POROČILO 7. POSVETA IZZIVI PODEŽELJA (med nevladnimi organizacijami)

IZZIVI TER PREDLAGANE REŠITVE
Stičišče Središče v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine pripravlja cikel predvidoma osmih
posvetov med občinami in nevladnimi organizacijami z naslovom IZZIVI PODEŽELJA v Osrednjeslovenski
regiji, ki bodo izvedeni v osmih občinah.
V torek, 7. decembra 2020, ob 20. uri, smo pripravili spletni posvet v občini Komenda.
Posveta se je udeležilo 15 udeležencev iz različnih organizacij. Pridružil naj bi se nam tudi župan Občine
Komenda g. Stanislav Poglajen, ki bi na dogodku že komentiral izzive in predloge, vendar se je naknadno
opravičil.
Kot ključne izzive podeželja smo sicer determinirali sledeča področja:
1. Razvoj podeželja
2. Mladi kmetje
3. Aktivna participacija
4. Občinski razpisi
5. Pametne vasi
6. Dolgoživa družba
Po uvodnem delu, kjer se je predstavil projekt, kratki predstavitvi Stičišča Središča in Zveze slovenske
podeželske mladine, je potekala razprava, v kateri so bile oblikovane rešitve, ki jih udeleženci vidijo kot
možnost sodelovanja med kmeti, nevladnim sektorjem in občinarji za razvoj občine in razvoj podeželja. Na
koncu je sledila predstavitev rešitev in zaključkov delavnic, ki jih bomo posredovali županu Občine
Komenda g. Stanislavu Poglajenu.

Moderatorji in zapisnikarji: Doris Letina, Nastja Gregorec, Eva Mlakar, Klavdija Bastl Enci, Darja Sekula
Krstič in Jože Gornik
Vodila: Jože Gornik in Doris Letina

1.

RAZVOJ PODEŽELJA

Predlog: sofinanciranje občine za postavitev avtomatov za prodajo kmetijskih pridelkov ter zagotovitev
prostora. Občina dodeli prostor, kjer bi lahko imeli te avtomati in jih nato tudi delno sofinancira, da bi lahko
potem kmetje združeni nastopili in preko teh avtomatov prodajali svojo hrano 24 ur na dan.
Predlog: urejanje in vzdrževanje poljskih poti. Za nemoteno kmetovanje je nujno, da so poljske poti
urejene, za kar mora poskrbeti občina.
Izziv: OPN – težko pridobiti dovoljenja za zazidljivost, za razvoj kmetijske dejavnosti.
Predlog: promocijska darila občine naj bodo od lokalnih proizvajalcev in predelovalcev.
Predlog: ureditev tolerantnosti blata s kmetijske mehanizacije v času nujnih sezonskih kmetijskih opravil.

2.

MLADI KMETJE

Izziv: V občini je veliko mladih kmetov, ki pa niso mladi prevzemniki (zaradi socialnih olajšav, otroških
dodatkov, višine plačila vrtcev). Potreben je sistem za ohranjanje družinskih kmetij in povezovanje.
Predlog: občinski razpis oz. sklad namenjen posebej za majhne kmetije in mlade prevzemnike, saj
opažamo, da glavnino sredstev dobijo velike kmetije.
Predlog: enodnevna brezplačna tržnica mladih kmetov na obeh večjih sejmih v Komendi.
Predlog: strokovno predavanje na sejmu v Komendi (organizirano s strani ZSPM).
Predlog: strokovni dogodek za mlade kmete, ker občina zagotovi prostor .

3.

PAMETNE VASI

Predlog: Informacijske table v centru Komende (ob turističnem centru), ki omogočajo oglaševanje
kmetov, društev, vseh pomembnih deležnikov.
Predlog: Predstavitev kmeta v občinskem glasilu (promocija). Posebna rubrika, ki vsak mesec predstavi
primer dobre prakse.
Predlog: Promocija kmetij na facebook strani občine (Komenda moja občina) in spletni strani. Promocija
kmetij, društev in ostalih lokalnih proizvajalcev in predelovalcev.

4.

AKTIVNA PARTICIPACIJA

Predlog: večja udeležba nevladnih organizacij v občinskih svetih.
Predlog: participativni proračun.

5.

DOLGOŽIVA DRUŽBA

Predlog: podaljšano bivanje otrok na kmetijah (sodelovanje šole in okoliških kmetij). Primer: OŠ Komenda
Moste vodi otroke k kmetiji Grunt. Npr: kmetijski krožki. Poletno varstvo, zimsko varstvo med počitnicami.
Izziv: Ustanova znanje za zdravje (vrtnarstvo in sadjarstvo) išče teme za strokovna predavanja, kar bi občina
lahko objavila tudi na svojih straneh, saj bi le tako prišlo do vseh generacij občanov..

6.

OBČINSKI RAZPISI

Na srečanju so bila predstavljena priporočila za občinske razpise v Komendi, ki so bila že posebej
posredovana občini.
Ključna priporočila so:
•

Objava razpisov ob zaključku koledarskega leta za naslednje leto oziroma najpozneje januarja za
tekoče leto.

•

Objava večletnih razpisov.

•

Digitalizacija razpisov.

•

Nudenje podpore pri prijavi na razpise.

•

Dodatno vrednotenje partnerskih prijav.

•

Podaljšanje projektov odobrenih v letu 2020.

•

Občina naj organizira odprti prostor na temo financiranja NVO v občini.

•

Prilagoditev meril za specifične športne programe.

•

Predlog za spremembo pri športnih priznanjih.

