Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 6. 2020
Število objav: 6
Internet: 5
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 6
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 0
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Tisk
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

"Da je hiša zaščitena, nisem vedel"

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 15. 6. 2020

Avtor

Petra Zemljič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 10

Površina: 538 cm2

...2021-2027 ne bo izjalovil, sicer bomo svoje poslanstvo težko opravljali, kulturna dediščina pa bo še naprej
propadala," pravi Srečko Štajnbaher. Novi gradbeni zakon je še bolj na široko odprl pot za lahkotno uničevanje
Meščanska vila na Ruški cesti 31, ki so jo porušili Foto: ZVDK...

Naslov

Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 6. 2020

Avtor

Katja Božič

Teme

Gradbeni zakon

...kmetov še vedno precej odvisna od vremena.»Pet minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,
«poudari.»Težave imamo tudi, ker so s spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki
gradbeno dovoljenje.«Tisti, ki nimajo proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne veljajo za...

Naslov

Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 6. 2020

Avtor

Katja Božič

Teme

Gradbeni zakon

...kmetov še vedno precej odvisna od vremena.»Pet minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,
«poudari.»Težave imamo tudi, ker so s spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki
gradbeno dovoljenje.«Tisti, ki nimajo proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne veljajo za...

Naslov

AVDIO: Postajališča za avtodome lahko zgradimo le na stavbnem zemljišču

Medij

Lokalno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 6. 2020

Avtor

P. K. L.

Teme

Gradbeni zakon

...rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču za avtodome gradbeno-tehnično za
parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti
čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi opredeljujejo tovrstne...

Naslov

Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?

Medij

Novice.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 6. 2020

Avtor

Katja Božič

Teme

Gradbeni zakon

...kmetov še vedno precej odvisna od vremena.»Pet minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,
«poudari.»Težave imamo tudi, ker so s spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki
gradbeno dovoljenje.«Tisti, ki nimajo proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne veljajo za...
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Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Naslov

Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 6. 2020

Avtor

Katja Božič

Teme

Gradbeni zakon

...kmetov še vedno precej odvisna od vremena. »Pet minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,«
poudari. »Težave imamo tudi, ker so s spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki gradbeno
dovoljenje.« Tisti, ki nimajo proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne veljajo za...
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Površina: 538 cm2
VILA NA RUŠKI CESTI 31

"Da je hiša
zaščitena,
nisem vedel"
Po stari gradbeni zakonodaji je bilo treba za rušitev
objekta pridobiti gradbeno dovoljenje,
po novem paje dovolj prijava
zasilnimi obnovami njeno notra-

Petra Zemljič

Nisem

vedel, da

je

hiša pod

spomeniškim varstvom,

kajti

v petnajstih letih,

odkar sem vilo na Ruški
z
to

cesti kupil,

ni nihče kontaktiral in mi
povedal. In če bi mi, bi se lahko o

mano

vsem pogovorili, tako kot

se midva

pogovarjava

sedaj,” je v telefonskem

pogovoru po

objavi članka v Večeru

o rušenju ene najstarejših značilnih

manjših meščanskih vil v Sloveniji

zatrdil

Peter

Osrajnik, predstavnik

njost le še slabšali. "Tudi sosedje so

hajali brezdomci. Rušenje je uredil
projektant v skladu z zakonodajo, pa tudi na upravni enoti, kamor
sem prijavil rušitev,

Zavodu za varstvo kulturne dediščine upajo, da bo ta primer
spodbudil odgovorne. ”S tem mislim
Na

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pa

razlaga Osrajnik, ki bo na tem

gre,"

mestu, kot je napovedal, "zgradil kaj
novega".
Po

stari gradbeni zakonodaji je

bilo treba za

rušitev

objekta prido-

biti gradbeno dovoljenje,

ništvom in nepremičninami.

na

mi nihče ni nič

bi verjetno tam morali
vedeti, za kakšno nepremičnino

rekel,

podjetja Promet Terra, ki se ukvarja
s posredovanjem, trgovino, gradbe-

zadnja leta ves čas opozarjali,

me

naj kaj storim, v vilo so namreč pri-

tiste, ki bi v preteklosti morali

je dovolj

pa

prijava. Po

po novem

mnenju

dr.

Igorja Sapača, arhitekta in umetnostnega zgodovinarja,

ki je prvi javno

opozoril na rušitev,

vse

kaže, da

je

nina dobila ustrezen status, ki bi to

novi gradbeni zakon tako še bolj na
široko odprl pot za lahkotno uniče-

početje lahko preprečil, če pa bi la-

vanje.

storiti vse, da bi navedena nepremič-

stnik to kljub temu storil, bi morala
kazen za prekršek biti takšna, da bi
v bodoče marsikateri lastnik kul-

Dotrajanost je izgovor

turne dediščine temeljito razmislil
o podobnem početju,” pravi vodja

Beseda dotrajanost je pri podobnih

mariborske enote zavoda Srečko
Štajnbaher. Prva bi morala odrea-

objektih vselej najpriročnejši izgo-

girati

letih

mariborska občina,
še ni

v treh
sprejela sprememb odloka
saj

o razglasitvi kulturnih spomenikov,

ki bi vilo
zaščitil.

na Ruški cesti 31
Če

bi

ga,

ustrezno

bi moralo dati la-

stniku soglasje za

porušitev

mini-

strstvo za kulturo, pred porušitvijo

meni arhitekt in v obdobju ne-

vor,

brzdanega potrošništva mu je težko
ugovarjati. Stare stavbe pač niso bile
zgrajene v skladu z gradbenimi normativi 21. stoletja in
po

tej logiki bi bilo treba podreti skoraj vse stavbe staMaribora, ki nimajo vgrajenih armiranobetonskih

rega

konstrukcij in ki niso zgrajene po sodobnih protipotre-

snih usmeritvah.
"Pred desetletji so ugledni mariborski arhitekti

bi bile nujne vse raziskave, ki bi
takšen ukrep pogojevale. Ker objekt

vorili o dotrajanosti stavbe s

ni zavarovan kot kulturni spomenik, inšpektorat za kulturo in medije

bi jih poslušali, bi tam danes stale stolpnice

sedaj ne more ukrepati.

obrezovanja trte bi najbrž ob nabrežju Drave

pa

Peter

Osrajnik pravi, da je bila

hiša dotrajana, uničena in

prazna

Staro trto

go-

na Lentu pa o do-

trajanosti minoritskega samostana in Žičkega dvora. Če
in namesto
uprizarja-

li ritual menjavanja avtomobilskih gum . . Če je šlo na
Ruški cesti v resnici zgolj za problematiko dotrajanosti

vrsto let, tamkajšnji najemniki pa

objekta, bo lastnik najverjetneje tam zgradil nov objekt,

naj bi bili,

ki

preden

je vilo kupil, z

ne bo prav nič večji od dotrajanega. Če bo tam načr-

toval

večji objekt, pa najbrž ni

šlo zgolj za dotrajanost.
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da lastnik, ki se seveda dobro
zaveda spomeniškega statusa nekega objekta, ta objekt
Žal se prepogosto dogaja,

propadajoče stavbe ne opozarja več
javna spomeniškovarstvena služba,

več let s špekulantskimi nameni pusti namerno propadati, na koncu pa začne tarnati, da objekta zaradi statične

ampak družbeno angažirani posa-

stabilnosti nikakor ni mogoče ohraniti. Tako na koncu

kako bi zadeve morale potekati, na

ostane dragocena prazna parcela," še opozarja Sapač.

to že vrsto let opozarjamo pristojno

mezniki:

"Nam

ministrstvo,

posamezne

poslance

rimo na sejah občinskih svetov in
tako naprej. Ne moremo reči, da se

Pravi, da je bil ta model pred leti v velikem stilu učinkovito vpeljan z rušitvijo Kolizeja in Šumija v središču
Ljubljane. Lastnik je poceni kupil kulturni spomenik,

dogajajo samo negativne zadeve;
primerov, ki jih tudi v dnevniku

dosegel njegovo rušitev, z dobičkom razprodal gradbeni

Večer pogosto omenjate.

material podrtega spomenika, na koncu

nas splošna klima takšna,

mu je sredi

ogromno

Žal

merih. Menim, da služba opravlja

bljen, uveljavljen in toleriran. Tako ne preseneča, da je

svoje poslanstvo uspešno, dnevno

celo Benediktinski priorat Maribor v zadnjem času na-

prihajamo na teren, evidentiramo

merno prepustil propadu dva kulturnozgodovinsko izje-

spremembe, veliko dela opravimo

dobil v last s postopkom
Orlica v bližini Meranovega

z lastniki spomenikov, vendar pa

denacionalizacije: pristavo

žal ne moremo

pod Pohorjem in Pesniški dvor, ki je v osnovi še srednje-

soudeležbe,

veška stavba.

zunaj

očitno

Namesto

dveh starodavnih objektov, ki

pa

nikogar prav ne zanimata, bosta tako kmalu na

naših

zagotoviti

saj so

finančne

finančne zadeve

pristojnosti.

opozarjamo že vrsto

let

Tudi na to
in upam,

da

razpolago dve bremen prosti zazi-

se nam predvideni kulturni evro za

dljivi parceli na atraktivnih lokaci-

obdobje 2021-2027

jah," je prepričan Sapač.

sicer bomo svoje poslanstvo težko

V

mariborski

varstvo

ne bo izjalovil,

Zavoda za

opravljali, kulturna dediščina pa bo

kulturne dediščine so se

še naprej propadala," pravi Srečko

odzvali na

Meščanska

enoti

njegovo

vila na

Ruški

trditev,

cesti 31,

jo porušili Foto:

da na

uničevanje

po-

pristop h kulturni dediščini v Sloveniji vse bolj prilju-

ju je

pot za lahkotno

je pri

da se

govarjamo samo o negativnih pri-

ki

na široko odprl

je pozitivnih

prestolnice ostala ogromna zazidljiva parcela. "Žal je ta

mno dragocena objekta,
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govo-

Uveljavljen in toleriran model

pa

zakon je še bolj

je popolnoma jasno,

različnih poslanskih skupin,

nasprotno,

Novi gradbeni

Štajnbaher.

ki so
ZVDK
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Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?
1

14. Jun 2020,
19:30

Deli na:

Facebook

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter

V teh dneh so morali slovenski kmetje zavreči (podmulčiti ali podorati) okoli 250
ton presežka solate, ki je niso mogli prodati. Od tega je je bilo vsaj sto ton na
Dolenjskem in v Posavju, pravi Robert Tomazin, direktor trženja Kmetijske
zadruge Krka, ki ocenjuje izgubo na okoli 100.000 evrov.
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Zarja Jana

Zaradi epidemije koronavirusa sta se povpraševanje in ponudba na trgu zelo spremenila.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V teh dneh smo v medijih nemočno opazovali kmete, ki so morali zavreči tone solate, ker je,
žal, niso uspeli prodati. Mnogi posamezniki in zavodi so se organizirali, da bi spodbudili prodajo
solate med kupci. Eden od njih je bil denimo Mali plac za prihodnost, ki je takoj organiziral
prodajo solate enega od kmetov svojim članom – teh je nekaj tisoč. Tako so vsaj malo ublažili
škodo zaradi presežka solate. Še vedno pa ogromnih količin te priljubljene zelenjave ni bilo
mogoče rešiti. Kmetje in tudi zadruge, ki odkupujejo njihove pridelke ter jih dobavljajo večjim
trgovskim verigam, iščejo vzroke za to, da bi v prihodnje lahko podobno dogajanje preprečili.
Spodbujanje samooskrbnosti
»Ko so se pojavili ukrepi zaradi koronavirusa, je bil ravno čas planiranja in setve solate.
Slovence je bilo strah, ali bomo dovolj samooskrbni, če se zaprejo meje, in ali bomo sploh imeli
dovolj zelenjave. Zapirale so se trgovine, ukrepi so postajali čedalje strožji. Kmetje so se začeli
zavedati svoje velike odgovornosti. Skrbelo jih je, ali bodo imeli sploh dovolj semen in gnojil,
skratka vsega potrebnega za povečanje proizvodnje, da bi bilo zelenjave dovolj za vse. Uspelo
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jim je in proizvodnjo so povečali za 20 odstotkov,«razlaga predsednica zelenjavne
verige Patricija Pirnat iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. »Hkrati s pritiski na kmete, naj gojijo
več zelenjave, je kmetijsko ministrstvo spodbujalo ljudi k vrtnarjenju.« Veliko več ljudi se je
posvetilo vrtičkanju, ker so tudi tako na zdrav način preživljali čas v karanteni. Namesto rož
mnoge balkone zdaj krasi zelenjava. Samooskrba se je povečala.
Solate nismo kupovali
Oba predstavnika kmetijskih zadrug kot tudi v trgovskih centrih Lidl in Mercator pa ugotavljajo,
da so se v zadnjih dveh mesecih močno spremenile nakupovalne navade. »Kar naenkrat nismo
več zahajali tako pogosto v trgovine, kupovali smo bolj premišljeno, trajnejše izdelke, to se je
verjetno precej poznalo. Da se je v teh večjih trgovinah prodaja solate povsem ustavila, pa kot
predsednica zelenjavne verige skoraj ne morem razumeti, ker smo v naših trgovinah v Agrariji
Koper in tudi v zadružnih trgovinah zaznali kvečjemu porast povpraševanja po domači
zelenjavi,« razmišlja Pirnatova in dodaja, da Agrarija s svojimi pridelki zalaga Mercator, Špar,
Tuš, Hofer in Lidl.
Robert Tomazin iz KZ Krka pravi, da v zadrugi na začetku sezone pripravijo okviren program
prodaje, ki ga razdelijo po trgovskih verigah in se ga potem skušajo po koledarskih tednih
držati. »Proizvodnja solate letos ni bistveno odstopala od preteklih let. Prepričan pa sem, da so
se navade slovenskega potrošnika med koronakrizo zmanjšale na minimalno potrebno nabavo
življenjskih dobrin. Sprememba potrošniških navad se pozna, recimo, tudi pri svežem mesu, saj
so cene živine padle.« Tudi oni večino svoje zelenjave prodajo v večje trgovske centre, kot so
Tuš, Mercator, Spar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Morajo uvažati?
Zato smo v Mercatorju in Lidlu vprašali, kaj se je po njihovem mnenju dogajalo na trgu. »Tudi v
Lidlu ugotavljamo, da so med epidemijo kupci deloma spremenili svoje nakupovalne navade.
Na začetku so namreč več posegali po trajnejšem sadju in zelenjavi: citrusih, jabolkih, paprikah,
zelju, krompirju in čebuli, preostala sveža ponudba je bila zanje manj zanimiva. Ko so se
zadeve nekoliko stabilizirale, so bili ljudje več doma in so tudi več kuhali. Tako se je spremenilo
tudi njihovo nakupovanje – začeli so več posegati po svežem blagu. S tem je stekla tudi prodaja
sadja in zelenjave,« so nam odgovorili v Lidlu, v Mercatorju pa poudarili: »Med trgovci smo
tradicionalno največji odkupovalec slovenskega sadja in zelenjave, in če je le mogoče, kupcem
ponudimo slovenske pridelke, če so le na voljo v zadostnih količinah primerne kakovosti in
cene. Tako je tudi s solato, vendar sta se zaradi epidemije povpraševanje in ponudba na trgu
zelo spremenila. Kupci so v tem času manjkrat zahajali v trgovino in takrat kupovali predvsem
trajnejša živila. Marsikdo, ki je ostal doma, je v tem času verjetno posadil svojo solato in tudi
katero drugo zelenjavo. Izziv je tudi to, da je pri nas sezona kratka, večina pridelovalcev pa
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sočasno pridela in ponuja iste vrste pridelkov. Vsaj na začetku in proti koncu sezone moramo
torej zelenjavo tudi uvažati, da ves čas zagotavljamo ustrezne količine.«
Za domače proizvajalce več birokracije!?
A Patricija Pirnat pravi, da jo moti, ker toliko zelenjave prihaja iz tujine, iz bližnjih držav, kot je
Italija, Španija je pa samo še korak dlje. »Ta zelenjava vsebuje bistveno več pesticidov kot
naša, slovenska. V Sloveniji imamo glede tega res strogo zakonodajo in so rastline minimalno
tretirane, v skladu s predpisi evropske zakonodaje. Zato naša zelenjava vsebuje bistveno več
mineralov in vitaminov.« Robert Tomazin razmišlja, da je tako morda tudi zato, ker je sprejetje
kmetijskega zakona lani postavilo velike administrativne ovire pri sklepanju pogodb z domačimi
proizvajalci, kar naj bi bila velika cokla pri operativnem poslovanju na področju hitro pokvarljivih
živil, zaradi česar naj bi se trgovci raje odločali za nakup zelenjave iz tujine, ker je pač
preprosteje. »Po eni strani je novi zakon o kmetijstvu dobro opredelil neprimerne trgovske
prakse, a vnesel tudi kup nepotrebne birokracije. Če bi bil jaz trgovec, se mi ne bi dalo ukvarjati
z birokratskimi zapleti, ampak lepo od trgovcev je, da še vedno vzamejo naše izdelke!«
S tujimi je lažje
V Mercatorju so na administrativne ovire pri pogodbah opozarjali, pravijo, še preden je bil zakon
sprejet »Žal pa argumenti niso bili dovolj slišani. Ne glede na to prednostno odkupujemo in
ponujamo, kolikor je le mogoče, slovenske pridelke, ker po njih povprašujejo kupci, vendar
morata biti tudi kakovost in cena ustrezni. Sodelujemo z vsemi glavnimi slovenskimi pridelovalci
sadja in zelenjave, od velikih zadrug do kmetij. Ker pa je pri nas sezona zelo odvisna od
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vremena in je zato lahko nepredvidljiva, imamo dobre poslovne povezave tudi z drugimi
dobavitelji, saj moramo sveže sadje in zelenjavo zagotavljati vse leto in v vsej naši mreži
trgovin. Sklepanje pogodb s tujimi dobavitelji je podobno, le da je lažje zaradi točnejšega
planiranja količin – več trgov in kanalov prodaje, tehnologija, ki zmanjša vremenske vplive
...« poudarjajo. V Lidlu novi zakon o kmetijstvu, ki narekuje pogodbe z dobavitelji, vidijo
predvsem kot prednost. »Tako nam je uspelo dodatno utrditi naše poslovne vezi. Prav tako smo
se lahko povezali še z dodatnimi pridelovalci, s katerimi smo zastavili konkretno dolgoročno
sodelovanje.«
Še vedno zelo odvisni od vremena
»Moja želja je uzakoniti, da bi bilo na trgovskih policah vsaj 30 odstotkov slovenske
zelenjave,« pravi Pirnatova in upa, da bodo kmetje vzdržali. Dobro se namreč zavedajo, da so
pogoji pridelovanja v sosednji Italiji ali na Hrvaškem veliko ustreznejši kot pri nas, kjer je večina
zelenjave še vedno na prostem in je usoda kmetov še vedno precej odvisna od vremena. »Pet
minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,« poudari. »Težave imamo tudi,
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ker so s spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki gradbeno
dovoljenje.« Tisti, ki nimajo proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne
veljajo za dovolj resne dobavitelje – in je začaran krog spet sklenjen, ugotavlja. »Upamo, da bi
se slovenski pridelovalci lahko dogovorili, kako podaljšati sezono, da morda ne bi sadili in
ponujali vsi sočasno istih vrst sadja in zelenjave, ampak nekateri bolj zgodaj, drugi kasneje, pa
tudi bolj raznolike pridelke, saj si želimo več domače ponudbe tudi pri korenju, bučkah,
jajčevcih, radiču, cvetači, in, seveda, več vrst sadja,« pa spodbujajo v Mercatorju.
Jeseni ne bodo povečali proizvodnje
Po drugi strani zaradi vseh teh ovir veliko pridelovalcev zelenjave obupa. »Veliko let sem že v
tem poslu in vsako leto izgubimo nekaj pridelovalcev zelenjave. Če se bo jeseni situacija
ponovila, pa bog ne daj, da bi se, kmetje prav gotovo ne bodo spet povečali proizvodnje. Zato
se obračam na vse javne zavode in državne institucije, naj se dobro organizirajo in kupujejo
slovensko. Na ta način bi lahko k slovenskemu kmetijstvu prispevali bistveno več,« je
prepričana Pirnatova. Tomazin pa dodaja, da bi morala država izvajati nekoliko agresivnejšo
promocijo sheme kakovosti in še bolj spodbujati potrošnjo slovenskega blaga – bodisi mesa ali
zelenjave!« Mediji pa še bolj ozaveščati slovenskega potrošnika!
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Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Katja
Božič
/
Revija
Zarja
Jana,
14. 6.
2020

Zarja Jana

Zaradi epidemije koronavirusa sta se povpraševanje in ponudba na trgu zelo spremenila.

Slovenija

V teh dneh so morali slovenski kmetje zavreči (podmulčiti ali podorati) okoli 250 ton
presežka solate, ki je niso mogli prodati. Od tega je je bilo vsaj sto ton na Dolenjskem in
v Posavju, pravi Robert Tomazin, direktor trženja Kmetijske zadruge Krka, ki ocenjuje
izgubo na okoli 100.000 evrov.
V teh dneh smo v medijih nemočno opazovali kmete, ki so morali zavreči tone solate, ker je, žal, niso uspeli prodati.
Mnogi posamezniki in zavodi so se organizirali, da bi spodbudili prodajo solate med kupci. Eden od njih je bil denimo
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Mali plac za prihodnost, ki je takoj organiziral prodajo solate enega od kmetov svojim članom – teh je nekaj tisoč. Tako
so vsaj malo ublažili škodo zaradi presežka solate. Še vedno pa ogromnih količin te priljubljene zelenjave ni bilo
mogoče rešiti. Kmetje in tudi zadruge, ki odkupujejo njihove pridelke ter jih dobavljajo večjim trgovskim verigam, iščejo
vzroke za to, da bi v prihodnje lahko podobno dogajanje preprečili.
Spodbujanje samooskrbnosti
»Ko so se pojavili ukrepi zaradi koronavirusa, je bil ravno čas planiranja in setve solate. Slovence je bilo strah, ali
bomo dovolj samooskrbni, če se zaprejo meje, in ali bomo sploh imeli dovolj zelenjave. Zapirale so se trgovine, ukrepi
so postajali čedalje strožji. Kmetje so se začeli zavedati svoje velike odgovornosti. Skrbelo jih je, ali bodo imeli sploh
dovolj semen in gnojil, skratka vsega potrebnega za povečanje proizvodnje, da bi bilo zelenjave dovolj za vse. Uspelo
jim je in proizvodnjo so povečali za 20 odstotkov,« razlaga predsednica zelenjavne verige Patricija Pirnat iz Kmetijske
zadruge Agraria Koper. »Hkrati s pritiski na kmete, naj gojijo več zelenjave, je kmetijsko ministrstvo spodbujalo ljudi k
vrtnarjenju.« Veliko več ljudi se je posvetilo vrtičkanju, ker so tudi tako na zdrav način preživljali čas v karanteni.
Namesto rož mnoge balkone zdaj krasi zelenjava. Samooskrba se je povečala.
Solate nismo kupovali
Oba predstavnika kmetijskih zadrug kot tudi v trgovskih centrih Lidl in Mercator pa ugotavljajo, da so se v zadnjih dveh
mesecih močno spremenile nakupovalne navade. »Kar naenkrat nismo več zahajali tako pogosto v trgovine, kupovali
smo bolj premišljeno, trajnejše izdelke, to se je verjetno precej poznalo. Da se je v teh večjih trgovinah prodaja solate
povsem ustavila, pa kot predsednica zelenjavne verige skoraj ne morem razumeti, ker smo v naših trgovinah v Agrariji
Koper in tudi v zadružnih trgovinah zaznali kvečjemu porast povpraševanja po domači zelenjavi,« razmišlja Pirnatova
in dodaja, da Agrarija s svojimi pridelki zalaga Mercator, Špar, Tuš, Hofer in Lidl.
Robert Tomazin iz KZ Krka pravi, da v zadrugi na začetku sezone pripravijo okviren program prodaje, ki ga razdelijo
po trgovskih verigah in se ga potem skušajo po koledarskih tednih držati. »Proizvodnja solate letos ni bistveno
odstopala od preteklih let. Prepričan pa sem, da so se navade slovenskega potrošnika med koronakrizo zmanjšale na
minimalno potrebno nabavo življenjskih dobrin. Sprememba potrošniških navad se pozna, recimo, tudi pri svežem
mesu, saj so cene živine padle.«Tudi oni večino svoje zelenjave prodajo v večje trgovske centre, kot so Tuš, Mercator,
Spar.
Morajo uvažati?

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zato smo v Mercatorju in Lidlu vprašali, kaj se je po njihovem mnenju dogajalo na trgu. »Tudi v Lidlu ugotavljamo, da
so med epidemijo kupci deloma spremenili svoje nakupovalne navade. Na začetku so namreč več posegali po
trajnejšem sadju in zelenjavi: citrusih, jabolkih, paprikah, zelju, krompirju in čebuli, preostala sveža ponudba je bila
zanje manj zanimiva. Ko so se zadeve nekoliko stabilizirale, so bili ljudje več doma in so tudi več kuhali. Tako se je
spremenilo tudi njihovo nakupovanje – začeli so več posegati po svežem blagu. S tem je stekla tudi prodaja sadja in
zelenjave,« so nam odgovorili v Lidlu, v Mercatorju pa poudarili: »Med trgovci smo tradicionalno največji odkupovalec
slovenskega sadja in zelenjave, in če je le mogoče, kupcem ponudimo slovenske pridelke, če so le na voljo v
zadostnih količinah primerne kakovosti in cene. Tako je tudi s solato, vendar sta se zaradi epidemije povpraševanje in
ponudba na trgu zelo spremenila. Kupci so v tem času manjkrat zahajali v trgovino in takrat kupovali predvsem
trajnejša živila. Marsikdo, ki je ostal doma, je v tem času verjetno posadil svojo solato in tudi katero drugo zelenjavo.
Izziv je tudi to, da je pri nas sezona kratka, večina pridelovalcev pa sočasno pridela in ponuja iste vrste pridelkov. Vsaj
na začetku in proti koncu sezone moramo torej zelenjavo tudi uvažati, da ves čas zagotavljamo ustrezne količine.«
Za domače proizvajalce več birokracije!?
A Patricija Pirnat pravi, da jo moti, ker toliko zelenjave prihaja iz tujine, iz bližnjih držav, kot je Italija, Španija je pa
samo še korak dlje. »Ta zelenjava vsebuje bistveno več pesticidov kot naša, slovenska. V Sloveniji imamo glede tega
res strogo zakonodajo in so rastline minimalno tretirane, v skladu s predpisi evropske zakonodaje. Zato naša zelenjava
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vsebuje bistveno več mineralov in vitaminov.« Robert Tomazin razmišlja, da je tako morda tudi zato, ker je sprejetje
kmetijskega zakona lani postavilo velike administrativne ovire pri sklepanju pogodb z domačimi proizvajalci, kar naj bi
bila velika cokla pri operativnem poslovanju na področju hitro pokvarljivih živil, zaradi česar naj bi se trgovci raje
odločali za nakup zelenjave iz tujine, ker je pač preprosteje. »Po eni strani je novi zakon o kmetijstvu dobro opredelil
neprimerne trgovske prakse, a vnesel tudi kup nepotrebne birokracije. Če bi bil jaz trgovec, se mi ne bi dalo ukvarjati z
birokratskimi zapleti, ampak lepo od trgovcev je, da še vedno vzamejo naše izdelke!«
S tujimi je lažje
V Mercatorju so na administrativne ovire pri pogodbah opozarjali, pravijo, še preden je bil zakon sprejet »Žal pa
argumenti niso bili dovolj slišani. Ne glede na to prednostno odkupujemo in ponujamo, kolikor je le mogoče, slovenske
pridelke, ker po njih povprašujejo kupci, vendar morata biti tudi kakovost in cena ustrezni. Sodelujemo z vsemi
glavnimi slovenskimi pridelovalci sadja in zelenjave, od velikih zadrug do kmetij. Ker pa je pri nas sezona zelo odvisna
od vremena in je zato lahko nepredvidljiva, imamo dobre poslovne povezave tudi z drugimi dobavitelji, saj moramo
sveže sadje in zelenjavo zagotavljati vse leto in v vsej naši mreži trgovin. Sklepanje pogodb s tujimi dobavitelji je
podobno, le da je lažje zaradi točnejšega planiranja količin – več trgov in kanalov prodaje, tehnologija, ki zmanjša
vremenske vplive ...« poudarjajo. V Lidlu novi zakon o kmetijstvu, ki narekuje pogodbe z dobavitelji, vidijo predvsem
kot prednost. »Tako nam je uspelo dodatno utrditi naše poslovne vezi. Prav tako smo se lahko povezali še z dodatnimi
pridelovalci, s katerimi smo zastavili konkretno dolgoročno sodelovanje.«
Še vedno zelo odvisni od vremena
»Moja želja je uzakoniti, da bi bilo na trgovskih policah vsaj 30 odstotkov slovenske zelenjave,« pravi Pirnatova in upa,
da bodo kmetje vzdržali. Dobro se namreč zavedajo, da so pogoji pridelovanja v sosednji Italiji ali na Hrvaškem veliko
ustreznejši kot pri nas, kjer je večina zelenjave še vedno na prostem in je usoda kmetov še vedno precej odvisna od
vremena. »Pet minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,« poudari. »Težave imamo tudi, ker so s
spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki gradbeno dovoljenje.« Tisti, ki nimajo
proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne veljajo za dovolj resne dobavitelje – in je začaran krog
spet sklenjen, ugotavlja. »Upamo, da bi se slovenski pridelovalci lahko dogovorili, kako podaljšati sezono, da morda ne
bi sadili in ponujali vsi sočasno istih vrst sadja in zelenjave, ampak nekateri bolj zgodaj, drugi kasneje, pa tudi bolj
raznolike pridelke, saj si želimo več domače ponudbe tudi pri korenju, bučkah, jajčevcih, radiču, cvetači, in, seveda,
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več vrst sadja,« pa spodbujajo v Mercatorju.
Jeseni ne bodo povečali proizvodnje
Po drugi strani zaradi vseh teh ovir veliko pridelovalcev zelenjave obupa. »Veliko let sem že v tem poslu in vsako leto
izgubimo nekaj pridelovalcev zelenjave. Če se bo jeseni situacija ponovila, pa bog ne daj, da bi se, kmetje prav gotovo
ne bodo spet povečali proizvodnje. Zato se obračam na vse javne zavode in državne institucije, naj se dobro
organizirajo in kupujejo slovensko. Na ta način bi lahko k slovenskemu kmetijstvu prispevali bistveno več,« je
prepričana Pirnatova. Tomazin pa dodaja, da bi morala država izvajati nekoliko agresivnejšo promocijo sheme
kakovosti in še bolj spodbujati potrošnjo slovenskega blaga – bodisi mesa ali zelenjave!« Mediji pa še bolj ozaveščati
slovenskega potrošnika!
Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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AVDIO: Postajališča za avtodome lahko
zgradimo le na stavbnem zemljišču
14.6.2020 | 12:00
Na sedmem rednem letnem srečanju
občin-partneric v projektu Mreža
postajališč za avtodome po Sloveniji je bila
osrednja točka prostorsko načrtovanje
postajališč za avtodome, ki je v osnovi v
rokah občin.
»Občinski prostorski načrt določa namensko rabo prostora v občini.
Postajališče za avtodome pa praviloma lahko postavimo samo na stavbnem
zemljišču, in sicer na namenski rabi, ki je določena kot površine za oddih,
rekreacijo in šport ali pa na površinah za turizem. Dejansko gre pri postajališču
za avtodome gradbeno-tehnično za parkirišče s komunalno oskrbo, ki je po
gradbeni zakonodaji razvrščeno pod druge objekte za šport, rekreacijo in prosti
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čas. Torej: PZA je najlaže zgraditi tam, kjer prostorski akti že v osnovi

,« je pojasnila Judita Thaler

opredeljujejo tovrstne objekte

iz podjetja URBI d. o. o. (- pripeta tonska izjava)
„Z našimi srečanji ohranjamo tradicijo občin-partneric, da se dobimo v mesecu juniju, saj je to tudi priložnost za delitev dobrih
praks, vedno pa se zraven poskušamo tudi izobraževati. Prostorsko načrtovanje v občinah je osnova za razvoj vsake občine, tudi za
turistični, kamor uvrščamo tudi popotnike z avtodomi, zato smo letos tudi največ govorili o prostorskem načrtovanju, ki je zelo

“ pa pravi vodja projekta in župan nosilne občine, Občine

kompleksno in široko,

Mirna, Dušan Skerbiš. (- pripeta tonska izjava D. Skerbiša)
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Ideja o tem, da bi se slovenske občine povezale in skupaj promovirale Slovenijo
kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo je bila prvič predstavljena leta
2014. V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je danes vključenih
86 občin, v katerih se popotnik z avtodomom lahko ustavi, si odpočije in
raziskuje prelepe kotičke na več kot 160 različnih lokacijah. Ponekod gre za
parkirišča, ponekod za parkirišča z oskrbo po dogovoru, spet drugje pa za
postajališča s popolno oskrbo ali celo kampe, vsem pa je skupno to, da so lokacije
izvrstno izhodišče za kolesarjenje, pohodništvo, uživanje v kulturnih ali naravnih
znamenitostih občine, skratka za odkrivanje lepot dežele pod Alpami.
Slovenske občine, ki so prepoznale avtodomarja kot dobrodošlega gosta, so poleg
nosilne občine Mirna še Ajdovščina, Ankaran, Apače, Bled, Braslovče, Brežice,
Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Divača, Dobje, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske
Toplice, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Gornji Grad, Grosuplje, HočeSlivnica, Hrpelje-Kozina, Ivančna Gorica, Izola, Kamnik, Kidričevo, Kočevje,
Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Kranj, Kranjska Gora, Krško, Lenart,
Ljubljana, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Lukovica,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Moravske Toplice,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Odranci, Ormož, Pesnica, Pivka,
Polzela, Ptuj, Radenci, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Ruše,
Selnica ob Dravi, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Starše, Straža, Šentilj,
Šentjernej, Šentjur, Škocjan, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šmarješke Toplice,
Trebnje, Tržič, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Vransko, Vrhnika, Zagorje ob Savi,
Zreče, Žalec, Železniki, Žiri in Žužemberk.
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Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?
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Twitter

V teh dneh so morali slovenski kmetje zavreči (podmulčiti ali podorati) okoli 250
ton presežka solate, ki je niso mogli prodati. Od tega je je bilo vsaj sto ton na
Dolenjskem in v Posavju, pravi Robert Tomazin, direktor trženja Kmetijske
zadruge Krka, ki ocenjuje izgubo na okoli 100.000 evrov.
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Zarja Jana

Zaradi epidemije koronavirusa sta se povpraševanje in ponudba na trgu zelo spremenila.
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V teh dneh smo v medijih nemočno opazovali kmete, ki so morali zavreči tone solate, ker je,
žal, niso uspeli prodati. Mnogi posamezniki in zavodi so se organizirali, da bi spodbudili prodajo
solate med kupci. Eden od njih je bil denimo Mali plac za prihodnost, ki je takoj organiziral
prodajo solate enega od kmetov svojim članom – teh je nekaj tisoč. Tako so vsaj malo ublažili
škodo zaradi presežka solate. Še vedno pa ogromnih količin te priljubljene zelenjave ni bilo
mogoče rešiti. Kmetje in tudi zadruge, ki odkupujejo njihove pridelke ter jih dobavljajo večjim
trgovskim verigam, iščejo vzroke za to, da bi v prihodnje lahko podobno dogajanje preprečili.
Spodbujanje samooskrbnosti
»Ko so se pojavili ukrepi zaradi koronavirusa, je bil ravno čas planiranja in setve solate.
Slovence je bilo strah, ali bomo dovolj samooskrbni, če se zaprejo meje, in ali bomo sploh imeli
dovolj zelenjave. Zapirale so se trgovine, ukrepi so postajali čedalje strožji. Kmetje so se začeli
zavedati svoje velike odgovornosti. Skrbelo jih je, ali bodo imeli sploh dovolj semen in gnojil,
skratka vsega potrebnega za povečanje proizvodnje, da bi bilo zelenjave dovolj za vse. Uspelo
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jim je in proizvodnjo so povečali za 20 odstotkov,«razlaga predsednica zelenjavne
verige Patricija Pirnat iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. »Hkrati s pritiski na kmete, naj gojijo
več zelenjave, je kmetijsko ministrstvo spodbujalo ljudi k vrtnarjenju.« Veliko več ljudi se je
posvetilo vrtičkanju, ker so tudi tako na zdrav način preživljali čas v karanteni. Namesto rož
mnoge balkone zdaj krasi zelenjava. Samooskrba se je povečala.
Solate nismo kupovali
Oba predstavnika kmetijskih zadrug kot tudi v trgovskih centrih Lidl in Mercator pa ugotavljajo,
da so se v zadnjih dveh mesecih močno spremenile nakupovalne navade. »Kar naenkrat nismo
več zahajali tako pogosto v trgovine, kupovali smo bolj premišljeno, trajnejše izdelke, to se je
verjetno precej poznalo. Da se je v teh večjih trgovinah prodaja solate povsem ustavila, pa kot
predsednica zelenjavne verige skoraj ne morem razumeti, ker smo v naših trgovinah v Agrariji
Koper in tudi v zadružnih trgovinah zaznali kvečjemu porast povpraševanja po domači
zelenjavi,« razmišlja Pirnatova in dodaja, da Agrarija s svojimi pridelki zalaga Mercator, Špar,
Tuš, Hofer in Lidl.
Robert Tomazin iz KZ Krka pravi, da v zadrugi na začetku sezone pripravijo okviren program
prodaje, ki ga razdelijo po trgovskih verigah in se ga potem skušajo po koledarskih tednih
držati. »Proizvodnja solate letos ni bistveno odstopala od preteklih let. Prepričan pa sem, da so
se navade slovenskega potrošnika med koronakrizo zmanjšale na minimalno potrebno nabavo
življenjskih dobrin. Sprememba potrošniških navad se pozna, recimo, tudi pri svežem mesu, saj
so cene živine padle.« Tudi oni večino svoje zelenjave prodajo v večje trgovske centre, kot so
Tuš, Mercator, Spar.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Morajo uvažati?
Zato smo v Mercatorju in Lidlu vprašali, kaj se je po njihovem mnenju dogajalo na trgu. »Tudi v
Lidlu ugotavljamo, da so med epidemijo kupci deloma spremenili svoje nakupovalne navade.
Na začetku so namreč več posegali po trajnejšem sadju in zelenjavi: citrusih, jabolkih, paprikah,
zelju, krompirju in čebuli, preostala sveža ponudba je bila zanje manj zanimiva. Ko so se
zadeve nekoliko stabilizirale, so bili ljudje več doma in so tudi več kuhali. Tako se je spremenilo
tudi njihovo nakupovanje – začeli so več posegati po svežem blagu. S tem je stekla tudi prodaja
sadja in zelenjave,« so nam odgovorili v Lidlu, v Mercatorju pa poudarili: »Med trgovci smo
tradicionalno največji odkupovalec slovenskega sadja in zelenjave, in če je le mogoče, kupcem
ponudimo slovenske pridelke, če so le na voljo v zadostnih količinah primerne kakovosti in
cene. Tako je tudi s solato, vendar sta se zaradi epidemije povpraševanje in ponudba na trgu
zelo spremenila. Kupci so v tem času manjkrat zahajali v trgovino in takrat kupovali predvsem
trajnejša živila. Marsikdo, ki je ostal doma, je v tem času verjetno posadil svojo solato in tudi
katero drugo zelenjavo. Izziv je tudi to, da je pri nas sezona kratka, večina pridelovalcev pa
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sočasno pridela in ponuja iste vrste pridelkov. Vsaj na začetku in proti koncu sezone moramo
torej zelenjavo tudi uvažati, da ves čas zagotavljamo ustrezne količine.«

Za domače proizvajalce več birokracije!?
A Patricija Pirnat pravi, da jo moti, ker toliko zelenjave prihaja iz tujine, iz bližnjih držav, kot je
Italija, Španija je pa samo še korak dlje. »Ta zelenjava vsebuje bistveno več pesticidov kot
naša, slovenska. V Sloveniji imamo glede tega res strogo zakonodajo in so rastline minimalno
tretirane, v skladu s predpisi evropske zakonodaje. Zato naša zelenjava vsebuje bistveno več
mineralov in vitaminov.« Robert Tomazin razmišlja, da je tako morda tudi zato, ker je sprejetje
kmetijskega zakona lani postavilo velike administrativne ovire pri sklepanju pogodb z domačimi
proizvajalci, kar naj bi bila velika cokla pri operativnem poslovanju na področju hitro pokvarljivih
živil, zaradi česar naj bi se trgovci raje odločali za nakup zelenjave iz tujine, ker je pač
preprosteje. »Po eni strani je novi zakon o kmetijstvu dobro opredelil neprimerne trgovske
prakse, a vnesel tudi kup nepotrebne birokracije. Če bi bil jaz trgovec, se mi ne bi dalo ukvarjati
z birokratskimi zapleti, ampak lepo od trgovcev je, da še vedno vzamejo naše izdelke!«
S tujimi je lažje

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Mercatorju so na administrativne ovire pri pogodbah opozarjali, pravijo, še preden je bil zakon
sprejet »Žal pa argumenti niso bili dovolj slišani. Ne glede na to prednostno odkupujemo in
ponujamo, kolikor je le mogoče, slovenske pridelke, ker po njih povprašujejo kupci, vendar
morata biti tudi kakovost in cena ustrezni. Sodelujemo z vsemi glavnimi slovenskimi pridelovalci
sadja in zelenjave, od velikih zadrug do kmetij. Ker pa je pri nas sezona zelo odvisna od
vremena in je zato lahko nepredvidljiva, imamo dobre poslovne povezave tudi z drugimi
dobavitelji, saj moramo sveže sadje in zelenjavo zagotavljati vse leto in v vsej naši mreži
trgovin. Sklepanje pogodb s tujimi dobavitelji je podobno, le da je lažje zaradi točnejšega
planiranja količin – več trgov in kanalov prodaje, tehnologija, ki zmanjša vremenske vplive
...« poudarjajo. V Lidlu novi zakon o kmetijstvu, ki narekuje pogodbe z dobavitelji, vidijo
predvsem kot prednost. »Tako nam je uspelo dodatno utrditi naše poslovne vezi. Prav tako smo
se lahko povezali še z dodatnimi pridelovalci, s katerimi smo zastavili konkretno dolgoročno
sodelovanje.«
Še vedno zelo odvisni od vremena
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»Moja želja je uzakoniti, da bi bilo na trgovskih policah vsaj 30 odstotkov slovenske
zelenjave,« pravi Pirnatova in upa, da bodo kmetje vzdržali. Dobro se namreč zavedajo, da so
pogoji pridelovanja v sosednji Italiji ali na Hrvaškem veliko ustreznejši kot pri nas, kjer je večina
zelenjave še vedno na prostem in je usoda kmetov še vedno precej odvisna od vremena. »Pet
minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez proizvodnje,« poudari. »Težave imamo tudi,
ker so s spremembo gradbene zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki gradbeno
dovoljenje.« Tisti, ki nimajo proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne
veljajo za dovolj resne dobavitelje – in je začaran krog spet sklenjen, ugotavlja. »Upamo, da bi
se slovenski pridelovalci lahko dogovorili, kako podaljšati sezono, da morda ne bi sadili in
ponujali vsi sočasno istih vrst sadja in zelenjave, ampak nekateri bolj zgodaj, drugi kasneje, pa
tudi bolj raznolike pridelke, saj si želimo več domače ponudbe tudi pri korenju, bučkah,
jajčevcih, radiču, cvetači, in, seveda, več vrst sadja,« pa spodbujajo v Mercatorju.
Jeseni ne bodo povečali proizvodnje
Po drugi strani zaradi vseh teh ovir veliko pridelovalcev zelenjave obupa. »Veliko let sem že v
tem poslu in vsako leto izgubimo nekaj pridelovalcev zelenjave. Če se bo jeseni situacija
ponovila, pa bog ne daj, da bi se, kmetje prav gotovo ne bodo spet povečali proizvodnje. Zato
se obračam na vse javne zavode in državne institucije, naj se dobro organizirajo in kupujejo
slovensko. Na ta način bi lahko k slovenskemu kmetijstvu prispevali bistveno več,« je
prepričana Pirnatova. Tomazin pa dodaja, da bi morala država izvajati nekoliko agresivnejšo
promocijo sheme kakovosti in še bolj spodbujati potrošnjo slovenskega blaga – bodisi mesa ali
zelenjave!« Mediji pa še bolj ozaveščati slovenskega potrošnika!

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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Zarja Jana
solata

prodaja

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Zakaj smo zavrgli 250 ton solate?
V teh dneh so morali slovenski kmetje zavreči (podmulčiti
ali podorati) okoli 250 ton presežka solate, ki je niso mogli
prodati. Od tega je je bilo vsaj sto ton na Dolenjskem in v
Posavju, pravi Robert Tomazin, direktor trženja Kmetijske
zadruge Krka, ki ocenjuje izgubo na okoli 100.000 evrov.
Avtor: Svet24 / Katja Božič / Revija Zarja Jana

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Zaradi epidemije koronavirusa sta se povpraševanje in ponudba na trgu zelo spremenila.
Zarja Jana

V teh dneh smo v medijih nemočno opazovali kmete, ki so morali zavreči tone solate,
ker je, žal, niso uspeli prodati. Mnogi posamezniki in zavodi so se organizirali, da bi
spodbudili prodajo solate med kupci. Eden od njih je bil denimo Mali plac za
prihodnost, ki je takoj organiziral prodajo solate enega od kmetov svojim članom – teh
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je nekaj tisoč. Tako so vsaj malo ublažili škodo zaradi presežka solate. Še vedno pa
ogromnih količin te priljubljene zelenjave ni bilo mogoče rešiti. Kmetje in tudi zadruge,
ki odkupujejo njihove pridelke ter jih dobavljajo večjim trgovskim verigam, iščejo
vzroke za to, da bi v prihodnje lahko podobno dogajanje preprečili.
Spodbujanje samooskrbnosti
»Ko so se pojavili ukrepi zaradi koronavirusa, je bil ravno čas planiranja in setve
solate. Slovence je bilo strah, ali bomo dovolj samooskrbni, če se zaprejo meje, in ali
bomo sploh imeli dovolj zelenjave. Zapirale so se trgovine, ukrepi so postajali čedalje
strožji. Kmetje so se začeli zavedati svoje velike odgovornosti. Skrbelo jih je, ali bodo
imeli sploh dovolj semen in gnojil, skratka vsega potrebnega za povečanje
proizvodnje, da bi bilo zelenjave dovolj za vse. Uspelo jim je in proizvodnjo so
povečali za 20 odstotkov,« razlaga predsednica zelenjavne
verige Patricija Pirnat iz Kmetijske zadruge Agraria Koper. »Hkrati s pritiski na kmete,
naj gojijo več zelenjave, je kmetijsko ministrstvo spodbujalo ljudi k vrtnarjenju.« Veliko
več ljudi se je posvetilo vrtičkanju, ker so tudi tako na zdrav način preživljali čas v
karanteni. Namesto rož mnoge balkone zdaj krasi zelenjava. Samooskrba se je
povečala.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Solate nismo kupovali
Oba predstavnika kmetijskih zadrug kot tudi v trgovskih centrih Lidl in Mercator pa
ugotavljajo, da so se v zadnjih dveh mesecih močno spremenile nakupovalne
navade. »Kar naenkrat nismo več zahajali tako pogosto v trgovine, kupovali smo bolj
premišljeno, trajnejše izdelke, to se je verjetno precej poznalo. Da se je v teh večjih
trgovinah prodaja solate povsem ustavila, pa kot predsednica zelenjavne verige skoraj
ne morem razumeti, ker smo v naših trgovinah v Agrariji Koper in tudi v zadružnih
trgovinah zaznali kvečjemu porast povpraševanja po domači zelenjavi,« razmišlja
Pirnatova in dodaja, da Agrarija s svojimi pridelki zalaga Mercator, Špar, Tuš, Hofer in
Lidl.
Robert Tomazin iz KZ Krka pravi, da v zadrugi na začetku sezone pripravijo okviren
program prodaje, ki ga razdelijo po trgovskih verigah in se ga potem skušajo po
koledarskih tednih držati. »Proizvodnja solate letos ni bistveno odstopala od preteklih
let. Prepričan pa sem, da so se navade slovenskega potrošnika med koronakrizo
zmanjšale na minimalno potrebno nabavo življenjskih dobrin. Sprememba
potrošniških navad se pozna, recimo, tudi pri svežem mesu, saj so cene živine
padle.« Tudi oni večino svoje zelenjave prodajo v večje trgovske centre, kot so Tuš,
Mercator, Spar.
Morajo uvažati?
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Zato smo v Mercatorju in Lidlu vprašali, kaj se je po njihovem mnenju dogajalo na
trgu. »Tudi v Lidlu ugotavljamo, da so med epidemijo kupci deloma spremenili svoje
nakupovalne navade. Na začetku so namreč več posegali po trajnejšem sadju in
zelenjavi: citrusih, jabolkih, paprikah, zelju, krompirju in čebuli, preostala sveža
ponudba je bila zanje manj zanimiva. Ko so se zadeve nekoliko stabilizirale, so bili
ljudje več doma in so tudi več kuhali. Tako se je spremenilo tudi njihovo nakupovanje
– začeli so več posegati po svežem blagu. S tem je stekla tudi prodaja sadja in
zelenjave,« so nam odgovorili v Lidlu, v Mercatorju pa poudarili: »Med trgovci smo
tradicionalno največji odkupovalec slovenskega sadja in zelenjave, in če je le mogoče,
kupcem ponudimo slovenske pridelke, če so le na voljo v zadostnih količinah primerne
kakovosti in cene. Tako je tudi s solato, vendar sta se zaradi epidemije povpraševanje
in ponudba na trgu zelo spremenila. Kupci so v tem času manjkrat zahajali v trgovino
in takrat kupovali predvsem trajnejša živila. Marsikdo, ki je ostal doma, je v tem času
verjetno posadil svojo solato in tudi katero drugo zelenjavo. Izziv je tudi to, da je pri
nas sezona kratka, večina pridelovalcev pa sočasno pridela in ponuja iste vrste
pridelkov. Vsaj na začetku in proti koncu sezone moramo torej zelenjavo tudi uvažati,
da ves čas zagotavljamo ustrezne količine.«

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Za domače proizvajalce več birokracije!?
A Patricija Pirnat pravi, da jo moti, ker toliko zelenjave prihaja iz tujine, iz bližnjih
držav, kot je Italija, Španija je pa samo še korak dlje. »Ta zelenjava vsebuje bistveno
več pesticidov kot naša, slovenska. V Sloveniji imamo glede tega res strogo
zakonodajo in so rastline minimalno tretirane, v skladu s predpisi evropske
zakonodaje. Zato naša zelenjava vsebuje bistveno več mineralov in vitaminov.«Robert
Tomazin razmišlja, da je tako morda tudi zato, ker je sprejetje kmetijskega zakona lani
postavilo velike administrativne ovire pri sklepanju pogodb z domačimi proizvajalci,
kar naj bi bila velika cokla pri operativnem poslovanju na področju hitro pokvarljivih
živil, zaradi česar naj bi se trgovci raje odločali za nakup zelenjave iz tujine, ker je pač
preprosteje. »Po eni strani je novi zakon o kmetijstvu dobro opredelil neprimerne
trgovske prakse, a vnesel tudi kup nepotrebne birokracije. Če bi bil jaz trgovec, se mi
ne bi dalo ukvarjati z birokratskimi zapleti, ampak lepo od trgovcev je, da še vedno
vzamejo naše izdelke!«
S tujimi je lažje
V Mercatorju so na administrativne ovire pri pogodbah opozarjali, pravijo, še preden je
bil zakon sprejet »Žal pa argumenti niso bili dovolj slišani. Ne glede na to prednostno
odkupujemo in ponujamo, kolikor je le mogoče, slovenske pridelke, ker po njih
povprašujejo kupci, vendar morata biti tudi kakovost in cena ustrezni. Sodelujemo z
vsemi glavnimi slovenskimi pridelovalci sadja in zelenjave, od velikih zadrug do kmetij.
Ker pa je pri nas sezona zelo odvisna od vremena in je zato lahko nepredvidljiva,
imamo dobre poslovne povezave tudi z drugimi dobavitelji, saj moramo sveže sadje in
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zelenjavo zagotavljati vse leto in v vsej naši mreži trgovin. Sklepanje pogodb s tujimi
dobavitelji je podobno, le da je lažje zaradi točnejšega planiranja količin – več trgov in
kanalov prodaje, tehnologija, ki zmanjša vremenske vplive ...« poudarjajo. V Lidlu novi
zakon o kmetijstvu, ki narekuje pogodbe z dobavitelji, vidijo predvsem kot
prednost. »Tako nam je uspelo dodatno utrditi naše poslovne vezi. Prav tako smo se
lahko povezali še z dodatnimi pridelovalci, s katerimi smo zastavili konkretno
dolgoročno sodelovanje.«
Še vedno zelo odvisni od vremena
»Moja želja je uzakoniti, da bi bilo na trgovskih policah vsaj 30 odstotkov slovenske
zelenjave,« pravi Pirnatova in upa, da bodo kmetje vzdržali. Dobro se namreč
zavedajo, da so pogoji pridelovanja v sosednji Italiji ali na Hrvaškem veliko ustreznejši
kot pri nas, kjer je večina zelenjave še vedno na prostem in je usoda kmetov še vedno
precej odvisna od vremena. »Pet minut slabega vremena, pa lahko ostanemo brez
proizvodnje,« poudari. »Težave imamo tudi, ker so s spremembo gradbene
zakonodaje določili, da morajo imeti plastenjaki gradbeno dovoljenje.« Tisti, ki nimajo
proizvodnje pod zaščitenimi površinami, potem, žal, dostikrat ne veljajo za dovolj
resne dobavitelje – in je začaran krog spet sklenjen, ugotavlja. »Upamo, da bi se
slovenski pridelovalci lahko dogovorili, kako podaljšati sezono, da morda ne bi sadili in
ponujali vsi sočasno istih vrst sadja in zelenjave, ampak nekateri bolj zgodaj, drugi
kasneje, pa tudi bolj raznolike pridelke, saj si želimo več domače ponudbe tudi pri
korenju, bučkah, jajčevcih, radiču, cvetači, in, seveda, več vrst sadja,« pa spodbujajo
v Mercatorju.
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Jeseni ne bodo povečali proizvodnje
Po drugi strani zaradi vseh teh ovir veliko pridelovalcev zelenjave obupa. »Veliko let
sem že v tem poslu in vsako leto izgubimo nekaj pridelovalcev zelenjave. Če se bo
jeseni situacija ponovila, pa bog ne daj, da bi se, kmetje prav gotovo ne bodo spet
povečali proizvodnje. Zato se obračam na vse javne zavode in državne institucije, naj
se dobro organizirajo in kupujejo slovensko. Na ta način bi lahko k slovenskemu
kmetijstvu prispevali bistveno več,« je prepričana Pirnatova. Tomazin pa dodaja, da bi
morala država izvajati nekoliko agresivnejšo promocijo sheme kakovosti in še bolj
spodbujati potrošnjo slovenskega blaga – bodisi mesa ali zelenjave!« Mediji pa še bolj
ozaveščati slovenskega potrošnika!
Več zanimivih vsebin si preberite v novi izdaji revije Zarja Jana.
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SO SE POTROŠNIŠKE NAVADE RES TAKO SPREMENILE?

Komentarji:

1

Značke:
epidemija

solata
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prodaja

Deli:
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