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Suša, divjad in draginja 
Kmetje z območja medvoške kmetijske zadruge ugotavljajo, da je v razmerah, ko jih pestijo posledice 
suše, škoda po divjadi in občutne podražitve reprodukcijskega materiala, zelo težko kmetovati. Od 
države pričakujejo hitro ukrepanje, so povedali predstavnikom kmetijskega ministrstva na sestanku v 
Medvodah. 

Cvrro ZAPLOTN 1" 

Medvode - Ko so ob letošnji 
suš i kmetijski funkcionarji 
obiskovali kmetije v vzhod
ni Slovertiji, je kmete, zadru
žnike Kmetijske zadruge 
Medvode, razjezilo, zakaj ni 
nikogar na Gorenjsko, kje r 
so posledice suše najhujše, 
še zlasti na peščenih tleh . 
V Kmetijski zadrugi Med
vode so takrat sklenili pova
biti na Gorenjsko predstav
nike ministrstva za kmetij
stvo, gozdarstvo in p rebra
no, da bi kmetom pojasnili, 
kako bodo ukrepali. Prejšnji 
teden je ekipa ministrstva 
na čelu z državnim sekretar-
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jem dr. Darijem Krajčičem 
obiskala Medvode, kjer se je 
s predstavniki zadruge, ob
čin Medvode in Vodice, Lo
vske družine Medvode in 
kmeti pogovarjala o letoš
nji škodi po suši in o škodi, 
ki jo povzroča divjad. »Kme
tje pričakujejo hitro ukrepa
nje,« je dejal predsi,dnik za
druge Janez Šušteršič in do
dal, da je glede ukrepanja po 
suši že veliko zamujenega, 
saj se je v zadrugi v zadnjih 
mesecih zelo povečal odkup 
živine. »Za zadrugo je to 
poslovno sicer dobro, a m e 
navdaja s tesn obo, saj mo• 
ramo razmišljati tudi o pri
hodnosti.« 

Okrog dvesto prijav 
škode po suši 

V vodiški občini je ško
do prijavilo 76 kmetij, oce
nili ~o jo na 560 tisoc evrov. 
V medvoški občini so preje
li u9 vlog z ocenjeno škodo 
625 tisoč evrov. V obeh ob
činah je bilo največ škode 
na koruzi za siliranje in tra
vinju, sicer pa tudi na žitu, 
vrminah, sadnem drevju 
... Zanimivo: eden od kme
tov je vlogi priložil tudi pše
nično zrnje - v dokaz, kako 
drobno je bilo letos. 

» Kmetje imamo večjo ško
do, kot jo izkazujejo ocene. 
Krma, ki smo jo pridelali v 
sušnih razmerah, je bolj 
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prazna, zato jo količinsko 
več porabimo,« je dejal Da
mjan Zore, kmet iz Zgornjih 
Pirnič, in kritično dodal: 
»Slovenija nima dolgoroc
ne kmetijske politike, pride
lava brane in s tem tudi sa
mooskrba s hrano se zmanj
šuje, v državi je očitno večji 
interes za uvoz brane kot za 
lastno pridelavo. Lovci imajo 
pri lovu divjadi preveč ome
jitev, namakalni sistem ne 
zaživi ... « 

Rešitev je namakanje 
kme~ijskih zemljišč 

»Šk9(1a ~ suši je velika, 
priclite na kmetijo in pog
lejte v_ silose in v hlev in 
vam bo vse jasno,« je de jal 
Janez Kopač, ki na kmeti
ji v Mednem recli okoli sto 
glav živine. Edina rešitev je 
namakanje kmetijskih ze
mljišč, vendar se to po nje
govem mnenju razvija še 
preveč stihijsko, ob veliki 
razdrobljenosti kmetijskih 
zemljišč pa ga bo tucli tež
ko urediti. »Pred dvajsetimi 
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leti so bili clivji prašiči pri 
nas eksotika, zdaj nam lah
ko brez problema povaljajo 
dva hektarja koruze,« je de
jal in poudaril: »Subvencije 
dajte hribovskim kmetijam, 
nam, v nižinskem obmo
čju, pa plačajte mleko, živi
no in druge pridelke po ce• 
nah, ki jih izračunava kme
tijski inštitut, in "še malo do
datka, da bomo lahko nor
malno živeli.« 

Kmetje že zmanjšujejo 
stalež živine 

Kmet Franc Poljanec iz 
Spodnje Sertice je ugota• 
vljal, da jo je ozimno žito v 
suši še dokaj dobro odneslo, 
a pri koruzi, ki so jo pride
lovali na petih hektarjih, je 
bila katastrofa. Redijo 4 2 go
ved, stalež so zaradi suše že 
zmanjšali za dvajset »Gno• 
jila so postala tako draga, da 
smo za prihodnje leto kupili 
le tono za dognojevanje žit, 
preostalih zemljišč ne bomo 
gnojili,« je dejal in poudaril, 
da zdaj za kilogram goveje
ga mesa ni možno kupiti niti 
treh litrov nafte. Tako še rti 
bilo nikoli. 

Franc Poljanec 
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Vera Tehovnilc s Tehovca 
je dejala, da so letos na kme
tiji občutili škodo po suši in 
po divjacli. V takšnih razrne• 
rab je težko kmetovati, ob 
tem pa jim država grozi, da 
bodo od polovice subvencij 
za kmetovanje na območjih 
z omejenimi možnostnoi za 
kmetijsko dejavnost mora
li plačevati dohodnino. Ne
sprejemljivo se ji tudi zdi, 
da se škoda po divjacli obra
čunava po cenah pridelka iz 
preteklega leta. 

Občutno večji odstrel 
divjih prašičev 

V Lovski družini Medvode 
so po besedah starešine Ed
varda Verovška letos doslej 
za škode po divjacli plača
li blizu pet tisoc evrov, vseh 
stroškov, povezanih s ško
do, pa so imeli za šest tisoč 
evrov, približno toliko, od 
pet do šest tisoc evrov, pa 
bodo letos tudi imeli prihod
kov od prodaje mesa. Med
tem ko sov zadnjih dvajsetih 
letih uplenili od 10 do 28 cliv
jih prašičev na leto, so jih le
tos že 51. Prvi odstrel jelenja
cli so zabeležili pred šestimi 
leti, odtlej so vsako leto uple
nili enega ali dva, letos so jih 
že sedem. Pri lovu jih moti• 
jo nabiialci gob in kostanja 
in drugi obiskovalci gozdov, 
]si plašijo divjad. Jelenjad iz. 
stopa iz gozdov na travnike 
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ponoči, takrat pa je ne sme
jo streljati. 

Kolikšna bo odškodnina, 
še ni odločeno 

»Škoda po suši v državi je 
ocenjena, višina še ni ura• 
dno potrjena, prav tako še 
ni določeno, ko~en de
lež škode bo država povrrti• 
la. V preteklih škodah je bil 
ta delež od 5-do 30-0dstoten. 
Ministrstvo se bo zavzema
lo, da bo odsto tek čim višji 
in da bodo odškodnino tudi 
čim prej izplačali,« je dejal 
državrti sekretar dr. Darij 
Krajčič in dodal, da so pri na• 
makanju projekti, soglasja 
in dovoljenja celo večji pro
blem, kot je denar. Glede na• 
makanja so v Sloveniji tucli 
precejšnje razlike: ponekod 
je interes, drugje ga ni. Tucli 
tam, kjer so kompleksi ozi
roma je bila narejena koma
sacija, vsi ne kažejo zanima
nja za namakanje. 

Kar zadeva škode po cliv
jadi, država spodbuja lov na 
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divje prašiče, ministrstvo pa 
se tucli zavzema za to, da bi 
upravljavci lovišč načrt od
strela jelenjacli lahko prese
gli tudi za polovico. Državrti 
sekretar je tudi pozval kme
te, da se'vključijo v pripra
vo dvoletnih lovsko uprav: 
ljavskih načrtov, ki jih bo za. 
vod za gozdove začel prip
ravljati v začetku prihodnje
ga leta. 

Matjašič in Kadunc 
v »državne gozdove« 
Z novim letom bosta vodenje družbe Slovenski 
državni gozdovi prevzela Marko Matjašič in dr. 
Aleš Kadunc ii: Gozdnega gospodarstva Bled. 

Cvrro ZAPLOTNIK 

Kranj - Nadzorni svet druž
be Slovenski državni gozdo• 
vi (SiDG) je prejšnji teden za 
glavnega direktorja družbe 
Slovenski državrti gozdovi 
imenoval Marka Matjašiča, 
glavnega direktorja Gozdne
ga gospodarstva (GG) Bled, 
za člana poslovodstva pa 
tehničnega clirektorja GG· 
-ja dr. Aleša Kadunca. Petle
tni mandat bosta začela z no
vim letom, dotlej pa bo SiDG 
vodil dosedanji v. d. direk
torja Matjaž Juvančič. Ok
tobra je prišlo tudi do spre
membe sestave nadzornega 
sveta. Vlada je pred koncem 
mandata v imenu ustanovi• 
telja, Republike Slovenije, 
odpoklicala tri člane sveta 
in namesto njih imenovala 

Marko Matjašič / foto:Cvtlo 
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Alojza Burjo, Zvoneta Šolar
ja in Andrejo Košir. 

Družba Slovenski držav
ni gozdovi upravlja 240 ti
sol hektarjev gozdov ali ne
kaj več kot petino vseh goz
dov v Slovertiji, od tega na 
Gorenjskem okoli 17 tisoč 

hektarjev. 

Izbrali kmetico leta · 
CvE'ro ZAPLOTNIK 

Kranj - Zveza kmetic Slove
nije je v sredo ~pfaeditvi . 
v Zagorju razglasila kmetico 
leta. Letos je to postala Maj
da Sinreih s Kozjaka pri Mis
linji. Majdi se velika želja, da 
bi postala zdravnica, rti ures
ničila. Postala je kmetica, 
prevzemrtica visokogorske 
kmetije, na kateri je z zdaj že • 
pokojnim možem kmetova
la do leta 2010. Ob delu na 
kmetiji in skrbi za svoje naj
bližje je bila vseskozi aktiv
na na številnih področjih -v 
krajevni skupnosti, društvu 
kmečkih žena, v kmetijsko
•gozdarski zadrugi, cerkve• 
nem pastoralnem svetu ... 

Med tremi nominiranka• 
mi za laskavi naziv kmeti• 
ce leta je bila letos tucli Maj
da Hribar \z Buča pri Lazah 
v Tuhinjski dolini, ki jo je za 

to predlagalo Društvo pode
želskih žena Tuhinjske doli
ne. Majdi v življenju ni bilo 
postlano z rožicami V zako
nu z Jožetom so se jima io• 
dili štirje sinovi, prvoroje
nec jima je umrl pri enaj
stih mesecih. Po štirinajstih 
letih zakona je postala vdo
va. osta1a je sama s tremi si
novi, eden od njih nadaljuje 
delo na kmetiji, na kateri re
dijo 27 glav živine. 

Razglasitve kmetice leta, 
traclicionalriega dogodka o.Jl 
mednarodnem dnevu žensk 
na podeželju, se je udeleži· 
la tudi mirtistrica za kme
tijstvo, gozdarstvo in pre
hrano Irena Šinko, ki se je 
kmeticam zahvalila za n ji
hov neprecenljivi prispevek 
k zagotavljanju prehranske 
varnosti, ohranjan ju vital• 
nega podeželja in tucli skrbi 
za starejše in bolne. 

Spet ptičja gripa 
Cvrro ZAPLOTNIK 

Kranj - Nacionalrti veteri• 
narski inštitut je pri štirih la
bodih grbcih v občini Apače 
spet potrdil pojav visoko pa
togene ptičje gripe (a'{iame 
influence) v Slovertiji. Da 
bi preprečili prenos virusa 
s "prostoživečih ptic na pe· 
rutnino, je državno središ
če za nadzor bolezni s preje• 
Jo več priporocil, ki jih mo· 
rajo spoštovati rejci perut· 
nine na območju celotne 
države. Rejci morajo tako 
preprečiti perutnini stike 

z divjimi pticami, omejiti 
stike nepooblaščenih oseb 
s perutnino, omejiti dnev
ni izpust perutnine na naj• 
krajši možni čas in izvaja
ti še nekatere druge ukrepe 
ter spremljati zdravstveno 
stanje živali. Če opazijo pri 
perutnini za več kot 20-od
stotno zmanjšanje porabe 
krme in vode, zmanjšanje 
nesnosti za več kot pet od
stotkov, povišan dnevrti po· 
gin a,Ji pojav kakršnihko• 
li značilnih kliničnih zna
kov, naj o tem takoj obvesti• 
jo svojega veterinarja. 




