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UVEDBA ZAHTEVNE AGROMELIORACIJE PRI NAPRAVI NOVEGA VINOGRADA
Velikokrat se v kmetijstvu pritožujemo, da nečesa nismo vedeli in bi radi zadeve zelo
hitro naredili za nazaj. Tudi pri zemljiških operacijah je podobno. Precej jasno so
zemljiške operacije razložene v Zakonu o kmetijskih zemljiščih. Na tem mestu bi
podrobneje pregledali predvsem 78.79.in 80.člen omenjenega zakona.
Pri napravi novega vinograda ali pri prestrukturiranju starega vinograda na terenu
velikokrat pridemo do dileme, kdaj in kje je uvedba zahtevne agromelioracije sploh
potrebna. Agromelioracije obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in
biološke lastnosti tal ter jim izboljšujejo dostop na kmetijsko zemljišče. Obsegajo
ukrepe izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje,
odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev poti, ureditev pašnikov, manjših
odvodnavanj, apnenje in založno gnojenje. Med zahtevne agromelioracije spadata
tako tudi naprava in razgradnja obstoječih teras vinogradov. V preteklem letu, je
bilo na našem območju in tudi drugod po Sloveniji, izdanih kar nekaj negativnih
odločb o dodelitvi sredstev za napravo novih nasadov vinogradov, zaradi odsotnosti
pozitivne Odločbe o zahtevni agromelioraciji. Na tem mestu svetujemo vsem
bodočim in obstoječim vinogradnikom in širše tudi drugim kmetovalcem, ki
nameravajo izvajati zemeljska odela v zgoraj omenjenih okvirih, da si predhodno
pridobijo odločbo o Uvedbi zahtevne agromelioracije za svoje zemljišče. Najprej je
potrebno pridobiti lokacijsko informacijo za zemljišče, kjer nameravamo izvajati
zahtevno agromelioracijo, v njej so našteti pogoji oz. katera morebitna soglasja
potrebujemo. Potrebno se je oglasiti na izpostavi KSS ali pri specialistični službi, da
se izpolni Vloga o uvedbi zahtevne agromelioracije, naredi načrt agromelioracijskih
del in pridobijo tudi vsa zahtevana soglasja, ki so različna glede na to na katerem
območju posamezno zemljišče tudi leži. Odločbo prejmemo s strani MKGP-ja potem,
ko smo pridobili vsa soglasja in ko ni več drugih zadržkov.
Odločbo je seveda potrebno pridobiti pred začetkom zemeljskih del, saj predhodni
ogled pred začetkom del na terenu opravi kmetijska inšpekcija.
V izogib zapletom pri kmetovanju, vam želimo ponuditi tudi tozadevno pomoč.
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