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Ministrstvo za okolje in prostor 
Minister g. Jure Leben 
Dunajska cesta 48  
1000 Ljubljana  

 

Datum. 30.1.2019 

 

Zadeva: Obvestilo ministru in prošnja za takojšnje ukrepanje, sestanek 

 

Spoštovani!  

Zakaj se kot Civoz obračamo na vas? Na vas se obračamo s prošnjo in upanjem, da s skupnimi 

močmi rešimo problem v Mestni občini Slovenj Gradec. 

Člani Civilne iniciative za varovanje okolja in zdravja Slovenj Gradec, v nadaljevanju CIVOZ, smo na 

vas in Ministrstvo za okolje in prostor, dne 10.1.2019 naslovili prošnjo za pomoč pri reševanju okoljske 

problematike, ki pesti občane Mestne občine Slovenj Gradec. V datirani  vlogi oz. prošnji vam je bil 

podrobno predstavljen problem zahmeljevanja Mislinjske doline in potek neuspešnega reševanja 

problema s prejšnjim županom in hmeljarji. Ker odgovora na našo vlogo nismo do danes še dobili, 

vas ponovno na kratko seznanjamo z nastalo situacijo in prosimo, da se vključite in nam pomagate 

rešiti preostanek kmetijskih zemljišč pred zahmeljevanjem. 

Kratka predstavitev problema: 

V mesecu  oktobru leta 2017 smo v občini Slovenj Gradec ustanovili  civilno iniciativo  CIVOZ, saj se 

je poleg že cca 90 ha kmetijskih zemljišč zasajenih s hmeljem, začelo intenzivno zasajati najboljša 

kmetijska zemljišča. Sedaj jih je že 110 ha, vendar vsak dan nastajajo novi nasadi. Člani CIVOZ in 

okrog 2500 podpisnikov v boju za zdravo bivalno okolje, se obračamo na vas z naslednjimi predlogi 

in obrazložitvami, da s skupnimi močmi rešimo problem zasajanja Mislinjske doline s hmeljem, 

kontaminacije najboljših kmetijskih zemljišč, ogrožanja zdravja , povečanja samooskrbe , spremembe 

zakonodaje. Podobno prošnjo in nekatera vprašanja smo poslali tudi na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, vendar še nismo dobili odgovora. 

Problematika s katero se srečujemo in se zdi nekaterim nerešljiva, je poleg že navedenega, 

naslednja: 

• Lega Mislinjske doline je zelo neugodna zaradi neprevetrenosti . Na V  strani je dolina obdana 

s Pohorjem, na Z pa s  predalpskim hribovjem.  

• Po podatkih ARSO je vlažnost redkokdaj pod 80%.Nasadi hmelja nastajajo tik ob strjenih 

naseljih in v neposredni bližini individualnih hiš. 
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• Čutimo, da je zaradi močno povečane uporabe FFS naše zdravje ogroženo, kontaminirajo s 

FFS najboljšo obdelovalno zemljo. 

• Škropljenja so nenapovedana. Po znanih podatkih naj bi se industrijska rastlina- hmelj 

škropila vsaj 6 krat. Ker je v dolini 11 hmeljarjev in ker se ne dogovarjajo za dan in uro, je to 

66 škropljenj, torej v rastni dobi skoraj vsak dan.(primer  škropljenja, kakršna se izvajajo v 

poletnih mesecih:  https://www.youtube.com/watch?v=gPDqcMRp7Tc ), 

• Kmetijsko ministrstvo je zelo naklonjeno panogi hmeljarstva, kmetje za namakanje izkoriščajo 

podtalnico, dobivajo subvencije za izgradnjo žičnic, namakalnih sistemov, kmetijsko 

subvencijo po ha( predmet obravnave Kmetijsko ministrstvo), 

• Znižujejo samooskrbo (preblizu hiš in strjenih naselij, po zakonodaji odmik 5m od individualne 

hise). 

• Zaznavamo problem odlaganja odpadne hmeljevine z zmletimi polietilenskimi vrvicami. 

Priloga: Odgovor inšpektorice za okolje in prostor na prijavo Civoza. 

From: <Marjetka.Pecnik@gov.si>  
Date: V pon., 7. jan. 2019 ob 17:43 
Subject: Odgovor prijavitelju 
To: CIVOZ <civozinfo@gmail.com> 
 
Spoštovani!  
 
V zvezi s prijavo odložene hmeljevine na zemljišču s parc. št. 454/4 k.o. Dobrava vam 
sporočamo, da je bilo na inšpekcijskem pregledu dne 7.12.2018 ugotovljeno, da je 
hmeljevino z lokacije odstranil izvorni povzročitelj, proti kateremu smo uvedli prekrškovni 
postopek. Z zadevo bomo v delu, ki se po odstranitvi hmeljevine morebiti nanaša na 
kmetijsko zakonodajo, seznanili  Inšpektorat RS za kmetijstvo gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo.  
 
Probleme z odlaganjem hmeljevine smo izpostavili tudi v predlogih za letno poročilo 
inšpekcije za okolje za leto 2018 in predlagali, da ga proučita obe ministrstvi, tako 
Ministrstvo za okolje in prostor kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z 
namenom določitve jasnih stališč in smernic glede ravnanja z odpadno hmeljevino, 
pomešano z odpadnimi polipropilenskimi vrvicami.  
 

• Lep pozdrav, 

 

Marjetka Pečnik  

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor 

Inspectorate of environment and spatial planning 

  

Ministrstvo za okolje in prostor 

Ministry of environment and spatial planning 

  

Meža 10 

SI - 2370 Dravograd, Slovenija 

T: +386 (02) 877 00 42 

F: +386 (01) 420 44 83 

E: Marjetka.Pecnik@gov.si 

http://www.iop.gov.si  

https://www.youtube.com/watch?v=gPDqcMRp7Tc
mailto:Marjetka.Pecnik@gov.si
mailto:civozinfo@gmail.com
mailto:Marjetka.Pecnik@gov.si
http://www.iop.gov.si/


 

3 
 

 

 

  

 

Ker nemočni opazujemo zasajanje in širjenje hmeljišč in ker Kmetijsko ministrstvo zagovarja panogo 

hmeljarstva (pridelava hmelja je urejena tako, da je zadoščeno zakonom).  

Ker imamo občani podporo v naših prizadevanjih tudi na Mestni občini Slovenj Gradec z novo 

izvoljenim županom, upamo, da tudi z vašo pomočjo in pomočjo Ministrstva za okolje in prostor ter  

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, rešimo nastalo situacijo v korist bivanjskega okolja 

in zdravja naših občank in občanov ter preprečimo  brezglavo gospodarjenje z najboljšo zemljo, da 

se ne ponovijo Celje, Vrhnika, Mežica, Moravče, Trbovlje …. 

 

Ker sledimo vašemu odgovornemu ravnanju in ker smo prepričani, da ste zaznali izpostavljen problem 

ravnanja z okoljem, s katerim se srečujemo občani Mestne občine Slovenj Gradec, Vas vabimo in 

prosimo za obisk Civoz-a, da vam lahko problematiko podrobneje predstavimo. Z veseljem pridemo 

tudi mi v Ljubljano, zato prosimo termin za sestanek z vami. 

V kratkem pričakujemo vaš odgovor. 

Vnaprej hvala za vaše cenjeno sodelovanje in lepo pozdravljeni, 

 

Za Civoz: 

Peter Metulj, predsednik                                                                     

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  


