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Takaj
odmleka?
T o j e b i l o l e e n o o d v p r a i a n j ,k i s o g a i z p o s t a v i n
lia evropskem
k o n g r e s um l a d i hk m e t o vv S p a n i j i .
Cvrro ZaprorNrx
Kranj - Od 3. do 6. februarfa
je bil v Spaniji ewopski kongres mladih kmetov, na katerem so sodelovali tudi trije
Slovenci,mednjimi Rok Roblek z MeSanovekmetije v
Ba3lju, Student drugega letnika agronomije na Biotehni5ki fakulteti v Ljubljani, si
cer tudi predsednik Dru5tva
podeZelskemladine Kranj TrZid in dlan glavnega odbon Zveze slovenske podeZelske mladine. Na kongresu je
bila osrednja tema skupna
kmetijska politika Ewopske
unije po leta zory, pri tem
pa so se zavzeliza tak5no politiko, ki bo mladim na kmetij ah zagotavljah perspektive
in bo manj birokratska in
bolj Zivljenjska. "Evropska
unija bo v prihodnje 5e bolj
spodbujala trZno obna5anje
kmetij in tudi ekolo3ko pridelavo hrane," je prepridan
Rok in ob tem navede podatke, da je v EU vsegaSestodstotkov kmetovalcev starih
manj kot 35 let in da je kar
34 odstotkov starejiih od 65
let. Kot ie bilo sliSati na kongresu, ie v kmetijstvu treba
spodbuditi konkurenco in
tekmovalnost,
klimatske
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spremembe pa sprejeti kot
izziv. Potroiniki imajo zaupanje v pridelke ewopskegaimora, kljud do uspeha pa
je v izobra1evanju - ne le
kmetov, ampak tudi potro3nikov, med katerimi razsaia
nenavadna "bolezen", ko hodeio'za rnanj denaria dobiti
vse vedin boli5e. Pedro Bara-

to, predsednik Spanskeorganizacije mladih kmetov, ki je
organizirala kongres, se je,
denimo, spra5eval, kar se
pogosto spra5ujefotudi gorenjski krnetje: zakaj je liter
vode draZji od litra mleka,
saj vendarle "krave",ki daje
vodo, ni treba krmiti, molsti,
nesovati...

Rok je tudi slovenski kandidat za dlana skupine mladth iz drlav Ewopske unije,
ki bo sodelovalapri pripravi
skupne kmetijske politike
EU po letu zor3, zalo gabo
pot letos in v prihodnjih letih verjetno vedkrat vodila
tudi v Bruselj. Od rr. do 13.
marca se bo na MadLarskem udeleZil delavnice o
dobrih kmetijskih praksah,
na kateri bo predstavil tudi
dobro prakso ogrevania z
biomaso na domadi kmetiji,
kjer z lesnimi sekanci ogrevajo poleg lastnih stavb 5e
Stiri sosednje.Kot predsednik druStva kranjske intrLiSke podeZelskemladine si
leli, da bi v druStvo privabi
li 3e vet mladih in da bi iim
v sodelovanju s kmetijsko
svetovalno sluZbo uspelo
dobro izpeliad organizacijo
sklepne drZavne prireditve
za izbor mladega inovativnega kmeta, ki bo predvidoma oktobra v Naklem. V
dru5tvu prevladujejo mladi
iz vasi severno od Kranja, na
obdni zbor, ki bo 3. aprila v
lovskem domu na PangrSici, pa vabijo tudi mlade iz
drugih krajev, prav tako na
ekskurzijo,ki jo nadrtujejov
Prekmurje.

