5. Slovenski podeželski parlament 2019
Delavnica št. 8: Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali
(Kakšne ukrepe dobrobit živali oblikovati v novem programskem
obdobju - kje so razlogi da tovrstnih izdelkov ni na polici?)
Uvodničarka:
Gabriela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Prehranska varnost in kakovost živil, kaj nam pomeni v Skupni kmetijski politiki 2021 – 2027. Specifični
cilji odziva na potrebe družbe… dobrobiti živali, lokalne hrane in kako posredno aktivno izpolnjujemo cilje
antimikrobne rezistence v luči večjega zdravja.
Novo programsko obdobje dopušča, da so vsi ukrepi dobrobiti živali naravnani izključno na sámo žival,
njeno počutje in svoboščine. Rejec prejme plačilo le za dodatno delo in stroške, ki nastanejo pri
zagotavljanju nadstandardnih pogojev reje. Nadstandardni pogoji v novem programskem
obdobju pomenijo le plačilo za več dodatnega dela ali več stroškov pri sami reji, nikakor to
niso investicije. In ukrepi za rejne živali morajo temeljiti na 5ih svoboščin živali, ki jim
zagotavljajo:
o odsotnost lakote in žeje
o odsotnost neugodnega počutja
o odsotnost bolečin, poškodb in bolezni
o svobodno izražanja vrsti značilnega obnašanja
o odsotnost strahu in stiske
Kje so problemi v slovenskih rejah, kakšne ukrepe potrebujejo naše slovenske reje in katere
vse živalske vrste bi bilo dobro, da so zajete? Odgovore in predloge na tovrstna vprašanja
bomo ustvarili na delavnici.
A tukaj se veriga ne bi smela zaključiti, potrebno je vzdolž verige pripeljati nadstandardne izdelke do
police, do potrošnika in če smo pošteni, rejcu tudi za nadstandardne živali zagotoviti pošteno plačilo. V tej
luči bomo predstavili vrhunski sistem pravičnega zaokroženega krogotoka plačila in poiskali predloge, kako
bi vse sheme poenostavili in “pocenili” za vse – je morebiti čas za francoski model jasne ločitve: kmečkih
izdelkov opredeljenih z nacionalno zakonodajo?
Delavnica bo iskala odgovore in predloge še na dodatna vprašanja od tega, kaj rejec meni o
odkupni ceni za takšne živali, s kakšnimi ukrepi bi povezali živila iz shem od
pridelovalca/rejca do potrošnika, in s katerimi ukrepi bi jih povezali z gastronomijo; kako bi
slovenske ekološke pridelke in proizvode ne le proizvajali ampak tudi imeli možnost kupiti s
trgovskih polic – kje so ključni vzvodi, da postanejo potrošniku bolj dosegljivi.
Kakšni so programski vzvodi, rešitve, ki bi lahko bili del novega Strateškega načrta skupne kmetijske
politike 2021–2027.
Vabljeni na delavnico h kreiranju rešitev in predlogov!

