
Dom krajanov v Trnovski vasi, 
v katerem je bil v ponedeljek 
zvečer sklican posvet o kme
tijstvu, je bil skoraj premajhen za 
vse, ki so iz prve roke želeli zve
deti, kaj jih čaka ob vstopu Slo
venije v Evropsko unijo_ Sklicatel
ji Miroslav Luci, Franc Pukšič, 
Alojz lSaučič, Alojz Vesenjak in 
Janez Zampa so na posvet nam
reč povabili predstavnike mi
nistrstva za kmetijstvo, bio
tehnične rakultete v lJubljani, 
kmetijskega inštituta, sklada 
kmetijskih zemljišč in druge_ 

Udeleženci so največ pozornos
ti namenili pripravam slovenskih 
kmetij na vstop v EU. Predstav
nik ministrstva za kmetijstvo, 
drlavni sekretar mag. Franc But, 
je ocenil, da ima Slovenija dobro 

nodaje, uskladitev kmetijske poli
tike in pogajanja. 

KAKO DO SUBVENCI.I 

Velika novost je gotovo način 
pridobivanja subvencij - v bodoče 
bo za to potreben Ic en obraze, 
kar je primerljivo z načinom sub
vencioniranja v Evropi. Dosedan
ja praksa je zahtevala' preveč ad
ministracije, hkrati pa ni omo
gočala kontrole porabljenih ~red
stevo Tako bodo v bodoče kmeti
je le enkrat letno uveljavljale vse 
zahteve za subvencije, podpore' in 
druga finančna nadomestila; ki 
jih predvidevajo v ministrstvu. 
Seveda pa bo za to treba do
končati register slovenskih kme
tij, je še povedal Franc Bul. . . , " 

podlago za vstop. Povedal je, da ŠIRJENJE 
so program prilagajanja- izdelali EU JE V INTERESU VSEH 
že v času bivšega ministra Jožeta , .ii ....... iiiiiiii .... _. 
Osterca, ki je tudi sodeloval na Dr. Jože Osterc je glede na 
posvetu, zdaj pa je čas za izva- zaključke kmetijskega foruma 
janje. Franc But je aktivnosti Vzhod-zahod v Berlinu menil, da 
razdelil na tri področja, in sicer ' tako kot: dežele srednje in vzhod
je poudaril harmonizacijo zako-

ne Evrope želijo v EU, njene čla- 'clala': 'da sedanji zakon ' postavlja 
nice želijo s širitvijo in razv<,>jem kmete v podrejen goložaj. Menila 

' gospodarstva preprečiti migracije v, . je,: da. po sedanji zakonodaji ne 
dežele ,EU. Opozoril je, da se Slo- morejo pridobiti zemljišč, ki. so v 
venija pripravlja na vstop po zdaj ' sklad!!, kajti zakon f~vorizira pod
določenih evropskih ciljih kmetijs- jet ja, ki naj bi za: najem zemljišč 
ke politike, dejstvo pa je, da unija plačevala 'le 40 nEM za ha, ' 
že pripravlja reformo kmetijske večina pa , tudi tega ne plačuje. 
politike, ki bo prilagojena pove- ' Lukačičeva se je zavzela za čim 
čanemu številu članic. Kaže, da hitrejšo spremembo 'zakona . o 
bo Slovenija takrat spet pred no- . sklad", kmetijskih zemljišč, ta bo 
vim krogom prilagajanj, je menil km"tom ' omogočal najetje kme
Osterc, zato hi se morala na tijskih ' površin, ki bi jih želeli in 
nove pogoje že zdaj pripraviti. 'o zmogli 6\ldelovati, '" ."" 

• V , nadaljevanju so " .. prisotni 
KDAJ KMETIJSKO- .. • razpravljaveem~ postavili _vc;liko ' 
GOZDARSKA ZBORNICA .. i' vprašanj o denacionaliz3ciji, . sofi- -
IN KAKO Z ZEMLJIŠČi ' _ .,' 'naneiranju 'razvojnih projektov v 

," ". ~', kmetijstvu in konkretnih aktivnosti 
, ' predstavnik ministrstva za . kme- ministrstva in drugih služb. Opaziti · 
tijstvo Ervin Kuhar je v nadalje- " ie ' bilo, da si kmetje ' ne želijo ' 
vanju posveta predstavil predlog za- ' načelnih razprav, .ampak .želijo 
kona o kmetijsko-gozdarski zborni- slišati konlqetll,e odgovore, ali kot 
ci, za katerega so nekateri ' menili, jI" povedal eden od 'uvodničaijev: 
da je preveč eentralističoo naravnan : Vabili in spraševali vas bo'1)o, .dok- · 
in bi moral regionalnim zbornicam'''. ler ne bomo 'o vstopu' Slovenije 'v 
omogočati več avtonomije. .• ' : EU in' položaju- kmetijstva vedeli 

Direktorica Sklada" kmetijskih ' 'Precej več .kot "danes. . " 
zemljišč' Marija Lukačič je pove-.· -" 1" Danilo Muriec 

or .... . ...... -

'Jabolko ,. .. -

,. spOla 
Včeraj smo pisllJi o praU

sW, ki ga iiraJ.ojo prebivalci 
KS Sv. Andrai. v Slovenskih 
garicah, /rer j;m ni omo
gočena odcepitev od 11lllJiČIre 
občine Destmik-Trnovska 
)las in ustanovitev lastne 
občine, ' . '. 

Po telefonu nas je poklical 
naš bralec iz Vitomarcev in 
poveda4 da je jabolko spora 
med drugim dobesedno tudi 
v jabolkih; ki jih intenzivno 
gojijo na tem območju na 
skoraj 25 hektarih Občina 
Destmik-Trnovska vas nam
reč v občinski gri> poleg fJŠ.e
ničnih klasov in grozda , ni 
vrisala tudi jabolka, ki je 
simbol krajevne s/aJpnosti in 
fare Sv. Andraža. - " 

Ob lem ne botno obuj pii 
. in ponavljali zgodbe o Alij
. mu, Ev~' kači · in jabo!1ai, 
radi, bi povedali Sllmo; da 
je lahke,. tudi y vsakdanje~ 
življenju "zapeljevanje" ~jil
bolkom ' ali pa zapoš
tavljanje tega sadu jabolko 
spora. 

lote Slodnjak 
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