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Civilna iniciativa za varovanje okolja in zdravja v Slovenj Gradcu, ki združuje že več 
kot dva tisoč petsto (2500) občanov ugotavlja, da nam način in obseg intenzivnega 
hmeljarjenja v Mislinjski dolini, v občini Slovenj Gradec ogroža zdravje ter nemoteno 
uživanje in uporabo osebnih in javnih površin. 
Posebej smo občani MOSG ogorčeni in zaskrbljeni tudi zaradi stihijskega umeščanja 
nasadov hmelja po celotnem območju MOSG, tik do strnjenih bivalnih naseljih in 
posameznih  stanovanjskih hiš, šol in vrtcev, medtem pa se trend nadaljnje širitve 
hmeljišč nadaljuje še kar naprej. 
 
Naše zahteve izhajajo iz naslednjih ugotovitev, analiz, uradnih srečanj, dopisov in osebnih 
opazovanj, ki so nastala v času od 2.11.2017 do danes:  
 

A. Zakonodajno pravne ugotovitve in njihove posledice 

1) Ugotavljamo, da na pesticidih oziroma FFS temelječe hmeljarstvo, kot gospodarska dejavnost v 

Mestni občini Slovenj Gradec (MOSG) ni v skladu s 74. členom Ustave Republike Slovenije, ki 

navaja, da se "gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo".  

 

a) Masovni odpor občanov proti tovrstnemu načinu hmeljarjenja v Mislinjski dolini na splošno 

in v bližini naselij v občini Slovenj Gradec še posebej kaže, da tovrstna dejavnost na tem 

območju ni v skladu z javno koristjo, saj smo sredi zelene doline prisiljeni živeti v 

nezdravem življenjskem okolju, ker ga sedaj imamo kot posledico tako velike in zgoščene 

uporabe pesticidov oziroma FFS.  

b) Absurden monopol hmeljarstva v MOSG (hmeljarjev je le 10, v razmerju do 16.000 

občanov) zmanjšuje možnost samooskrbe občanov v MOSG, kar je že tako problem, s 

katerim se srečuje Slovenija.  

c) Izjemno velik monopol hmeljarstva, dodatno podpirajo tudi izplačila subvencij hmeljarjem. 

Država bi lahko ta sredstva namenila pospeševanju lokalno pridelane hrane, kar bi 

dejansko bilo v korist javnosti.  

 

2) Ugotavljamo, da je hmeljarstvo v MOSG v nasprotju z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, 

dodatni protokol št. 1 po katerem ima "vsaka oseba pravico do mirnega uživanja svojega 

premoženja".  

 

a) Več kot dva tisoč petsto že oddanih podpisov občanov, ki podpira to peticijo (in katerih 

število še vedno narašča), številni časopisni članki, pisma občanov in  osebno izražena 

mnenja občanov dokazujejo, da prebivalci MOSG mirnega uživanja svojega premoženja 

res nimajo več. Razmišljajo celo o odselitvi in odprodaji nepremičnin, pa če tudi je zdaj 

njihova vrednost zaradi vpliva gojitve hmelja že v upadanju.  

 

3) Ugotavljamo, da je poročilo o monitoringu hmeljišč Nacionalnega laboratorija za zdravje 

strokovno nesprejemljivo, kar sploh ne preseneča, saj namreč predstavniki Nacionalnega 

laboratorija za zdravje in Hmeljarskega inštituta, vehementno postavljajo pri vseh svojih 

izjavah v ospredje zastrašujočo tezo, da vse izmerjene vrednosti pesticidov, ki so nižje od 

uradno dovoljenih niso škodljive za zdravje človeka in živali. V podobnih primerih npr. ameriške 
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študije ugotavljajo ostanke najbolj uporabljenih pesticidov celo v prahu stanovanj, ob tem pa pri 

objavi rezultatov meritev nikakor ne omenjajo nobenih »kvazi« normativnih stopenj glede 

tega, pri kateri stopnji njegove prisotnosti je pesticid še neškodljiv za zdravje človeka in živali. 

Izkušnje in stroka namreč zelo jasno potrjujejo, da je neškodljiva za zdravje človeka dejansko 

samo ničelna stopnja prisotnosti posameznega pesticida.  

 

a) Stvarnopravni zakonik in Obligacijski zakonik Republike Slovenije vsebujeta določbe o 

škodljivih emisijah. 

b) Te določbe so skupaj z omenjeno Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, dodatni 

protokol št. 1 in z Ustavo Republike Slovenije, po členu št. 5 "Država mora varovati 

človekove pravice in temeljne svoboščine", ter členu št. 72 "Vsakdo ima pravico do 

zdravega življenjskega okolja", nad uredbami, ki jih omenja poročilo Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, ki se zato v primeru sodnih sporov ne upoštevajo. 

 

4) Ugotavljamo, da je skupni interes, zaradi izgube in degradacije obdelovalne zemlje, ter zdravja 

občanov, ki ga povzroča velika uporaba pesticidov oziroma FFS zaradi pridelave hmelja na 

celotnem območju MOSG ogrožen. Tudi to je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije:  

 

i) 5. člen: "Skrb za ohranjanje naravnega bogastva." 

ii) 67. člen: "Pridobivanje in uživanje lastnine mora zagotavljati razen ostalih, tudi 

ekološko funkcijo."  

iii) 71. člen: "Zagotovljeno mora biti tudi smotrno izkoriščanje in varstvo kmetijskih 

zemljišč." 

iv) 72. člen: "Vsakdo ima pravico do zdravega življenjskega okolja." 

v) 50. člen  zakona o kemikalijah pravi: "Če obstaja upravičen razlog za zaskrbljenost, 

da določena kemikalija zaradi geografskih, okoljskih in zdravstvenih značilnosti 

slovenskega prostora povzroča hujše ali nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali 

okolje, lahko Vlada Republike Slovenije začasno omeji ali prepove njeno proizvodnjo, 

promet z njo ali uporabo, uvede ukrepe za usmerjanje njene proizvodnje, prometa ali 

uporabe, ter uvede druge ukrepe, s katerimi omeji ali prepreči te posledice na 

sprejemljivo raven, še preden so na razpolago trdni in nedvoumni znanstveni dokazi 

o učinkih in delovanju take kemikalije." 

 

 
B. Ekološko - klimatske ugotovitve in njihove posledice 

5) Ugotavljamo, da kot posledica pridelave hmelja vsako leto nastane cca. 17 ton / 1 hektar 

nevarnega odpadka. Kontaminirana hmeljevina pomešana s sesekljano polipropilensko 

vrvico povzroča močno zastrupljanje rodovitne zemlje in podtalnice. Ker varen odvoz v občini 

Slovenj Gradec ni urejen, se pojavljajo črna odlagališča. 

 

a) Ministrstvo za okolje in prostor je v dopisu priznalo, da je hmeljevina pomešana z 

sesekljano polipropilensko vrvico nevaren odpadek, ki ga do sedaj Ministrstvo za 
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okolje in prostor sploh še ni klasificiralo, ter da ga je do sedaj večina hmeljarjev po 

delnem razkrajanju rastlinskega dela kar raztrosila po njivah in ga podorala. Mikrodelci 

polipropilenske vrvice bodo tam še stoletja razpadali in nato neopazno prešli v samo 

rastlino in plodove, ter na koncu v organizem človeka in živali. 

b) Analiza tal v naključno izbranem hmeljišču je pokazala zaskrbljujoče stanje, saj je bilo 

v zemlji pomešanih kar 2% koščkov polipropilenske vrvice. 

c) Izračun porabe polipropilenske vrvice na vseh hmeljiščih v MOSG pokaže, da jo 

hmeljarji na leto porabijo 6300 kg. Najhuje pa je pri tem seveda to, da ta količina 

plastike potem ostane pomešana v obdelovalni zemlji, za zmeraj. 

 

 

6) Ugotavljamo, da temperaturna inverzija, ki je posebnost Mislinjske doline, skupaj z izjemno 

višino rastlin hmelja povzroča, da škropivo raznaša tudi po več kilometrov daleč od hmeljišča.   

a) V poletnih mesecih, to je junija, julija in avgusta, ko sta vegetacija in škropljenje hmelja 

najbolj intenzivna, prihaja v jutranjih urah do zelo specifičnih klimatskih pogojev, ki 

vladajo v dolinah reke Mislinje in Suhadolnice, in sicer do temperaturne inverzije, ter 

relativne vlažnosti zraka nad 80%. Tako visoka vlažnost zraka in nižje temperature v 

spodnjih plasteh ozračja povzročijo, da se kapljice škropiva sušijo zelo počasi. Zaradi 

tega jih že sorazmerno mala hitrost vetra (cca. 1m/s) lahko raznaša več kilometrov 

daleč. 

b) Med 6:00 in pribl. 10:00 uro je zaradi inverzije 5 do 15m zračne mase v dolini 

popolnoma nasičenih s pesticidi oziroma FFS, torej s kapljicami škropiva, ki ga že 

najmanjši veter v 1 do 3 ur raznese po obeh sorazmerno ozkih in kratkih dolinah 

MOSG.  

c) Situacijski posnetek kaže, da so nasadi hmelja razpršeni po obeh dolinah. Posledica 

take razpršenosti in specifičnih klimatskih razmer je, da je nasičenost s pesticidi 

oziroma FFS po celotni površini obeh dolin zato enakomerno intenzivna. 

 

7) V MOSG je aktivnih 10 hmeljarjev. V povprečju imajo v lasti 4 - 5 hmeljišč, ki jih škropijo 4, 5 

ali večkrat v sezoni. Ker škropljenja ne vršijo vsi istočasno, to v praksi pomeni, da lahko poleti 

med majem in septembrom skoraj vsak dan pričakujemo zdravju škodljiv zrak v dolini reke 

Mislinje in Suhadolnice. 

 

8) Študija o vplivih škropljenja hmelja na občane MOSG zaradi vpliva klimatskih razmer1 v 

zaključni besedi ugotovlja in dokaže, da ob uporabi pesticidov oziroma FFS pri pridelavi 

hmelja občanom v MOSG ni mogoče zagotoviti varnih in zdravju neškodljivih življenjskih 

razmer. 

 

                                                
1 Karner Bernard, Lepa pot 8, 2380 Slovenj Gradec 
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9) Ugotavljamo, da 17. člen Odloka o urejanju vrtičkarstva v MOSG navaja, da morajo koristniki 

vrtičkov pri gojenju vrtnin obvezno uporabljati ekološki način pridelave, torej brez pesticidov 

oziroma FFS. Zato imamo sedaj absurdno situacijo, ko na vrtičkih uporabljamo ekološki način 

pridelave, tik ob teh parcelah pa intenzivno škropimo hmelj s strupenimi pesticidi oziroma 

FFS. Tako velika anomalija se mora zato vsekakor odraziti v vsebini zahteve CIVOZ-a, za 

prepoved uporabe pesticidov oziroma FFS tudi v vseh hmeljiščih na območju MOSG. 

 

10) Ministrstvo za kmetijstvo na vprašanje CIVOZ-a o problematiki zanašanja pesticidov oziroma 

FFS jasno odgovarja, da je izvajalec škropljenja sam dolžan zagotoviti, da do zanosov ne 

prihaja.  

 

a) Poleg neupoštevanja klimatskih razmer je iz dnevnega dogajanja razvidno, da imajo 

hmeljarji v MOSG do problema zanašanja škropiv zelo aroganten in zaničljiv odnos. 

Zaradi tega je stanje na področju onesnaženosti okolja v MOSG še posebej 

katastrofalno. 

b) Ministrstvo za kmetijstvo v istem dokumentu sporoča, da imajo hmeljarji v MOSG 10 

škropilnih naprav in od tega samo 5 takšnih, ki zagotavljajo manjše zanose. 

c) Hmeljarji v MOSG tudi ne izvajajo predpisanih zaščitnih ukrepov, ki bi preprečili 

širjenje škropiv. Prepričani so namreč, da določila v pravilniku o pravilni uporabi FFS 

za škropljenje predpisujejo opremo, s pomočjo katere je dovoljen odmik od sosednjih 

parcel in bivalnih objektov za "samo zastrašujočih" 5m do 20m. Četudi bi bilo to 

sprejemljivo, kar seveda ni, pa ob tem popolnoma pozabljajo na specifiko klimatskih 

pogojev, zaradi katerih se zanosi pri škropljenju tako visokih rastlin kot je hmelj (nad 

6m) tudi v dobrih razmerah razširi do 600 metrov in več. 

 

11) Ministrstvo za kmetijstvo v svojih dokumentih jasno potrjuje, da ima občina vse možnosti, da 

sama določi varovalne pasove na zemljiščih in odmike hmeljišč od bivalnih enot. 

 

a) V MOSG se v zadnjih petnajstih letih na področju urejevanja varovalnih pasov in 

ustreznih odmikov od nasadov hmelja, ni storilo nič, saj noben občinski akt do danes 

še ne vsebuje ustreznih določil o varovalnih pasovih oziroma odmikih od hmeljišč. 

b) Opozarja, da bi morala občina pri okoljski problematiki skrbeti predvsem za to, da se 

kmetijska zemljišča ohranijo za pridelavo hrane in za kvaliteto bivanja.  

c) V MOSG se je v zadnjih petnajstih letih zaradi neustreznega in neodgovornega 

delovanja obeh prejšnjih županov pri urejanju okoljske problematike dogajalo prav 

nasprotno, saj smo zaradi nasadov hmelja do danes izgubili že 125 ha najboljše 

obdelovalne zemlje, ter jo z onesnaženjem zaradi ostankov pesticidov in delci 

polipropilenske vrvice, tudi za daljše obdobje onesposobili za pridelavo hrane na 

ekološki način. 
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12) Ugotavljamo, da je sedanja republiška zakonodaja glede problematike kmetijstva izrazito 

pomanjkljiva, predvsem povsem zanemarja področje varovanja okolja in zdravja občanov, ter 

ustreznega nadzora v zvezi s tem. Posebej očiten pa je v tem primeru dvoličen in škodljiv 

odnos Vlade RS in Ministrstva za kmetijstvo, saj ob tem ko zakon o kmetijskih zemljiščih 

pravilno določa naloge o zaščiti kmetijske zemlje in pridelavi hrane z namenom čim boljše 

samooskrbe, pa dajeta ista upravna organa na drugi strani pridelovalcem hmelja, subvencije 

za pridelavo hmelja kot industrijske rastline, istočasno pa s tem povzročita še izgubo 

dragocenih obdelovalnih površin, ki bi sicer veliko pripomogle boljši prehranski varnosti, z 

lokalno pridelano hrano v MOSG. 

 

13) Do zdaj je bilo o problematiki hmeljarstva v Mislinjski dolini izrečenih veliko zaskrbljujočih in 

tudi resnih opomb:  

a) Dr. Ravnikar, vodja sektorja na Ministrstvu za kmetijstvo pravi, da je "določanje rabe 

in urejanje prostora po zakonodaji v pristojnosti lokalnih skupnosti, torej MOSG". 2 

b) Dr. Tanja Fatur pravi, da je "priporočljivo umikanje živali in ljudi v zaprte prostore; 

priporoča se pokrivanje vrtov; vsaj 5 ur po škropljenju se odsvetujejo aktivnosti na 

prostem."3 

c) Iz ugotovitev študije Vplivi pesticidov na zdravje človeka, ki jo je izdelal g. Franc 

Pristovnik, Dr. medicine specialist ginekolog, je jasno razvidno, kako veliki nevarnosti 

je zaradi obolevanja izpostavljen človek, predvsem zato, ker se pesticidi v človeškem 

organizmu nenehno nalagajo in akumulirajo. 

d) Ugotavljamo, da so v študiji, ki jo je izdelal g. Kolar, Dr. ekologije, razvidni tudi vplivi, 

novega pesticida na zdravje človeka, saj so namreč hmeljarji v letu 2017 v Mislinjski 

dolini ugotovili pojav, do takrat na teh hmeljiščih še ne poznanega novega virusa, ki 

zelo močno ogroža celotno rastlino hmelja. V tej študiji je razkril še posledice 

uporabljenega pesticida pri zatiranju novega virusa in s tem dokazal njihov zelo velik 

ter škodljiv vpliv tudi na zdravje človeka. 

 

14) Ugotavljamo, da je CIVOZ o skrajno zaskrbljujoči problematiki za zdravo življenjsko okolje 

podrobno obvestil tudi varuha človekovih pravic, z namenom da bi z sodelovanjem vseh 

institucij v Sloveniji rešili nastalo situacijo raje doma, kot pa na Evropskem sodišču za 

človekove pravice. 

 

15)  Ugotavljamo, da so se pogoji za zdravo življenje v obdobju v zadnjih treh mandatov županov 

MOSG zelo poslabšali, in da nam grozi celo ekološka katastrofa. V istem obdobju prav tako 

zaradi nestrokovnega in neodgovornega dela obeh prejšnjih županov, ni bilo storjeno nič tudi 

na področju ohranjanja kmetijskih zemljišč za pridelavo ekološko in lokalno predelane hrane, 

z namenom čim boljše samooskrbe občanov MOSG. Nasprotno temu, pa so prav po krivdi 

                                                
2 Javna okrogla miza o hmeljarjenju, Slovenj Gradec, 19.3.2018 
3 Javna okrogla miza o hmeljarjenju, Slovenj Gradec, 19.3.2018 
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obeh prejšnjih županov stihijsko rastli novi in novi nasadi hmelja, kar se na žalost dogaja še 

danes. Stanje kakršno imamo sedaj, nam zaradi tako malomarnega ravnanja odgovornih v 

škodo zdravega življenjskega okolja, ter konflikta interesov v katerem je deloval zadnji župan, 

grozi celo ekološka katastrofa. 

 

C. predlogi za dosego mirnega in zdravega življenjskega okolja 

16) Ugotavljamo, da je bilo zadnje desetletje na področju varovanja zdravega življenjskega okolja 

v MOSG izgubljeno. Zaradi stalnega in množičnega porasta novih hmeljišč so se pogoji za 

zdravo in mirno življenje občanov MOSG v letih 2008 - 2018 še dodatno poslabšali, in dosegli 

v marcu 2019 že kritično točko. Zaradi tega predlagamo, da v naslednjem srednjeročnem 

obdobju razglasimo celotno območje MOSG za zaščiteno območje pred uporabo vseh vrst 

pesticidov oziroma FFS, in na tem območju preusmerimo subvencije iz hmeljarstva v ekološki 

način pridelave hrane, saj bomo s tem dosegli splošno zaželen visok odstotek samooskrbe z 

lokalno pridelano ekološko hrano za preskrbo občanov MOSG in njenih javnih zavodov. 

 

Vsebina spodaj predlaganega odloka o trajni zaščiti celotnega območja MOSG pred uporabo 

pesticidov oziroma FFS mora postati sestavni del Občinskega prostorskega načrta, ki bo 

istočasno dopolnjen z načrtom preusmeritve večinskega dela kmetijskih gospodarstev na 

ekološki način pridelave hrane do leta 2022. 

 

a) Predlagamo, da v srednjeročnem obdobju, ki je pred nami razglasimo celotno območje 

MOSG za zaščiteno območje, pred uporabo vseh vrst pesticidov oziroma FFS. 

b) Ob prepovedi uporabe pesticidov oziroma FFS pri hmeljarski dejavnosti, bi v MOSG 

s preusmeritvijo subvencij stimulirati vse lastnike zemljišč, ki imajo primerne površine 

za lokalno pridelavo hrane na ekološki način.  

c) Za pospešen razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, za potrebe predelave ekološko 

in lokalno pridelane hrane lahko MOSG uvede izplačilo enkratnih subvencij 

namenjenih izvedbi investicijskih programov, adaptacijam ali novogradnjam za to 

potrebnih poslovnih prostorov in/ali nabavi ustrezne opreme. 

 

17) Ugotavljamo, da je prizadevanje v MOSG v naslednjem srednjeročnem obdobju nujno 

usmeriti v zaščito celotnega območja MOSG pred uporabo vseh vrst pesticidov oziroma FFS, 

in tudi vpis tovrstno zastavljene zaščite celotnega območja v Prostorski red Slovenije. 

 

18) Ugotavljamo, da je v osnutku Mednarodne deklaracije o človekovih dolžnostih zabeležen 

tudi stavek: ”Če imamo pravico do svobode, smo dolžni spoštovati svobodo tudi drugih.” To 

naj bo vsem v poduk! 
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D. zahteve za takojšnje ukrepanje 

Civilna iniciativa za varovanje okolja in zdravja občanov Slovenj Gradec  

 

V L A G A  

 

Občinskemu svetu MO Slovenj Gradec na osnovi 45. člena ustave RS naslednjo  

P E T I C I J O,  

 

za takojšnjo prepoved uporabe vseh vrst pesticidov oziroma FFS pri hmeljarski dejavnosti, 

na območju MO Slovenj Gradec 

ter, da v okviru svoje izvirne pristojnosti in na osnovi 140. člena ustave RS sprejme naslednji  

O D L O K  

I. 

I./1. Na celotnem območju Mestne občine Slovenj Gradec, se pri izvajanju 

hmeljarske dejavnosti, prepoveduje uporaba vseh vrst pesticidov oziroma FFS.  

I./2. Veljavnost in izvršljivost sprejetega odloka, po vpisu v uradni list RS in 

doseženi pravnomočnosti, nastopi takoj. 

I./3. Vsebina sprejetega odloka mora postati, sestavni del OPN, MO Slovenj Gradec. 

I./4. Kršitev prepovedi prve točke tega odloka je prekršek, ki se kaznuje z globo:  

a.) fizična oseba 10.000,00 Evrov na ha hmeljišča; 

b.) pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 20.000,00 Evrov na ha 

hmeljišča. 

I./5. Nadzor nad izvajanjem prve točke tega odloka opravlja policija, inšpekcijska 

služba in občinska redarska služba.  

 

Slovenj Gradec, 31.05.2019      

 

Podpisnik peticije: za Civilno iniciativo za varovanje okolja in zdravja občanov MO Slovenj 

Gradec 

Predsednik: Metulj Peter 

Mislinjska dobrava 109 

2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu     Podpis:  
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e)   priloge k poglavjem a, b in c 

 situacijski posnetek nasadov hmelja na področju MOSG, 

 študija škodljivih vplivov škropljenja hmelja na osnovi dejanskih klimatskih razmer, 

 sortirna analiza zemlje vzete iz hmeljišča, 

 študija vplivov pesticidov na zdravje človeka, avtor: g. Franc Pristovnik, Dr. med. 

spec. ginekolog, 

 strokovno mnenje, o vplivih škropljenja hmelja na človeka, avtor: g Kolar, Dr. 

ekologije, 

 stališča občanke Slovenj Gradca, g. Tatjane Krejan Košan, univ. dipl. ing. agr., 

 študija dogodkov v MOSG in dolini Socke, avtor: g. Anton Komat, ekolog, 

 pismo občanke Šmartna, g. Jožice Škodnik, 

 pismo občana Šmartna, g. Boruta Kaca, 

 pismo občanke Slovenj Gradca iz priloge »Večer koroška«, g. Sonje Duraj, 

 prikaz zgodovinskih dogodkov o urejanju prostora in stališča občana iz SG, g. 

Franca Kotnika, 

 pismo občana iz SG, g. Janeza Mlakarja. 


