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IZJAVA ZA JAVNOST 

Na pobudo in željo nekaterih članov Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravje občanov 

CIVOZ, da informiramo vse člane in ostale zainteresirane o aktivnostih in ciljih civilne 

iniciative za varovanje okolja in zdravja občanov Slovenj Gradec, smo po štirih mesecih 

delovanja organizirali prvi zbor članov CIVOZ-a, ki je bil v četrtek, 15. 3. 2018 ob 17.00 v 

Kulturnem domu Stari trg, z naslednjim dnevnim redom: 

1. pregled vseh dosedanjih ugotovitev in trenutnih aktivnosti, 

2. informacija o imenovanju županove komisije za pripravo predlogov za rešitev 

problematike, 

3. informacija o novem vodstvu civilne iniciative CIVOZ, 

4. predstavitev ciljev CIVOZ-a. 

Na zboru je bilo prisotnih okrog 140 občank in občanov, ki jih je uvodoma pozdravil 

predsednik Peter Cesar, v nadaljevanju pa je predstavil dosedanje aktivnosti, ki so temeljile 

predvsem na pridobivanju informacij od Mestne občine Slovenj Gradec, Vlade Republike 

Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, 

Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko gozdarske zbornice Celje in nekaterih 

drugih. Prav tako smo v tem času navezali stik in pridobili nekaj konkretnih informacij od 

posameznih strokovnjakov: dr. Ane Vovk Korže, dr. Petre Vrhovnik ekologa Antona Komata 

in še nekaterih drugih. 

Skupne ugotovitve vsega pridobljenega so: 

1. Zakonodaja glede problematike hmeljarstva je izrazito pomanjkljiva, saj v prvi vrsti ščiti 

pridelovalce hmelja, povsem pa zanemarja področje varovanja okolja in  zdravja 

občank in občanov.  

2. Presenečeni in zgroženi smo bili nad dejstvom, da se podatki o porabljenih količinah 

škropiv nikjer ne zbirajo sistematično, ampak je le dolžnost vsakega pridelovalca, da 

podatke vnaša v svoje interne evidence in to pokaže, če pride na vpogled inšpektor.  

3. Prav tako smo bili zgroženi nad ugotovitvijo, da je kar nekaj kemikalij, ki so s strani 

Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo priporočene in dovoljene za uporabo v 

hmeljiščih, zdravju močno škodljivih ali celo kancerogenih.    

4. Ugotovili smo, da so v Pravilniku o pravilni uporabi FFS natančno opredeljeni pogoji 

izvajanja škropljenja s FFS, načini za preprečevanje zanašanja FFS ter s tem v 

povezavi tudi možni postavitvi zaščitnih pregrad, ki preprečujejo zanašanje škropilne 

brozge in ki morajo biti enako visoke  ali višje  od trajnega nasada ali hmeljišča. 

Zaščitna pregrada se tako po pravilniku lahko postavi med robom trajnega nasada ali 

hmeljišča ter mejo s sosednjimi zemljišči in objekti v odmiku od meje, ki je predpisan 

s prostorskimi akti lokalnih skupnosti. Določila glede preprečevanja zanašanja FFS z 

morebitno postavitvijo zaščitnih pregrad se ne izvajajo. 
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5. Prav tako smo bili presenečeni, ko smo tako od Ministrstva za okolje (MOP) kot tudi 

od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) dobili jasen in 

enoznačen odgovor, da imajo občine in lokalne skupnosti v skladu z veljavnim 

prostorskim redom Slovenije že danes možnost, da v svojih občinskih prostorskih 

načrtih (OPN) določijo zelene pasove oziroma bariere in tampone med hmeljišči in 

stanovanji ali robom naselja. Prav tako 72. člen Prostorskega reda Slovenije (PRS) 

določa, da se izvajanje ukrepov za urejanje kmetijskih zemljišč izvaja tako, da se 

ohranja kvaliteto bivanja in zagotavlja kakovost prostora. 

Glede na vse ugotovitve, ki so bile večinoma tudi izpostavljene na 36. seji sveta MO Slovenj 

Gradec, dne 5. februarja, so svetniki župana Andreja Časa pooblastili, da sestavi komisijo, v 

kateri bodo predstavniki stroke, lokalne skupnosti, hmeljarjev in CIVOZ-a. Župan je 7. 3. izdal 

sklep o imenovanju komisije za analizo stanja in pripravo predlogov ukrepov na področju 

urejanja trajnih nasadov hmelja na območju Mestne občine Slovenj Gradec v naslednji 

sestavi: 

1. Izr. prof. dr. Mario Lešnik, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, 

2. Dr. Jernej Drofenik, Urad RS za varno hrano, 

3. Tone Sedar, predsednik Vaške skupnosti Šmartno, 

4. Jože Prosenjak, predsednik Vaške skupnosti Podgorje, 

5. Boris Raj, predsednik Četrtne skupnosti Polje, 

6. Jože Čas, predstavnik hmeljarjev, 

7. Anton Komat, predstavnik CIVOZ-a. 

Prvi sestanek komisije je bil v torek, 13. 3., in po besedah Borisa Raja so bili prvi pogovori 

konstruktivni in na vidiku so že nekateri premiki in dogovori za prihodnost. 

 

Peter Cesar je v nadaljevanju povedal, da je že ob ustanovitvi CIVOZ-a poudaril, da zaradi 

številnih zadolžitev in aktivnosti, ki jih že ima, lahko prevzame vodenje iniciative samo v času 

ustanavljanja. Minili so štirje meseci, CIVOZ ima več kot 2500 članov, od tega okrog 60 zelo 

aktivnih in sedaj je pravi trenutek, da vodenje CIVOZ prevzame nekdo drug. Zato se je 

Upravni odbor CIVOZ-a na svojem zadnjem sestanku v soboto, 10.3. odločil, da je med 

številnimi aktivnimi in primernimi kandidati za vodenje CIVOZ-a najbolj primeren Peter Metulj, 

ki tudi že ima določene izkušnje s področja okoljevarstva, pa tudi s področja vodenja civilnih 

iniciativ. 

Peter Cesar je v pojasnilo še dodal, da ga njegove številne funkcije in zadolžitve močno 

obremenjujejo. Vse te aktivnosti izvaja v svojem prostem času, ki ga skoraj nič več nima, 

obseg problematike in odgovornost do več kot 2500 občank in občanov pa zahteva večji 

angažma. Sedaj deluje kot predsednik TD SG, predsednik MO SLS Slovenj Gradec, član IO  

SLS, svetnik MO SG, predsednik Odbora za urejanje in gospodarjenje s prostorom pri MO 

SG, predsednik Odbora za turizem, gostinstvo in trgovino pri MO SG, član hortikulturne 

komisije MO SG, član Uredniškega odbora SGlasnika, član Razvojnega sveta Koroške regije.  
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(Za pravilno informiranost javnosti je poudaril tudi, da večino teh aktivnosti izvaja brez 

vsakega plačila!)   

Novi predsednik CIVOZ-a Peter Metulj se je zahvalil za zaupanje in poudaril, da vodenje 

CIVOZ prevzema kot veliko odgovornost, saj občani od nas veliko pričakujejo… Ugotovitve, 

do katerih smo v času štirih mesecev od ustanovitve prišli, nam dajejo upanje. Ker nikakor 

ne želimo med občane vnašati pretiranega strahu in zaskrbljenosti smo zaradi večje 

verodostojnosti preučili tudi drugo področje in sicer prispevek z naslovom Zmanjševanje 

tveganj za zdravje ljudi zaradi uporabe FFS, ki ga je napisala predstavnica hmeljarske stroke 

Klavdija Matjaž Petek, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 

Avtorica v prispevku v glavnem opisuje potrebo osveščenosti uporabnikov sredstev za 

varstvo rastlin, zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi pri škropljenju s sredstvi za varstvo 

rastlin, način priprave škropilne brozge itd. itd. skratka za kmete nič obvezujočega, za občane 

pa samo prikaz in opozorilo škodljivosti za zdravje. Žal tudi ta zapis navaja k upravičeni 

zaskrbljenosti nad slabo urejenim področjem… 

Iz vseh predhodno ugotovljenih dejstev smo prišli do zaključkov, da je potrebno občinske 

akte na vsak način nemudoma dopolniti z zahtevami (cilji) CIVOZ-a, od katerih pod 

nobenimi pogoji ne bomo odstopili in so:  

1. takojšen moratorij na postavitev novih hmeljišč, dokler komisija ne konča z delom oz. 
do rešitve problematike, 

2. odmiki oz. varnostni pasovi cca. 300 m od stanovanjskih objektov. Upoštevati 
je potrebno tudi odmike od sosednjih zemljišč, 

3. za vsa obstoječa hmeljišča fizične zaščite hmeljišč namestitev folij v višino vsaj 2 m 
nad višino hmeljišč okrog celotnega hmeljišča pred vsakim, škropljenjem in hkrati tudi 
nasadi hitro rastočega drevja okrog hmeljišč 

4. napovedi vsakega škropljenja s strani hmeljarjev ( 48 ur?) pred začetkom, 
vsakega škropljenja, v obvestilu je potrebno navesti tudi konkretna škropiva in njihove 
karence - način informiranja določimo kasneje, 

5. izjava hmeljarjev, da bo mogoče izvajati kontrole škropljenja s FFS v njihovih 
hmeljiščih na podlagi napovedi pred vstopom v hmeljišče.... skratka izjava, da ne bodo 
ovirali meritev v njihovih hmeljiščih, 

6. monitoring nad onesnaževalci okolja. 
 
Udeleženci zbora so z odobravanjem sprejeli informacije o aktivnostih, ki se izvajajo 
in predvidenih ciljih ter izrazili pričakovanja, da bodo vsi zastavljeni cilji tudi doseženi. 
 
 
Slovenj Gradec,     
15.3.2018 

Za CIVOZ: 
Peter CESAR, predsednik  (od 2.11. 2017 do 15.3.2018) 

Peter METULJ, predsednik  (od 15.3. 2018 dalje) 
 


