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Z A P I S N I K 

 

sestanka Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja - CIVOZ pri županu MO SG, 

ki je bil v ponedeljek, 7. januarja 2019, ob 13.00 uri, v prostorih Mestne občine Slovenj 

Gradec. 

 

Prisotni člani CIVOZ: g. Peter METULJ, predsednik, ga. Marija OBREZA, g. Boris RAJ, g. 

Samo JANUŠKA in g. Beno KARNER. 

 

Ostali prisotni: Tilen KLUGLER, župan MO SG in Tatjana POTOČNIK - za strokovna 

opravila. 

  

Župan je prisotne najprej pozdravil  in se jim zahvalil udeležbo na sestanku.  

 

Predsednik CIVOZ, Peter Metulj je v kratkem nagovoru predstavil stališča, predvsem pa 

izpostavil problematiko, ki se v Mislinjski dolini pojavlja zaradi postavitve novih hmeljišč v 

neposredni bližini stanovanjskih naselij in zaradi povečevanja negativnih vplivov na okolje in 

ljudi. 

 

Dodal je, da so v CIVOZ pripravili sedem zahtevkov oz. ciljev, ki so: 

1. Takojšen moratorij na postavitev novih hmeljišč; 

2. Odmiki oz. varnostni pasovi cca. 300 m od stanovanjskih objektov, upoštevati je 

potrebno tudi odmike od sosednjih zemljišč; 

3. Za vsa obstoječa hmeljišča postaviti fizične zaščite hmeljišč, namestitev folij v višino 

vsaj 2 m nad višino hmeljišč okrog celotnega hmeljišča pred vsakim škropljenjem in 

hkrati tudi nasaditi hitro rastoče drevje okrog hmeljišč ter tako zagotoviti preprečitev 

zanašanja FFS na sosednja zemljišča in objekte; 

4. Napovedi vsakega škropljenja s strani hmeljarjev (48 ur) pred začetkom vsakega 

škropljenja, v obvestilu pa je potrebno navesti tudi konkretna škropiva in njihove 

karence – načini informiranja pa se bodo določili kasneje; 

5. Izjava hmeljarjev, da bo mogoče izvajati kontrole škropljenja s FFS v njihovih 

zemljiščih na podlagi napovedi pred vstopom v hmeljišče, torej izjava, da ne bodo 

ovirali meritev v njihovih hmeljiščih; 

6. Monitoring nad onesnaževalci okolja; 

7. Sprememba in dopolnitev OPN. 

 

V nadaljevanju je predstavil dosedanje delovanje CIVOZ in župana seznanil z dejstvi, ki so 

nastala ob izvedbi monitoringa. 

Na koncu je predlagal, da se izvedba monitoringa ponovi in, da se v odpravo obstoječe 

problematike vključijo strokovne službe MO, ter da naj se strokovno izdelajo izvedbeni plani, 
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ki bi konkretizirali posamezne rešitve. 

Pripomnil je tudi, da so se z dopisi za pomoč ponovno obrnili na pristojna ministrstva in 

dodal, da CIVOZ ne bo odstopil od izpolnitve zadanih ciljev. Župana je tudi seznanil z 

željami občanov po izvedbi referenduma in civilne tožbe zaradi motenja posesti, v koliko se 

omenjena problematika hmeljarstva ne uredi. 

 

V nadaljevanju je župan podal predlog glede delovne skupine, ki bi bila sestavljena iz 

zaposlenih na MO, občinskih svetnikov in članov CIVOZ. 

Povedal je tudi, da so bila v novem osnutku proračuna črtana sredstva za izvedbo 

monitoringa, ob tem pa predlagal nov proračun, ki bi sredstva za monitoring vseboval. 

Predlagal je tudi monitoring prašnih delcev, da se meritve izvedejo malce širše. 

Prisotne je seznanil, da v OPN ni bilo narejeno nič glede omenjene problematike in da tudi v 

primopredajnem zapisniku ni bilo zapisanega nič okoli te teme.  

 

Beno Karner je dejal, da so se 10 let nazaj nekateri občani hmeljarstvu uprli, da pa je tedanji 

župan hmeljarstvo zagovarjal. Opozoril je na porast nastanka hmeljišč v zadnjem letu. Dejal 

je, da imajo v CIVOZ upanje in vidijo možnost, da bi se začele stvari reševati. Opisal je 

mikroklimo v Mislinjski dolini, kjer je problem v visoki vlažnosti zraka, kar pomeni, da se 

kapljice škropiva na posušijo zadosti hitro. Visoka vlažnost v poletnih mesecih v povezavi s 

škropljenjem povzroča strahovito stanje, občani to občutijo predvsem na dihalih. Ker je veliko 

število hmeljarjev in hmeljišč (trenutno okoli 110 ha), se škropi skoraj neprekinjeno. Vse to 

bo imelo velik vpliv na zdravje ljudi in kontaminiranost zemlje. Izpostavil je nujnost 

proučitve in zastavitve cilja, da se že na nivoju občine zastavi program subvencioniranja 

predelave in lokalno pridelane hrane. Predlagal je tudi uvedbo enkratnih subvencij, ki bi 

motivirale kmetovalce za predelavo artiklov. 

Na koncu je pripomnil še to, da hmelj v Mislinjsko dolino sploh ne sodi.  

 

Marija Obreza se je na začetku zahvalila novemu županu, da jim je pripravljen prisluhniti.  

Dejala je, da bi bilo nujno potrebno sprejeti odlok in angažirati strokovne službe. 

Predlagala je obveščanje občanov prek javnih sredstev in izobraževanja za občane, denar za 

izvedbo izobraževanj pa bi se črpal iz občinskega proračuna.  

Dodala je še, da je vesela, da je župan pripravljen pomagati, prepričana je, da bodo problem 

rešili. 

 

Nato je Boris Raj povedal, da CIVOZ ne sme biti edini borec proti temu, lokalna skupnost je 

skrbnik gospodarjenja v občini. Dejal je, da je pregledal vse možne strategije in opazil, da 

občina nima ustrezne kmetijske strategije. Občina mora sama uresničiti določbe svojega 

statuta. 

Dodal je, da je vesel, da so prišli tako daleč, da bodo začeli operativno delovati. Prisotne je 

spomnil, da je občini že posredoval predlog, kaj je potrebno storiti. Ob tem je dodal, da se 

sam ne vidi v poziciji, da bi se pogajal s hmeljarji. Dejal je tudi, da mora biti cilj, da lokalna 

skupnost v najkrajšem času prepozna cilje in možnosti, da lahko nemudoma ukrepa.  

http://www.slovenjgradec.si/
mailto:info@slovenjgradec.si


 
 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC  
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel.: +386 (02) 88-121-10, fax: +386 (02) 88 -121–18  

http://www.slovenjgradec.si; e-mail: info@slovenjgradec.si 

URAD ŽUPANA  

                                            MESTO GLASNIK MIRU                                   PEACE MESSENGER CITY 
  

 

Podprl je tudi ustanovitev delovne skupine, katere izplen dela naj se prenese skozi diskusijo v 

občinski svet.  

Določiti je potrebno tudi rok, s katerim morata biti seznanjena CIVOZ in občinski svet. Dodal 

je še, da je potrebno pripraviti stroko in politiko, da se bo začela pripravljati sprememba 

OPN-a, v fazi odprtja pa ob tem pritegniti tudi pristojna ministrstva. Opozoril je tudi na 

dejstvo, da se okolja ne zastruplja samo s hmeljem, problem je tudi škropljenje koruze in 

ostalih pridelkov.  

Sam deluje primarno kot predsednik ČS Polje, tako bo deloval tudi v prihodnosti, v 

preteklosti pa je pričakoval, da bo občina obvestila tudi ostale predsednike ČS in VS. 

Prepričan pa je, da bodo v prihodnosti sistemsko delovali. 

 

Župan je prisotne seznanil, da je imel 24. decembra 2018 sestanek z investitorji, ki so se 

zanimali za nakup zemljišč, ker pa se v neposredni bližini teh zemljišč postavlja novo 

hmeljišče, sedaj o tem še razmišljajo.  

 

Boris Raj je nato dejal, da je preučil vse akte in da si upa trditi, da je zakonodaja na tem 

področju popolnoma zastarela; pri tem morajo biti pobudniki, da se zadeva spremeni. 

 

Župan je ob koncu dejal, da bo v 2-3 dneh opravil razgovore z zainteresiranimi zaposlenimi 

na MO, vključiti je potrebno zaposlene, ki pokrivajo področja urbanizma, kmetijstva in prava 

in 2-3 druge ljudi. S strani CIVOZ je za člana omenjene delovne skupine predlagal 

predsednika CIVOZ Petra Metulja in Borisa Raja, s čimer so se strinjali vsi prisotni.  

Dodal je še, da se lahko omenjena tematika že obravnava na odborih, ter da bo sklical 

sestanek s hmeljarji. Naredil bo tudi korak do strokovnih služb (pristojni ministrstvi – 

Ministrstvo za okolje in prostor in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo).  

 

Boris Raj je dodal še, da mora biti motiv zagotoviti gospodarjenje z občino, občina mora biti 

vzor drugim. 

 

Župan je sestanek zaključil ob 14.20 uri. 

 

 

Zapisala: Tatjana Potočnik                                    

 

 

 

                                                                                                     ŽUPAN MESTNE OBČINE  

                                                                                                           SLOVENJ GRADEC  

                                                                                                                  Tilen Klugler         
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