SKLEPI

I. posveta izvajalcev javne službe strokovnih nalog v živinoreji –
Dan živinorejcev,
23. marec 2012, Grm, Novo mesto, center biotehnike in turizma
1. Rejci, združeni v PRO, potrebujejo javno službo strokovnih nalog v živinoreji za
izvajanje nalog iz potrjenih rejskih programov.
2. Analiza podatkov, sredstev in števila zaposlenih je pokazala, da je bila
racionalizacija javne službe strokovnih nalog v živinoreji v zadnjih petih letih že
opravljena, saj sta se višina sredstev in število zaposlenih skozi leta zniževala.
3. Kakršno koli nadaljnje zmanjševanje finančnih sredstev bi lahko pripeljalo do:
ponovnega zmanjšanja števila zaposlenih;
zmanjšanja opravljenega dela in nedoseganja zastavljenih ciljev iz rejskih
programov;
ogroženosti nadaljnjega strokovnega, razvojnega in znanstvenega dela v
živinoreji;
razpada sistema nacionalnih selekcijskih shem v živinoreji;
odvisnosti od tujega genetskega materiala (neprilagojenega našemu
okolju).
4. Organiziranost rejcev v PRO je nujna, saj omogoča večji rejski napredek in
pomembno vpliva na povečanje produktivnosti dela strokovnih služb v živinoreji.
5. Priznanim rejskim organizacijam Zakon o živinoreji nalaga velike obveznosti, saj
so odgovorne za izvajanje potrjenih rejskih programov, nimajo pa urejenega
financiranja, zato jim je treba zagotoviti sredstva za njihovo delovanje.
6. Za nadaljnji razvoj JS in živinoreje je treba uresničiti cilje Resolucije v kmetijstvu,
ki jih lahko dosežemo s:
konkurenčno, odgovorno in trajnostno živinorejo,
povezanostjo v panogi in v agroživilski verigi,
z izpolnjevanjem pričakovanj potrošnikov, družbe in zakonodaje
(prehranska varnost, varna hrana in krma, dobrobit živali, ohranjanje
biotske raznovrstnosti in varovanje okolja)
ciljno usmerjenim strokovnim znanjem in prenosom dognanj v prakso.
7. Dohodkovni položaj rejcev se že nekaj let zapored slabša, zato je potrebno urediti
cenovna razmerja znotraj agroživilske verige.
8. Za nadaljnji razvoj kmetijstva in s tem živinoreje je potrebno poenostaviti
zakonodajo, znižati davke in prispevke v kmetijstvu ter preprečiti dodatne
obremenitve kmetijstva (finančne in administrativne).
9. V slovensko živinorejo je potrebno uvesti genomsko selekcijo in s tem povečevati
uspešnost selekcije.
10. Zaradi velikih gospodarskih škod, ki jih v govedoreji povzročata bolezni IBR/IPV in
BVD, je treba pristopiti k izkoreninjanju teh bolezni.

