unija ustanavljanje organizacij proizvajalcev vrednosti tržne proizvodnje) in z nacionalno finančno 
(OP) finančno spodbuja že več kot deset let z pomočjo. 
namenom, da bi se proizvajalci v posameznih sektorjih 
kmetijstva povezali ter tako koncentrirali proizvodnjo, Žal trenutno, razen prej omenjenega pravilnika o 
nabavo repromateriala, izboljšali kakovost pridelkov, pogojih za registracijo OP, ni uradno znanih še nobenih 
združili ponudbo, izboljšali trženje in tako stabilizirali drugih navodil za izvajanje ukrepov ali črpanje sredstev 
cene, izboljšali promocijo in prodajo pridelkov ter s tega naslova, tako da je za enkrat vse le še več ali manj 
posledično izboljšali svojo pogajalsko moč na trgu. na administrativni ravni.

Dejstvo je, da je v Sloveniji trenutno pogajalska moč 
Tudi v KZ Ptuj  se strinjamo, da je združevanje proizvajalcev v pogajanjih z veletrgovci slaba. Nujno 
proizvajalcev zelenjave ter skupna strategija pridelave potrebno bi bilo okrepiti sodelovanje in se povezovati. 
in prodaje prava pot, da se pridelava domače zelenjave V KZ Ptuj ocenjujemo, da je vizija ciljev ustanovitve 
sploh ohrani. Povezovanje kmetijskih pridelovalcev v OP dobra. Vprašanje pa je, ali so v Sloveniji razmere že 
OP-je, kot to predvideva evropska zakonodaja, lahko »zrele«, da se OP ne le ustanovi, pač pa potem tudi 
namreč pomembno okrepi njihov položaj na trgu. zaživi in deluje daljše obdobje. Glavni motiv 

ustanavljanja OP nikakor ne sme biti (samo) 5-letna 
V Pravilniku za registracijo OP so med pogoji za evropska subvencija za njegovo delovanje, ampak 
priznanje OP s strani Ministrstva za kmetijstvo, organiziranje, ki ima namen dolgoročni skupni nastop 
gozdarstvo in prehrano pomembni predvsem na trgu. Miselnost o sodelovanju in povezovanju, lahko 
naslednji: tudi na ravni cele države, pa bo v Sloveniji treba šele 

doseči in jo »zaživeti«,  tako pri pridelovalcih kot tudi 
▪  OP se ustanovi  na pobudo proizvajalcev. zadrugah. Za enkrat ostaja pogosto vse več ali manj žal 

OP mora biti pravna oseba ali jasno opredeljen del samo pri besedah in črkah na papirju, v praksi pa 
pravne osebe. pridejo do izraza velikokrat predvsem parcialni interesi 
OP si mora prizadevati vsaj za en specifični cilj sodelujočih.
(združevanje ponudbe, prilagajanje povpraševanju, 
zlasti glede kakovosti in količine, optimizacija Vedno pogosteje je med deležniki pridelave in trženja 
stroškov,…). zelenjave slišati tudi mnenje, da bi glede na velikost oz. 
Proizvajalci, ki so člani OP, morajo najmanj 89% bolje rečeno majhnost naše države v primerjavi z 
svoje proizvodnje tržiti prek OP, največ 11% pa drugimi državami, v katerih OP-ji že delujejo, bilo 
lahko prodajo neposredno potrošniku za njegovo dovolj v Sloveniji ustanoviti en OP za zelenjavo. Tudi v 
lastno uporabo. naši zadrugi razmišljamo podobno, saj bi le tako lahko 
OP mora imeti svoj statut. dejansko uresničili vizijo SKUPNEGA nastopa 
OP mora imeti najmanj 40 članov ali najmanj 6 pridelovalcev in odkupovalcev zelenjave na 
članov in sočasno najmanj 70 ha površin, na kateri slovenskem trgu.
člani pridelujejo zelenjavo (pri tem se 0,1 ha 
rastlinjakov upošteva za 1 ha primerljive površine). Valerija Kodrič Majcen

 vodja rastlinskega programa
Za financiranje svojih operativnih programov OP 
ustanovi operativni sklad, ki se financira s prispevki 
članov OP,  s finančno pomočjo Unije (največ 4,1% 
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ALI SMO PRIPRAVLJENI NA OP ZELENJAVE? JESEN, ČAS POSEBNEGA ZADOVOLJSTVA?

Pomoč in ukrepi Evropske Unije

Ministri EU pristojni za kmetijstvo so se sestali v septembru 2015 na zasedanju in razpravljali o kriznih razmerah v 
kmetijskem sektorju. Podrobnosti iz predloga komisije o 500 milijonov evrov vrednem svežnju takojšnje pomoči 
kmetom, usmerjeno v reševanje njihovih finančnih težav, izzive pri delovanju prehranske verige ter stabilizacijo trgov 
jim je predstavil komisar Phil Hogan. Razdelitev denarne pomoči po državah temelji na kriteriju proizvodnje preko 
kvot, hkrati pa se upošteva še, kakšna je povprečna cena surovega mleka v državi v primerjavi s povprečno ceno v EU, 
vpliv ruskega embarga in tudi suše, ki so jo imele nekatere države, kot je Poljska.

Članice bodo za neposredno pomoč kmetom, ki se soočajo s težavami v sektorjih mleka in mlečnih izdelkov ter 
svinjskega mesa, dobile 420 milijonov evrov. Slovenija bo iz tega naslova dobila 1,37 milijona evrov.

Predlog komisije je tudi  ukrep skladiščenja presežkov in možnost predčasnega izplačila neposrednih plačil. Preostalih 
80 milijonov evrov odpade na kombinacijo nekaterih drugih ukrepov – promocijo, ki jo bodo izvajali naslednje leto, 
skladiščenje mleka in delni odkup mleka v prahu v humanitarne namene, predvidoma za begunce.

Prav tako bo Evropska komisija podaljšala zaščitne ukrepe in pomoč evropskemu sektorju mleka, mlečnih izdelkov, 
sadja in zelenjave v leto 2016. Na ta način bo podprla evropske proizvajalce, ki se soočajo s številnimi izzivi kot so 
negativne posledice ruske omejitve uvoza izdelkov iz EU in manjše globalno povpraševanje po mleku in mlečnih 
izdelkih. Ukrepi v sektorju mleka so intervencijski odkupi ter pomoč pri skladiščenju masla in posnetega mleka v prahu. 
Ukrepi v zvezi s sadjem in zelenjavo zajemajo umik proizvodov, brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave 
dobrodelnim organizacijam, umik proizvodov za druge namene (npr.: za krmo, kompostiranje, destilacijo) in opustitev 
pobiranja oz. spravila pridelkov.

Ozimine

Setev ozimin je še teku. Verjamem, da izbirate primerne sorte za vaše območje in upoštevate čas setve, izbiro njive (pH 
več kot 5,5 – zmerno kisla tla), tip tal (ilovnato peščena do peščeno ilovnata tla z dovolj vlage). To so osnovni pogoji,  ko 
se odločate, kam boste posejali žita. Prav tako morajo tla biti dobro založena s hranili in z pozitivno bilanco humusa v 
tleh. Kalij in fosfor prispevata k boljšemu prezimovanju pšenice in se malo izpirata, zato lahko uporabite celoten 
odmerek že v jeseni pri predsetveni obdelavi tal. Dušik vpliva na količino beljakovin, višino pridelka, vpliva na samo 
vsebnost beljakovin, sedimentacijsko vrednost (kakovost beljakovin). Kisla in zbita tla so najpogostejši vzrok za slabo 
prezimitev in razraščanje pšenice. Močno kisla tla apnimo pred osnovno obdelavo, mehke grobo mlete apnence pa 
lahko trosimo po posevkih tudi pozimi, ko ni snega. 

Usposabljanja KOPOP

Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko 
– okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne 
obveznosti za ta ukrep udeležiti rednega 4 - urnega 
usposabljanja.

V letu 2015 je potrebno usposabljanje opraviti do 
20.12.2015. Na usposabljanje obvezno prinesite 
številko KMG-MID, kjer bodo vašo udeležbo na 
tem usposabljanju zabeležili v elektronsko evidenco 
izobraževanja kmetijskih gospodarstev. 

Vsak upravičenec, ki je vključen v KOPOP, bo s 
strani svojega KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo 
na usposabljanjih.

Alenka Rožman univ. dipl. ing. kmet.
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