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Kmetijstvo se v zadnjem letu, ko so 
oskrbovalne verige po svetu vse bolj 
negotove, še bolj kot običajno izkazuje 

kot izjemno pomembna gospodarska panoga. 
Samooskrba, tudi kmetijska, pa še nikoli prej ni 
bila tako uporabljena ali pa zlorabljena predvo-
lilna parola. Delež, ki ga kmetijstvo predstavlja 
v bruto družbenem proizvodu, sicer že dlje časa 
upada. Leta 1995 je znašal 2,7 odstotka, danes 
pa je ta delež le še dober odstotek. 

Slovensko kmetijstvo temelji predvsem na 
manjših kmetijskih gospodarstvih. Skupno jih 
je registriranih nekaj več kot 68 tisoč, obdelu-
jejo pa dobrih 175 tisoč hektarjev njiv, kar je 
slabih 10 odstotkov celotne površine države. 
Največji delež njiv je v Pomurski, Podravski in 
Posavski regiji, najnižji pa v Gorenjski, Goriški 
ter Obalno-kraški regiji. Večina kmetij ima med 
3 in 20 hektarji uporabnih kmetijskih zemljišč, 
le 5,6 odstotka pa več kot 20 hektarjev. Ostale 
kmetije so še manjše. Čeprav se morda na prvi 
pogled zdi, da so kmetije povsod, če se le neko-

Blaž Omahen

Kakšno 
je stanje 
kmetijstva v 
Sloveniji?

NAMESTO UVODNIKA

“

ujeto v mrežo

liko premaknemo iz centra Ljubljane, številke 
govorijo drugače. Večina kmetij je družinskih, 
več kot 90 odstotkov dela opravi upravitelj 
kmetije sam s pomočjo družinskih članov. 
Velike kmetije, ki bi pomembno pripomogle 
k samooskrbi, so redke. Velikost povprečne-
ga kmetijskega zemljišča v Sloveniji se sicer z 
leti nekoliko povečuje, a predvsem na račun 
opuščanja drugih kmetij.

Ena od težav slovenskega kmetijstva je tudi 
neugodna starostna struktura gospodarjev 
kmetij. Povprečna starost upraviteljev kmetij 
je 57 let. Obratno pa se izobrazbena struktura 
upraviteljev z leti izboljšuje.  Če je še pred dv-
ajsetimi leti kmetijsko izobrazbo imelo le 15 % 
gospodarjev na družinskih kmetijah, je danes 
takšnih že polovica. Opazna je tudi povezava 
med starostjo kmeta in dejavnostjo, s katero 
se ukvarja. Starostna in izobrazbena struktura 
sta sicer v tem delu precej prepleteni. Mlajši 
in tako v povprečju bolj izobraženi gospodarji 
kmetij, se pretežno ukvarjajo s specializiranim 
kmetijstvom, medtem ko starejši in manj izo-
braženi v večji meri ostajajo pri mešanem 
načinu kmetovanja. Do najbolj očitne razlike 
prihaja pri specializiranem vrtnarstvu na eni 
strani in mešani govedoreji na drugi.

Nekaj več kot dvajsetina kmetij se ukvarja z 
ekološkim kmetijstvom ali je trenutno v preus-
meritvi v ta način kmetovanja. Povečevanje 
takega deleža kmetij je dvorezen meč. Na prvi 
pogled je hrana na ta način bolj zdrava, nega-
tivni vplivi na okolje pa nižji. Hkrati pa imajo 
te kmetije običajno nižji hektarski donos, kar 
negativno vpliva na samooskrbnost. Za gno-
jenje kmetijskih površin tako za prehrano ljudi 
kot živali se je v letu 2020 porabilo približno 
131 tisoč ton mineralnih gnojil, kar je neko-
liko manj kot leto prej, a v splošnem je količina 

porabljenih gnojil že dlje časa razmeroma kon-
stantna. Največji delež teh gnojil je namenjenih 
potrebam dušika, približno trikrat manj pa za 
dušikova in fosforjeva rastlinska hranila.

Samooskrba v Sloveniji je razmeroma niz-
ka. Letno uvozimo trikrat več hrane, kot smo 
jo na začetku stoletja. Še najbliže samooskrbi 
smo pri jajcih, žitu in mesu. Statistično gledano 
je samooskrba s temi kmetijskimi produkti 
med 84 in 95 odstotki. Dejansko pa velik delež 
hrane izvozimo in jo nadomestimo z uvoženo. 
Kar 60 odstotkov v Sloveniji vzrejene govedi-
ne izvozimo, približno enak delež pa jo nazaj 
uvozimo. Cenovno je to sicer ugodneje, a je 
uvožena govedina večinoma pridelana iz gove-
da, ki vsebuje večji delež antibiotikov. Slovenija 
je namreč na dnu lestvic po uporabi antibio-
tikov pri govedoreji. Podobno je pri perutnini, 
kjer je kljub temu, da se je v državi pridela več, 
kot se je poje, tretjina porabljene perutnine v 
Sloveniji uvožena. 

Statistika je slabša pri krompirju in zelen-
javi. Samooskrba s krompirjem je pri treh 
petinah, z zelenjavo pa celo manjša od polov-
ice. Večino krompirja tako uvozimo iz Egipta, 
večino zelenjave pa iz sosednjih držav. Delež 
samooskrbe z leti narašča predvsem pri ras-
tlinskih proizvodih, nekoliko pa upada pri 
mesu. Večji delež samooskrbe bi lahko dosegli z 
zmanjšanjem živinoreje in hkratnim povečan-
jem nemesnega načina prehranjevanja, saj je 
reja živali veliko bolj prostorsko potraten način 
pridelave hrane. To je v predvolilni kampanji 
napovedoval tudi premier Robert Golob, a zdi 
se, da je vlada na to že pozabila. Ministrica za 
kmetijstvo Irena Šinko, ki je vsaj formalno tista, 
ki diktira kmetijsko politiko, je na vprašanje v 
intervjuju za Mladino o tej predvolilni napove-
di odgovorila, da ona jé, kar ji najbolj ustreza.
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dovala še predlog sprememb proračuna 
za leto 2023 ter predlog proračuna za leto 
2024. Zaradi obsežnosti in raznolikosti 
področij, ki se jih proračuna dotikata, bodo 
oba dokumenta obravnavala praktično vsa 
delovna telesa, od že prej omenjenega odb-
ora za kmetijstvo do odbora za kulturo in 
komisije za narodni skupnosti. Med prvi-
mi ga bo obravnavala tudi komisija za nad-
zor javnih financ, ena od dveh komisij, kjer 
ima večino opozicija. Tako bi vsaj moralo 
biti, a Slovenska demokratska stranka 
še vedno ni zasedla svojih štirih mest v 
komisiji, vključno z mestom podpredsed-
nika oziroma podpredsednice komisije. Za 
razliko od komisije za nadzor varnostnih 
in obveščevalnih služb je komisija vseeno 
konstituirana, a ima od sedmih članov le 
dva opozicijska. Spor se vleče že od začetka 
mandata, ko je Nova Slovenija zase zahte-
vala mesto predsednika komisije za nad-
zor javnih financ, ki naj bi sicer pripadel 
SDS-u. Ob podpori koalicijskih strank jim 
je to uspelo doseči, SDS pa se je odločil za 
bojkot obeh komisij.

24. oktobra bodo poslanke in poslanci 
začeli z oktobrsko redno sejo. Tudi tokrat 
bodo po ustaljenem postopku skoraj že 
ritualno začeli s poslanskimi vprašanji. Po 
nujnem postopku bodo obravnavali zakon 
o prenosu slabe banke DUTB na Sloven-
ski državni holding. Največja opozicijska 
stranka pa ponovno predlaga ustanovitev 
nove mestne občine. Tokrat je na vrsto 
prišel volilni okraj poslanke Karmen Fur-
man oziroma Slovenska Bistrica. Rezultat 
pa je tudi tokrat znan vnaprej.

Manj 
odpadne 

hrane
Blaž Omahen

PARLAMENTiRANJE

“

Po koncu septembrske redne seje je v 
državnem zboru nekoliko zatišja. Po-
zornost je usmerjena predvsem na pr-

ihajajoče volitve. Posebnega odmeva nista 
bili deležni niti vloženi interpelaciji proti 
ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon in 
ministrici za notranje zadeve Tatjani Bob-
nar. Ni še znano, kdaj se bosta ministrici 
lahko zagovarjali pred državnim zborom, je 
pa že znano, da je možnost uspeha opozicije 
pri interpelacijskih manevrih minimalna. 

Poslanke in poslanci podobno kot ta 
številka Megafona prihodnje dvotedensko 
obdobje začenjajo s kmetijskimi temami. 
Na odboru za kmetijstvo bodo obravnavali 
strategijo za manj izgub hrane in odpadne 
hrane v verigi preskrbe s hrano, ki jo je 
pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, potr-
dila pa vlada. Strategija sledi sklepom Sveta 
Evropske unije ter agendi Združenih naro-
dov. Glavni cilj je do leta 2030 na svetovni 
ravni prepoloviti količino odpadne hrane 
na prebivalca v prodaji na drobno in pri 
potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane 
vzdolž proizvodne in dobavne verige, sku-
paj z izgubami po spravilu pridelka. Večina 
39-stranskega dokumenta je sicer namenje-
na analizi stanja. Med drugim ugotavlja, da 
je na eni strani na svetu 820 milijonov ljudi, 
ki trpi lakoto, na drugi strani pa se tretjina 
svetovno proizvedene hrane na svetu izgubi 
ali pristane med odpadki.

Sicer pa bodo predstavniki in pred-
stavnice ljudstva v prihodnjem tednu osre-
dotočeni predvsem na proračunske doku-
mente. Po sprejemu rebalansa proračuna za 
leto 2022 je vlada na poslanske klopi posre-

RAZGLEDNICE

Viadukt Krpan. Milan Cerar

Koper. Milan Cerar

Veliki klobučnjak. Milan Cerar

Solinarska hiša.  Milan Cerar

Ste tudi sami pos-
neli kako zanimivo, 
nenavadno ali lepo 

fotografijo? Delite jo z 
nami in jo pošljite na: 
razglednice@megafon.si  

Sprejemamo tudi 
elektronska sporočila.
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Lokalne volitve se nezadržno bližajo in tudi 
največje omahljivce med pretendenti na 
županske stolčke silijo v javno napoved 

kandidature. Obstoječi župani praviloma pred 
napovedjo kandidature opravijo tudi kratko 
analizo minulega mandata ter ocenijo obete 
glede možnosti ponovne izvolitve. Glede na 
predvolilni utrip javnega mnenja na obali, se 
v Kopru in Ankaranu vsaj na vrhu ne obetajo 
nikakršne spremembe, Piran je vedno nepred-
vidljiv in so napovedi praviloma bolj ugibanja, 
v Izoli pa trenutnemu županu Danilu Mar-
kočiču kaže tako slabo, da njegova napoved, 
da se bo potegoval za drugi mandat, vzbuja več 
začudenja kot odobravanja.

Naj spomnimo, da je Markočič (DeSUS) 
v izjemno tesni in izenačeni volilni bitki pred 
štirimi leti ugnal tekmece predvsem na os-
novi pričakovanj prebivalstva, da se bo občina 
pod njegovim vodstvom – četudi za ceno up-
očasnjenega razvoja – izognila korupcijskim 
in drugim kriminalnim aferam. Pričakovanja 
do Markočiča kot župana torej niso bila ravno 
visoka – nič velikega kriminala in brez ravnanj 
v škodo občine. Vseeno mu jih ni uspelo izpoln-
iti. Markočič se je na splošno presenečenje vseh 
zapletal iz afere v afero in si še dodatno škodil z 
nerodnimi poskusi pranja rok. 

Najprej so mediji razkrili, da je takratni 

UREDNIKOVA KOLUMNA

ministrici in predsednici njegovega DeSUS-a 
z občinskim denarjem plačal hotelsko nas-
tanitev, kar je sam sprva zanikal in prispel v 
središče pozornosti raziskovalnih novinark in 
novinarjev, ki so kmalu razkrili še eno afero – 
afero Oljčnik, ki je vse dotedanje afere izolske-
ga župana potisnila v drugi plan. Župan je od 
kupca občinskega zemljišča, ki ga je občina v 
sumljivih in spornih okoliščinah na nameščeni 
dražbi prodala močno pod ceno, prejel več kot 
sto tisoč evrov na osebni transakcijski račun. 
V nadaljevanju se je izkazalo, da gre le za del 
obljubljenega zneska, ki bi v celoti moral znaša-
ti skoraj natanko deset odstotkov od zneska, ki 
ga je ruski kupec odštel za občinsko zemljišče. 
Do nakazila preostanka denarja na županov os-
ebni račun ni prišlo zaradi razkritja, da oljčna 
drevesa, ki jih je župan zasebno prodal kupcu 
občinskega zemljišča za več sto tisoč evrov, niso 
v nobenem primeru vredna več kot dvajset ti-
sočakov. To je vzbudilo sume v obstoj korupcije 
pri prodaji občinskih zemljišč ob Južni cesti, 
ko je podjetje ruskega investitorja kot edini 
dražitelj po nenavadno nizki ceni kupilo pol-
drugi hektar zazidljivega zemljišča nekaj minut 
hoje od morja. 

Novinarske raziskave in preiskave pod 
taktirko specializiranega državnega tožilstva 
so pokazale, da je ta precej neposreden dokaz 
korupcije, samo vrh ledene gore. Pogodba, ki 
jo je župan kot vodja občine podpisal s podjet-
jem ruskega investitorja, je v skladu z veljav-
no zakonodajo naše države nična, saj se njeno 
besedilo razlikuje od besedila, ki ga je odobril 

Željko Urumović
foto: wikicommons

“

Markočič poskuša 
rešiti 

Markočiča

občinski svet. A župan Markočič iz nekega ra-
zloga niti po zasegu komunikacijske opreme ter 
hišnih preiskavah, ki so jih pri njem doma in 
na občini opravili kriminalisti, ne želi sprožiti 
postopkov za ugotovitev ničnosti nezakonite 
prodaje občinskega zemljišča. Ravno nasprot-
no, zdi se, da je pripravljen obstoj tega za občino 
škodljivega posla braniti do zadnjega. Vse to kl-
jub temu, da sta tako Komisija za preprečevanje 
korupcije kot Direktorat za stvarno premožen-
je Republike Slovenije ugotovila, da je pogodba 
nična, ter občino pozvala, naj sproži postopke 
za formalno ugotovitev ničnosti. 

To je hkrati edina možna razlaga, zakaj se je 
Markočič – po košarici vseh političnih strank, 
ki se jim je med poletjem ponujal v kandida-
turo za župana – vseeno odločil kandidirati. 
Ko Markočič ne bo več župan, ne bo nihče pri 
zdravi pameti njegove prodaje občinske zem-
lje varoval pred nesporno ničnostjo in bo kot 
taka tudi razveljavljena. Če želi ohraniti neza-
konito pogodbo v veljavi, mora Markočič za 
vsako ceno obstati na županskem stolu in še 
naprej braniti nezakonito prodajo pred special-
iziranim državnim tožilstvom in KPK. 

Da je Markočičeva kandidatura bolj poteza 
iz obupa kot kaj drugega, poleg odsotnosti jav-
nomnenjske podpore kaže tudi odsotnost pod-
pore strank in list županove koalicije njegovi 
kandidaturi v poslavljajočem se občinskem 
svetu. Zato se bo lova na svetlobna leta oddal-
jen novi mandat namesto na listi DeSUS na vo-
litve podal s tako imenovano »županovo listo« 
– takšno za enkratno uporabo.
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zadregi. Nepremičnino, ki jo je kupil od občine, 
mimo takrat in danes veljavne zakonodaje, bi 
moral vrniti občini.

Po razveljavitvi pogodbe in z njo tudi Anek-
sa 5, bi se moral Solis vrniti v last občine, ki 
bi morala Primorju izplačati nadomestilo za 
opravljena gradbena dela. V tem primeru bi 
denar prejelo Primorje, od tega pa bi vrači-
lo v znesku plačane kupnine zahteval Grafist. 
Vendar tega ne Grafist ne Primorje nista stori-
la - verjetno računajoč na pozabljivost župana 
Popovića, ko bi občina pod Popovićevim vodst-
vom »slučajno pozabila« terjati vračilo zemljišča 
od Grafista. To se je nato tudi zgodilo. Popović 
ni pozval k vračilu zemljišča in objekta v last in 
posest občine, zato je do današnjega dne »So-
lis 1« ostal v posesti Grafista. Tudi v Zemljiški 
knjigi je Grafist še vedno vpisan kot lastnik, 
čeprav bi morala biti MOK. 

Kot da to ni dovolj, se je zadeva še bolj 
zapletla. Opogumljeni z uspehom zvijače pri 
prvi fazi Solisa, ko niso vrnili zemljišča ob 
razdrtju pogodbe, so na tem občinskem objek-
tu izvedli dodatna dela in ga praktično uredili 
do te stopnje, da je bil nared za vselitev. Nato 
so kar podpisali pogodbe z bodočimi kupci in 
jim zaračunali 10 % are. Leta 2020, ko so priče-
li z oglaševanjem prodaje prostorov, so se cene 
v Kopru gibale okoli 2.500 evrov na kvadratni 
meter za stanovanjske površine oziroma 1.400 
evrov na kvadratni meter za poslovne prostore. 
Omamljeni z razliko v ceni so kupcem poslovne 
prostore prodajali kar kot stanovanja - in po 
ceni, ki velja za stanovanja.

Za rešitev te zagate so posegli po novi 
nezakonitosti. Grafist je uspel v nasprotju 
z zakonodajo že med gradnjo nedokončane 
poslovne prostore prekvalificirati v stanovan-
ja. Po stališču pravne stroke je moč zahtevati 
in doseči spremembo namembnosti le za že 
dokončane objekte, ki imajo uporabno dovol-
jenje in nikakor ne za nedokončan objekt kot 
je Solis 1. 

Da bo zadeva prej ali slej dobila epilog, kaže 
tudi več kot leto dni trajajoča preiskava Na-
dzornega odbora MOK. Po sicer skopih infor-
macijah o dosedanjih ugotovitvah je jasno, da 
se obeta izvedba forenzične analize finančnih 
tokov pri projektu. Ker mora nadzorni odbor o 
vseh ugotovljenih nepravilnostih seznaniti or-
gane pregona, nikogar ne bi smelo presenetiti, 
če bi po zaključku analize celotna zadeva roma-
la na tožilstvo.

Koprska gradbena hobotnica: 

V zvezi s projektom Solis, ki se še ne-
dokončan bliža drugemu desetletju 
gradnje, se zadeve vse bolj zapletajo 

– predvsem glede prve faze objekta, ki si 
ga je leta 2012 prilastilo podjetje Grafist.

Kot smo že pisali, je družba Primorje leta 
2009 z Mestno občino Koper (MOK) pod župa-
nom Borisom Popovićem podpisala koncesijs-
ko pogodbo za izgradnjo administrativno-up-
ravnega središča Solis. Pogodba je na strani 6 
vsebovala določbo, ki pravi, da se v primeru 
stečaja pogodba šteje za razdrto. Ta določba se 
je pozneje izkazala za ključno.

Leta 2012, natanko dan manj kot leto dni 
pred poznejšo uvedbo stečaja družbe Primorje, 
sta bila istega dne podpisana dva dokumenta. 
Najprej je takratni župan Boris Popović pod-
pisal razvpiti Aneks 5 k prej omenjeni kon-
cesijski pogodbi, s katerim je Primorju prodal 
občinsko zemljišče, ki je bilo predmet koncesije 
za prvo fazo projekta Solis, nato je Primorje še 
istega dne to zemljišče prodalo podjetju Grafist. 
Kot navaja v okvirju priložen izsek iz pravne 
analize primera, zakonodaja takšne prodaje 
občinskega zemljišča ne dovoljuje. Ob tem je 
pomembno tudi to, da je z nakupom zemljišča 
kupec pridobil tudi na njem že zgrajene pros-
tore. 

Zakaj je dal Popović občinsko zeml-
jišče prodati na skrivaj in z aneksom?

Predvsem zato, ker zakonodaja določa, da 
morajo občine svoje premoženje prodajati na 
javnih dražbah. V izogib razpisu je dal Popo-
vić s podpisom aneksa zemljišče prenesti v last 
Primorja, slednje pa ga je takoj prodalo Graf-
istu. Tako je Grafist v enem dnevu po izjemno 
nizki ceni postal lastnik občinskega zemljišča, 
ne da bi se kdorkoli drug lahko potegoval zanj 
na javni dražbi. Da to - kljub navidez lepim 
obetom za zaslužek zasebnega podjetja, ust-
varjenim na škodo občinskega premoženja - ni 
bila najbolj modra poteza, se je izkazalo, ko je 
naslednje leto sodišče razglasilo stečaj Primorja 
in se je v skladu s 3.2. členom koncesijske po-
godbe ta razdrla z vsemi aneksi vred. Ker se z 
razveljavitvijo osnovne pogodbe samodejno 
razveljavijo tudi vsi aneksi, vključno z Anek-
som 5, je z njegovo razveljavitvijo razveljavljen 
tudi prenos zemljišča z občine na Primorje ter 
nato na Grafist. Z dnem razglasitve stečaja nad 
Primorjem je zemljišče dejansko ponovno preš-
lo v last občine Koper, z njim pa tudi celoten 
objekt Solis. Grafist se je s tem znašel v hudi 

Ali bo Solis 
vrnjen občini?

Ur. 

“

Izsek iz pravnega mnen-
ja, del, ki govori o 

nezakonitosti prodaje 
prek aneksa: 

»Po pregledu dokumentacije za 
prodajo delov zemljišč v sklopu 
tedaj še nedokončanega objekta 
Solis smo ugotovili, da je bil del 
zemljišč (na katerem se je tedaj 
gradil hotelski kompleks s hišo do-
brega počutja), prodan družbi Pri-
morje d. d. z aneksom št. 5 h kon-
cesijski pogodbi, nato pa isti dan 
prodan naprej družbi Grafist d. o. 
o., ki se je vpisala v zemljiško knji-
go kot lastnica. 
Ta aneks je v nasprotju z besedi-
lom in bistvom koncesijske pogod-
be, ki je v členu 3.6.2 določala, da 
lahko Primorje d. d. (koncesionar) 
postane lastnik delov stavbe šele 
po končani izgradnji. Aneks se na 
to določbo koncesijske pogodbe 
sklicuje in določa, da se lastnina 
prenaša ‘pod pogoji iz te določbe’, 
torej pod pogojem, da bo objekt 
končan, pri čemer pa se ta pogoj 
nikoli ni uresničil. Po naši presoji 
na podlagi koncesijske pogodbe 
Mestna občina Koper (koncedent) 
ne bi smela pred končanjem ob-
jektov prodati zemljišč, takšna 
prodaja v koncesijski pogodbi ni 
bila predvidena in je bila z njo celo 
v nasprotju. 
Posel je zato po naši presoji po-
trebno šteti kot ločen in samosto-
jen posel, in čeprav je poimenovan 
kot aneks k koncesijski pogod-
bi, gre po vsebini za samostojno 
prodajo zemljišč. Takšna prodaja 
z neposredno pogodbo je bila v 
nasprotju s tedaj (in sedaj) vel-
javnimi prisilnimi predpisi, ki 
določajo, da je s stvarnim pre-
moženjem občine v takih primerih 
mogoče razpolagati le z javnim 
razpisom (javno dražbo ali javnim 
zavezujočim zbiranjem ponudb).«
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OPN Izola, 
drugi poskus 

Jan Bednarik 

Saga o sprejemanju območnega pros-
torskega načrta za Izolo se nadaljuje in 
občinsko vodstvo se iz napak pri spre-

jemanju prvega načrta več kot očitno ni ničesar 
naučilo kljub novoustanovljeni posvetovalni 
skupini za OPN. Ali pa se noče ničesar nauči-
ti, ker so interesi drugje. Spet se namreč zdi, da 
želi občina sprejeti OPN nekako na silo in na 
hitro, čeprav je rok za sprejem tega krovnega 
dokumenta, v katerem se načrtuje prostorske 
ureditve ter določa namenska raba prostora in 
prostorski izvedbeni pogoji, po novem podal-
jšan do 31. 12. 2024.

Že v prvem poskusu sprejetja OPN je obči-
na ne le ignorirala pripombe občanov, ampak 
ga je poskušala hitro in skorajda po tihem spre-
jeti brez temeljite javne razprave, ki si jo tak do-
kument zasluži in jo tudi potrebuje.

Sporna vsebina
Že sama vsebina dokumenta, v katerem 

se ni upoštevalo vseh pripomb, je bila sporna. 
Predvidevala je, da bi 18 hektarjev kmetijskih 
zemljišč (sedem hektarjev na območju za nek-
danjim podjetjem Mehano, ostalo v zgornjem 
delu Jagodja) pretvorili v stavbna (v celot-
ni občini bi v stavbna spremenili skupno 54 
hektarjev kmetijskih zemljišč), ob tem pa so 
predlagatelji OPN na občini »ostali pri starem 
občinskem planu, po katerem namerava občina 
pozidati za Izolo najboljša kmetijska zemljišča. 
Takšen prostorski načrt ni naravnan trajnostno 
in ni usmerjen v dobrobit občine in njenih občan-
ov,« je v času sprejemanja prvega OPN poveda-
la Viktorija Carli iz civilne iniciative Gibanje za 
Izolo. Poleg spornega spreminjanja namemb-
nosti zemljišč je bila v OPN dopuščena tudi sta-
novanjska pozidava ob morju. Navkljub (že leta 
2012) podanim pripombam oziroma zahtevam 
civilne iniciative, da naj občina pri sprejemanju 
OPN pri širjenju mesta upošteva demografsko 
projekcijo, vključi sanacijo degradiranih ob-
močij (Argo, Delamaris, Mehano, območje lad-
jedelnice) in ustanovi delovno skupino, v kateri 
bi bili poznavalci prostorske problematike glej 
ga, zlomka, tega ni storila. 

Še bolj sporen način sprejemanja
Dvomljivih aktov, ki gredo prej v korist 

močnega kapitala kot slehernega občana, je 
v dokumentu več, vendar bi bilo podrobno 
naštevanje vseh preveč zamudno in prostora 
za njihovo analizo enostavno ni, da pa sam do-
kument ne gre v smeri splošne koristi, je bilo 
jasno že pri načinu njegovega sprejemanja. Ne 
le, da občina ni upoštevala pripomb občanov in 
civilne iniciative, s sprejemanjem načrta se ji je 
zelo mudilo, kar vzbuja dvome. Tako pomem-
ben dokument, ki določa prostorski razvoj 
občine za nadaljnjih 25 ali 30 let, bi namreč 
moral biti javnosti na voljo dlje časa. Dovolj, 
da bi se občani z njim seznanili, ga preučili in 
dali pripombe, ki bi jih občina, v kolikor bi bile 
smiselne, tudi upoštevala. Tako pa je bil načrt 
predstavljen na javni obravnavi zgolj enkrat. 
Na njej pa niso bile predstavljene vse spremem-
be, saj je bila obravnava omejena zgolj na dve 
uri. Poleg tega, čeprav je bil sprva rok za spre-
jem prostorskega načrta res 1. januar 2022 je 
bil še v času obravnave podaljšan za eno leto. 
A tega župan Danilo Markočič in njemu zves-
ti občinski svet seveda ni omenjal. Še naprej 
so trdili, da je treba OPN sprejeti do januarja 
2022, ker če ne »bo zavladala anarhija in ne 
bomo mogli zamenjati niti enega okna več,« se je 
izrazil izolski župan. Poleg kratke javne pred-
stavitve prostorskega načrta le-ta ni bil pred-
stavljen posamičnim krajevnim skupnostim, 
čeprav bi po zakonih moral biti. Ob tem bode v 
oči (pa tudi žali povprečno pamet) kratka javna 
razgrnitev načrta (od 13. maja do konca julija). 
Civilna iniciativa je zato pozivala, da je takšen 
rok v obdobju poletnih dopustov prekratek in 
naj ga vendarle podaljšajo do konca oktobra. 
Občina je rok nazadnje premaknila na konec 
septembra in OPN je bil na občinskem svetu 
kljub vsem pripombam in opozorilom sprejet. 
Ob tem je Marko Treskavica, član liste Izola 
Prihodnosti, izjavil: »Ta dokument je legalizaci-
ja črnih gradenj nekaterih vaših strankarskih 
kolegov in podpornikov.« V civilni iniciativi pa 
so zapisali: »OPN, kot je bil sprejet, ni namenjen 
domačinom, temveč se njegova potrditev mudi 

raznim premožnim investitorjem, kot tudi nekat-
erim članom občinskega sveta, saj imajo v njem 
rešene lastne razvojne pobude /…/ Da bi občane 
pomirili, obljubljajo, da bodo zadeve spremenili. 
A velja si zapomniti, da ko bo OPN dokončno po-
trjen, ne bo več povratka in ne bo več Izole, ki bi ji 
ostala duša, ki jo zdaj še ima.«

Očitno so se prebivalci občine z mnen-
jem strinjali, civilna iniciativa je dala nam-
reč pobudo za referendum in navkljub mor-
aliziranju nekaterih občinskih svetnikov v 
smislu »referendum je vrhunec demokracije, 
ampak za koristne namene,« kot je ob pobudi 
izjavil podžupan občine Izola, je bil referendum 
vendarle sklican. Na referendumu je 72 (!) ods-
totkov volivcev zavrnilo sprejetje predlaganega 
prostorskega načrta.

Pristop ostaja enak
Padec OPN na referendumu je občina po-

spremila z ustanovitvijo delovne skupine, ki 
naj bi našla razloge za njegovo zavrnitev (sic!). 
Zdaj pa se jim spet mudi s sprejetjem načr-
ta. Delovna skupina, ki so jo zaupali podjetju 
Rdeči oblak (ki naj bi probleme razjasnil in jih 
ne še bolj zameglil) naj bi sprejela dokument, 
v katerem bo predvidoma povzela razloge za 
zavrnitev OPN. Dokument naj bi postal »usk-
lajena interpretacija referendumske volje,« kar-
koli to pomeni. Na občinskem svetu je občina 
v gradivu navedla, da je Rdeči oblak pripravil 
analizo razlogov, ki so privedli do padca OPN 
na referendumu. Rezultatov ni, ker jih svetniki 
niso dobili. Direktor Oblaka Igor Medjugorac 
je ob tem pojasnil, da so razloge ugotavljali na 
delavnicah in v intervjujih, a da ni bilo mišlje-
no, da bi izsledke objavili. Kako nepričakovano, 
kajneda?

Dosedanji župan Danilo Markočič bo vsee-
no ponovno kandidiral za župana Izole, čeprav 
je v letošnjem letu doživel dva »uspeha«: padec 
OPN na referendumu (kar je unikum v sloven-
skem prostoru) in hišne preiskave zaradi suma 
korupcije. 

Prvi poskus uveljavitve občinskega prostorskega načrta (OPN) za 
občino Izola je na referendumu neslavno padel. Občinski poskus 
vnovičnega sprejetja ne odpravlja anomalij, ampak napake ponavlja.
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V OŠ Koper je v preteklem tednu po-
tekal štiridnevni vrhunski šport-
ni dogodek, in sicer mednarodni 

kvalifikacijski turnir v športno-tekmov-
alnih plesih, torej v latinskoameriških in 
standardnih plesih. 

Plesalci so tekmovali v kategoriji lat-
inskoameriških plesov, standardnih plesov ali 
pa v kombinacij vseh desetih plesov. Na turnir 
je bilo prijavljenih več kot 1400 parov iz 37 
držav. Vsaka od kategorij je zajemala pet plesov 
tako so plesalci latinskoameriških plesov tek-
movali v sambi, cha cha chaju, rumbi, pasu 
doble in jiveu, medtem ko so se plesalci stan-
dardnih plesov merili v angleškem valčku, tan-
gu, dunajskem valčku, slowfoxu ter quickstepu. 

Udeležba na turnirju mednarodnih 
razsežnosti ni mačji kašelj niti za vrhunske 
športnike, kar sta nam potrdila tudi Enej Pol-
janec in Tisa Kolenc iz plesne šole Kazina, člana 
državne reprezentance v latinskoameriških in 
standardnih plesih ter aktualna svetovna pod-
prvaka v kategorij B starejših mladincev v stan-
dardnih plesih. Zaupala sta nam, da je količina 
priprav odvisna od vsakega para. Sama trenira-
ta vsak dan, je pa število treningov odvisno tudi 
od kategorije, v kateri par nastopa. V višji kate-

“

Jan Bednarik
foto: Natalija Gajić

Teden v znamenju 
športno - 
tekmovalnega 
plesa

goriji, kot je par več treningov in priprav potre-
buje za doseganje višjih rezultatov. 

Če so že priprave za plesalce izjemno 
zahtevne, je tudi organizacija turnirja prece-
jšen zalogaj, nam je zaupala Tjaša Vulić, pred-
stavnica organizatorja in mednarodna sodnica 
ter dvakratna svetovna prvakinja v kombinaciji 
standardnih in latinskoameriških plesov med 
profesionalci. »Zahtevno je, ker imamo ogromno 
plesnih parov. Že številčnost je velik zalogaj. Po-
leg tega imamo še sodnike iz vseh držav, tako da 
je z vidika organizacije kar težko, vendar smo že 
utečena skupina. Imamo izkušnje z organizacijo 
tovrstnih turnirjev, predvsem v sosednji Italiji, in 
ko delaš z istimi ljudmi toliko časa gredo stvari 
kar gladko od rok.«

Tudi delo sodnika je precej zahtevno. Zanj 
potrebujejo precej znanja, zato so sodniki 
pogosto nekdanji vrhunski plesalci. »Imamo 
štiri glavne kriterije sojenja. To so tehnična izved-
ba, partnerstvo, torej kako sta plesalca povezana 
eden z drugim, interpretacija glasbe in koreografi-
ja, kjer je ključno tudi to kako predstavijo svoj 
nastop. Primerjamo pare na plesišču in tisti, ki 
dobi največ križcev oziroma zvezdic, gre v nasled-
nji krog. Je pa to težko delo. Če ga želiš opraviti 
kvalitetno, je potrebna precejšnja koncentracija, 

potrebno je dobro poznavanje plesa, saj je časa za 
sojenje malo, število parov na plesišču pa veliko,« 
je povedala Tjaša Vulić.

Če se laičnemu očesu ob pogledu na lah-
kotno vrtenje po parketu in nasmejane obraze 
plesalcev lahko zazdi, da športno-tekmovalni 
ples ne zahteva velikega napora in je bolj kot ne 
prisrčna zabava, to nikakor ne drži. Nenazadnje 
so na prvi pogled lahkotno vrtenje in nasme-
jani obrazi posledica dolgoletnih treningov, pri 
čemer je fizična priprava plesalcev bistvena. 

»V Italiji smo z univerzo športa v Rimu 
opravili raziskavo in ugotovili, da so plesalci bol-
je fizično pripravljeni, kot je fizično pripravlje-
na njihova nogometna reprezentanca tako, da s 
tega vidika tekmovalni plesi definitivno so šport. 
Zahtevnost je izredno visoka. Potrebne so dodatne 
priprave, od fitnesa do teka. Potrebno je imeti 
izredno dobro kondicijo, razvito mišično maso, 
poleg tega pa moramo še izgledati elegantno in se 
ujemati s partnerjem, kar pa zahtevnost samo še 
poveča.«

Glede na mednarodno razsežnost in pomen 
turnirja je poleg izjemno kvalitetne izpeljave 
izstopala tudi negativna plat – nikjer ni bilo 
nobene reklame, napovedi, da bo tako velik 
turnir potekal v našem kraju in četudi je kdo po 
naključju zašel na spletno stran Plesne zveze 
Slovenije (kdo pa brska po straneh plesne 
zveze razen plesalcev?), je lahko zgolj zapazil, 
da mednarodni turnir bo, da bo trajal štiri dni 
in da bo potekal v OŠ Koper, kar pa je tudi vse. 
Nikjer nobenega drugega podatka, nikjer nobe-
ne povezave do uradnega organizatorja turnirja 
(ki je bil tokrat Dancesport Heritage iz Italije 
na čigar spletni strani je bilo dokaj enostavno 
priti do želenih podatkov), kaj šele plakatov po 
mestu, ki bi tiste, ki jih ta šport zanima, vabili 
na ogled turnirja. 

Nekdaj je Slovenija sodila v sam svetovni 
vrh športno-tekmovalnega plesa in nekdaj je 
bil še tako minoren plesni turnir hitro zaznan, 
saj so nanj opozarjali ogromni plakati po mestu 
in vabili radovedneže k ogledu tega kompleks-
nega športa. Nekdaj se je število plesalcev ne-
nehno povečevalo. Športno-tekmovalni ples 
je bil prisoten v zavesti javnosti vsi so poznali 
takratna svetovna prvaka Andreja Škufco in 
Katarino Venturini. Ampak vse to, nekdaj. 

Kar seveda ne pomeni, da danes nimamo 
vrhunskih plesnih parov, ki sodijo v sam vrh, 
vendar – ve kdo za njih?

Tisa Kolenc in Enej Poljanec 
sta aktualna svetovna pod-

prvaka v standardnih plesih 
med starejšimi mladinci



8 T i s k a n a  i z d a j a  p o r t a l a  M e g a f o n . s i   -  š t .  2 3  -  1 4 .  o k t o b e r  2 0 2 2

LOKALNO

Skladišče Libertas, ki si ime deli s prvim 
koprskim veslaškim klubom, je bilo zgra-
jeno slabih dvesto let nazaj in je sprva 

služilo skladiščenju soli. Nekdanje skladišče 
soli je leta 1888 prevzel športni klub in postalo 
je najbolj obiskan športni ter družabni center v 
mestu. Od sredine 20. stoletja je skladišče služi-
lo skladiščenju bombaža in vina ter bilo upora-
bljeno tudi kot garaža za traktorje in viličarje. 
Še tri leta nazaj je bilo popolnoma brez elek-
trične napeljave in streha je puščala na več ra-
zličnih mestih. Danes pa se lahko po skladišču 
sprehajamo in že tretje leto zapored smo si lah-
ko v njem ogledali razstavo festivala Izis.

V Kopru se je od 23. septembra pa vse do 
16. oktobra odvijala že deseta edicija tega fes-
tivala, ki ga vsako leto prireja Kulturno-izo-
braževalno društvo Pina iz Kopra. Vsakoletni 
festival sodobne in intermedijske umetnosti je 
javnosti na voljo brezplačno. 

»Vsaka edicija festivala predstavlja novo tem-
atiko in zato prav poseben izziv, saj se nikoli ne 
ve, kakšna bo naslednja,« nam je povedala pro-
jektna sodelavka Pine in soorganizatorka festi-
vala Ana Markežič. 

Letošnja jubilejna edicija nosi naslov Cevi/
Pipes. Producent festivala in predsednik Pine 
Borut Jerman je rdečo nit festivala za Pri-
morske novice utemeljil na dejstvu, »da naše 
udobje temelji na ceveh, ki dovajajo in odvajajo 
vse, kar je za nas potrebno, vendar mora osta-
ti nevidno.« Čeprav se izbira tematike na prvi 
pogled zdi nenavadna, je cev ključnega pom-
ena, ker po besedah Karla Hmeljaka skrbi za 
to, da naša življenja kar se da gladko tečejo. 
Kljub temu, da je cev očem večino časa skrita, 
po besedah Ane Markežič »predstavlja temeljni 
gradnik civilizacije, ker je prisotna v naših vsak-
danjih življenjih. Dovaja oziroma odvaja vse, 
kar je za nas potrebno, saj se po njej pretakajo 
pomembne informacije oziroma snovi.«

Izbira umetnikov je odvisna od zastavljene 
tematike in temelji na izbiri dolgoletnega ku-
ratorja Marka Vivode. Ta je v letošnji program 
vključil devet intermedijskih instalacij uveljavl-
jenih slovenskih in tujih umetnikov. V razstavo 
sta bili vključeni tudi dve mladi umetnici, saj 
se festival trudi podpreti mlade umetnike ozi-
roma umetnice. Tako sta razstaviščni prostor 
krasili še dve čisto novi produkciji pod okriljem 
Sare Bezovšek in Nike Erjavec. 

Festival Izis prebuja 
zapuščena skladišča 

Aida Čehić 
foto: Natalija Gajić,  
Martin Agostini Pregelj

10. edicija festivala Izis že tretjič zapored v koprskem Libertasu

Soorganizatorka festivala Ana Markežič

Nekdanje skladišče soli Libertas
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Performativni program je bil namenjen ra-
ziskovanju zvočne dimenzije, manipulaciji zvo-
ka in improvizaciji. Sestavljalo ga je šest per-
formansov in tri večkanalne zvočne instalacije. 
Dopolnjevale pa so ga še tri delavnice, dve od 
teh (Ambisionics for the masses in Beautiful 
noises), sta obravnavali zvočno produkcijo, 
medtem ko je Dunch at the Holy Crab premis-
lek posvetila prehrambnim odpadkom. 

V okviru programa Evropske solidarnos-
tne enote so letos festivalsko ekipo okrepile 
še prostovoljke s Finske, Litve, Irske, Ukra-
jine, Portugalske, Španije, Italije in Avstrije. 
Po besedah Ane Markežič so prostovoljke le-
tos prvič »pomagale pripraviti sam razstaviščni 
prostor« in bile mesec dni vpletene v priprave 
na festival ter se spoznavale z vsemi organi-
zacijskimi postopki, ki so potrebni za celotno 
izvedbo. 

Razstava, performansi in delavnice so se 
odvijale na treh prizoriščih. Skladišče Libertas 
je prostor nudilo razstavi devetih intermedi-
jskih instalacij, ki so bile na voljo za ogled vsak 
dan. »Imersivno zvočni program,« ki ga je kuriral 
Mauricio Valdés San Emeterio, se je odvijal na 
čisto novem prizorišču Bastion, v Kopru, ki se 
nahaja v neposredni bližini Libertasa. V labora-
toriju umetnosti in znanosti HEKA, ki je svoja 
vrata odprl slabo leto nazaj, pa so se izvajale 
delavnice.

Prednost festivala je v tem, da si prizade-
va obujati zapuščene prostore, v katerih vidi 
potencial. Soorganizatorka festivala je pove-
dala, da je »namen festivala širiti kulturo in 
ozaveščenost v prostore, ki so zapuščeni.« Zaradi 
pomanjkanja prostorov, namenjenih sodobni 
umetnosti, je festival Izis tako že tri leta nazaj 
dal priložnost nekdanjemu skladišču soli Lib-
ertas. Obujanje nekdanjega skladišča soli je 
organizatorjem predstavljalo velik izziv, saj to 
na začetku ni imelo niti osnovnih pogojev za 
delo. Zahvaljujoč požrtvovalnosti organizator-
jev festivala Izis pa so se od septembra 2020 v 
skladišču odvijali že številni dogodki.

Ekipa festivala Izis se je v letošnjem letu, 
za deseto edicijo, lotila obuditi še nekdanje sk-
ladišče soli Bastion, ki je bilo še dva tedna pred 
začetkom »skladišče vsega možnega.« Organiza-
torji so v novem prizorišču prepoznali veliko 
potenciala zaradi dobre akustike in središčne 
lokacije. 

Marc Vilanova_ARESTA

Nekdanje skladišče soli in novo prizorišče Bastion

M E G A F O N  T V ! Že na vaših 
malih ekranih!M E G A F O N  T V ! 
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Boštjan Bugarič 
foto: Boštjan Bugarič, Eda Rucl, 
Fatkoehl architekten

KOLUMNA

Po ponovni izgradnji med vojno porušene 
Jugoslavije in realizirani modernizaciji 
države se je v začetku osemdesetih let 

zgodil preobrat v gradnji individualne sloven-
ske hiše. Po raziskavah sociologa Mlinarja je za 
slovensko občestvo v devetdesetih letih pre-
jšnjega stoletja končno podobo idealne stano-
vanjske hiše predstavljala enodružinska hiša z 
vrtom. Temu je kakopak botrovala zasičenost 
bivanja v stolpnicah na obrobjih mest, potre-
ba po večji individualnosti in želja po lastnem 
zelenemu prostoru. Zato predstavlja obdobje 
slovenske tranzicije preobrazbo prostorskega 
koncepta iz skupnostnega v individualnega. 

Prva izmed novih urbanih tipologij social-
istične Jugoslavije, stanovanjska stolpnica, 
je takoj po drugi svetovni vojni zaznamovala 
skoraj vsa mesta v državi. Tomosov blok, ko-
prski primer samskega doma za delavce, kaže 
jasen časovni preskok organizacije družbene 
strukture - od proletarske v šestdesetih, pa ver-
tikalnega geta v osemdesetih do opuščenega 
objekta v devetdesetih in prenovljenega stano-
vanjskega nebotičnika v letu 2018, ki ga za krat-
ka časovna obdobja naseljujejo turisti. Stolpni-
ca je idealen primer, ki s prenovo predstavlja 
prehod od skupnostnega k individualnem, s 
čimer pospešuje gentrifikacijo in turistifikacijo 
mestnega jedra. Gentrifikacija izpodriva sredn-
je in nižje sloje prebivalcev z višjim družbenim 
razredom, ki si lahko materialno privošči višje 
življenjske pogoje v prenovljenih objektih. S 
turistifikacijo se celotno mesto razvija zgolj za 
potrebe turistov, uporabniki pa so tako prikra-
jšani za raznovrstnost urbane ponudbe. Primer 
predstavlja situacijo trenutnega slovenskega 
urbanizma oziroma arhitekture, kjer se stroka 
fokusira zgolj na fizično prenovo, ne raziskuje 
ali upošteva pa socialnih potreb uporabnikov. 
Tako se danes gradi le še investitorska arhitek-
tura, ki predstavlja profitno usmerjen razvoj 
za oblikovanje stanovanjskih trgov v večini 
današnjih mest. 

Novi modeli socialno angažirane ar-
hitekture so nemški primeri Baugruppe (iz 
nemščine skupnostna gradnja). Po domače 
jim lahko rečemo kar stanovanjske zadruge, ki 
ponujajo večjo izbiro in nižje stroške gradnje, 
spodbujajo razvoj vključujočih sosesk, omog-
očajo prilagodljive bivalne rešitve po meri in 
samoodločanje, saj soseske gradijo njeni lastni 
prebivalci v sodelovanju z arhitekti in drugi-
mi strokovnjaki predvsem pa brez developerja, 
ki pri tovrstnih projektih pobere velik delež 
dobička. Tovrstne alternative so raznolike in 
nosijo visok arhitekturni standard, obenem 
pa omogočajo v skupnost usmerjeno življen-
je in skupno odgovornost pri gradnji. Projekti 
se razlikujejo po financiranju, družbeni sestavi 
skupine, potrebah skupine ter arhitekturnih ali 
urbanističnih oblikovnih kvalitetah projekta. 
Ravno nasprotno se predimenzionirane slov-

Mesto na vasi

Nekdanji prazen Tomosov nebotičnik v Kopru leta 2010.

Slovenska individualna hiša narekuje razpršeno gradnjo na podeželju
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“

enske hiše z naslednjo generacijo spremenijo 
v prazne lupine. Prevelike kvadrature z nera-
cionalno rabo prostora s tipiziranimi načrti se 
niti ne vključujejo v okolje niti ne služijo po-
trebam sodobnega načina življenja. Zato smo v 
Sloveniji soočeni s propadanjem stanovanjskih 
objektov na podeželju.

Mesto na vasi je idealen koncept, ki one-
mogoča propadanje podeželja. V Južni Koreji ga 
že vrsto let razvija Kyong Park. Drugo leto bo v 
korejskem paviljonu arhitekturnega bienala v 
Benetkah svoj model CiViChon 3.0 predstavil 
pod naslovom Življenje skupnosti v post-antro-
pocenu. V raziskavi se loteva globalnih vprašanj, 
kot so pandemija, ekonomske razlike, okoljske 
katastrofe ter družbene in politične krize. Na 
primeru Južne Koreje hipercentralizirano 
gospodarstvo, kultura in izobraževanje ustvar-
jajo regije z vse bolj starajočim se prebivalst-
vom, ki živi v izpraznjenih in zapuščenih krajih. 
Po obdobju pandemije je zato Park med drugim 
analiziral vzroke za zdravstveno in okoljsko 
krizo kapitalizma, saj je prepričan, da je lastni-
na največja nevarnost današnje družbe. Bistvo 
njegovega raziskovalnega pristopa predstavlja 
aktivizem v javnih prostorih. V tem kontekstu 
je oblikoval »CiViChon - mesto na vasi,« ki je 
nekakšna pobuda za oblikovanje prihodnosti 
na vasi, pri čemer se globalne, nacionalne in 
lokalne skrbi preobrazijo v konkretne oblike 
novih načinov življenja v skupnosti. 

Podoben koncept najdemo tudi v naši ne-
posredni bližini v obmejni vasici Topolò, ki se 
skriva med zapuščenimi pokrajinami med Tol-
minom in Benečijo. Z raznovrstnimi umetniški-
mi akcijami so mladi ustvarjalci in ustvarjalke v 
vas zasejali projekt, ki preizprašuje bivanje in 
življenje na margini ter s skupnimi aktivnostmi 
ohranjanja vas in oblikuje sodelovanje in pove-
zovanje lokalne in mednarodne ustvarjalnosti. 
Ob nenehni skrbi za ohranjanje in preseganje 
tradicije, z oblikovanjem novih modelov bi-
vanja, raznolike jezikovne in kulturne skupno-
sti ter skrbi za arhitekturo in krajino vasi je pro-
jekt tudi del Novega evropskega Bauhausa in 
dokazuje, da je z združevanjem in raznolikostjo 
vsebin, izkušenj, znanja in ustreznih finančnih 
modelov možno ustvariti nove načine bivanja 
na podeželju.

Oblikovanje javno-zasebnih prostorov v soseski Spreefeld, ki je v Berlinu zgrajena na principu stanovanjske zadruge. 

Postaja Topolò z različnimi delavnicami in umetniškimi akcijami oblikuje nove vsebine tretje pokrajine. 

K U L T U R N I 
NAPOVEDNIK

15. 10., 18.00–01.00, Izola, Plaža 
hotela Delfin
Beerfest 2022

18. 10. ob, 17.00, Izola, Mestna kn-
jižnica Izola
Pravljična ura

19. 10. ob, 17.00, Izola, Manziolijeva 
palača
Projekcija filma Mio fratello rincorre 
i dinosauri

19. 10. ob, 19.00, Koper, CMK
Gledališče PEF: 8 žensk
V premožni družini se prepletajo prijateljstvo, sovraštvo, 
ljubezen, ljubosumje in spletke.

20. 10. ob, 20.00, Koper, Dvorana Sv. 
Frančiška Asiškega
Šelestenja 2022: Andrej Šifrer

21. 10. ob, 16.30, Izola, Mestna kn-
jižnica Izola
Začetna delavnica 3D modeliranja

21. 10., 20.00–23.45, Koper, CMK
CMK Studio Live vol. 3
Center mladih Koper ponovno ponuja mladim, nadobud-
nim glasbenikom enkratno priložnost za brezplačno 
snemanje svoje avtorske glasbe s profesionalnim 
producentom v CMK studiu.

21. 10. ob, 20.00, Piran, Gledališče 
Tartini Piran
Akustični koncert Zmelkoow

Zmelkoow bodo v Gledališču Tartini v Piranu pred-
stavili avtobiografsko opereto Spovednica - vroča in 
žgečkljiva.

22. 10. ob, 19.30, Koper, Pokrajinski 
muzej
Simfonic Voices – Glasbene tradicije
V sklopu Simfonic Voices se bo odvil koncert Slovens-
kega godalnega seksteta. Gostje: Gorenjski projektni 
zbor z vokalnimi solisti.

27. 10., 17.00–19.30, Koper, Kultur-
no izobraževalno društvo PiNA
KUL-turni sk-OK: delavnica Pridobit-
na in nepridobitna dejavnost
Predavala bo Petra Cilenšek, vodja pravne službe na 
CNVOS.

28. 10. ob, 14.00, Izola, Mestna 
knjižnica Izola
Ustvarjalna delavnica: izdelaj svoj 
kamišibaj II
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INTERVJU
Stavka na RTVS: 

Proti grožnjam novinarjem
Ljubljana - Koordinacija novinarskih sindika-
tov RTVS je v začetku tedna pozvala vodstvo 
zavoda, naj umakne opozorila pred odpovedjo 
delovnega razmerja, ki jih je minuli petek preje-
lo 38 novinarjev, ker so proti koncu avgusta in 
v začetku septembra s prihodom v televizijski 
studio izrazili solidarnost s šikaniranimi kole-
gi. Po besedah stavkajočih vodstvo s tem krši 
zakonodajo o delovnim razmerjih. Vodstvo 
RTVS je bojkotiralo sejo novoustanovljenega 
sveta delavcev. STA, NB

Vojska na Vzhod
Bratislava – Bojna enota, sestavljena iz članov 
nemške, češke, slovaške, ameriške in slovenske 
vojske, je pripravljena na delovanje. Naloga 
skupine z okoli 15 tisoč vojaki, večinoma Slo-
vaki, je varovanje vzhodne meje z Ukrajino. 
Okrepitve v teh dneh prihajajo še v baltske 
države, Romunijo in Bolgarijo, iz Kopra se bo 
na Madžarsko do konca oktobra valila tudi 
ameriška vojska. Opozarjajo na morebitne mot-
nje v prometu. DPA, STA, NB    

Proračun za 
prihodnji dve leti

Ljubljana - Predlog sprememb proračuna 
predvideva, da se bo prihodnje leto v državno 
blagajno steklo 13,38 milijarde evrov, odhodki 
pa so predvideni v višini 16,69 milijarde evrov. 
V letu 2024 naj bi se nato prihodki povzpeli 
na 13,79 milijarde evrov, odhodki pa znižali 
na 15,51 milijarde evrov. Presežek odhodkov 
nad prihodki bi tako prihodnje leto znašal 3,31 
milijarde evrov in se v letu pozneje znižal na 
1,71 milijarde evrov. Presežek predstavlja 3,5 
odstotka BDP. Rast prihodkov si vlada obeta 
tudi na račun sprememb pri dohodnini, po kat-
erih bi ustavili načrtovano zviševanje splošne 
olajšave, ponovno zvišali obdavčitev najvišjih 
plač in najemnin ter spremenili obdavčitev 
normirancev. Spremembe proračuna bi lahko 
sprejeli na novembrski seji. STA, NB

Za »zdravo« lobiranje
Ljubljana - Predstavniki Združenja za zakoni-
to lobiranje so predsednici DZ Urški Klakočar 
Zupančič predstavili svoja pričakovanja glede 
ureditve lobiranja. Želijo si, da bi bilo lobiranje 
urejeno s samostojnim zakonom. Urediti želi-
jo tudi uradni register lobistov, da bi bil ves 
čas transparenten ter vzpostavil jasna mer-
ila, kdo je lahko lobist. Ob tem si želijo tudi 
vzpostavitve zbornice lobistov in s tem pro-
fesionalizacije zakonitega lobiranja. Izrazili so 
tudi željo, da bi izobraževanje o lobiranju, ki 
ga sedaj v večini vodi predvsem Komisija za 
preprečevanje korupcije, izvajali sami. Veljavni 
zakon po njihovem mnenju »ni nikoli do konca 
zaživel.« STA, NB

Korona je še tu
Ljubljana – Pretekli teden so zabeležili več kot 
sto hospitalizacij, kar je največ po koncu aprila. 
Narašča tudi število tistih, ki potrebujejo in-
tenzivno zdravljenje. Na začetku meseca so za-
beležili 4.000 dnevno potrjenih primerov, kar 
je največ po marcu. Po raziskavi Mediane se s 
poživitvenim odmerkom želi cepiti dobrih 27 
% ljudi, dobrih 49 % pa ne, ostali so neodločeni. 
Do konca septembra ga je prejelo zgolj 2,9 % 
prebivalstva. STA, covid-sledilnik, NB 

PO DOMAČE

Jaka Virant

Šah s kmetom
Kdo predstavlja kmete  

v slovenski politiki?

»V e č k rat  se sliši govoriti, da je 
kmečki stan prvi in najvažne-
jši stan vsake države. Res, ako 

se oziramo na plačevanje, tedaj je brezdvomno 
kmečki stan na prvem mestu, kajti nikomur se ne 
nalaga na ramena toliko davčnih bremen, kakor 
ravno kmečkemu stanu. Kar pa se tiče očetovske 
skrbi za kmečki stan od strani vlade, je pa ta stan 
zadnji v državi. Za noben stan ne skrbi vlada tako 
malo kakor za kmeta.«

Zapis iz avgusta leta 1898 v časopisu Slov-
enski gospodar se ni zares postaral. Kmečki 
glas na volitvah je še vedno močna želja vsake-
ga kandidata in je zato tudi precej plodno polje 
ideološkega boja. Po zadnjih podatkih je nam-
reč v Republiki Sloveniji registriranih 68.331 
kmetijskih gospodarstev, kar pomeni kritično 
maso volivcev v državi, v kateri redko doseže-
mo polovično volilno udeležbo. Hkrati se tega 
zavedajo tudi kmetje, ki imajo tako odlič-
no pogajalsko izhodišče za doseganje svojih 
političnih ciljev - v trenutni draginji osnovnih 
življenjskih dobrin pa je to še toliko izraziteje. 
Vendar se rado zgodi, da izvoljeni predstavni-
ki kmalu pozabijo na svojo ljubezen do kmetov 
in jih uporabljajo na enak način kot neizkušeni 
igralci šaha. Žrtvujejo jih, da bi zaščitili kralja, 
kraljico in ostalo plemstvo. 

Kmečki stan verjetno najpristneje pred-
stavljajo člani politično obglavljenega zgorn-
jega doma slovenskega parlamenta, državnega 
sveta. Izmed 40 svetnikov so namreč štirje iz-
brani iz vrst kmetov, obrtnikov ter samostojnih 
poklicev, 22 predstavnikov pa zastopa lokalne 
interese - torej občine, kjer je po večini, razen 
v mestnih občinah, volilna struktura izrazito 
podeželska. A kot rečeno, je državni svet bolj 
simbolična kot stvarna institucija, zato lahko 
kmetje svoje resnično predstavništvo iščejo 
predvsem v državnem zboru. 

Tam jih, vsaj če upoštevamo predvolil-
no kampanjo, predstavljajo vsi. Slovenska 
demokratska stranka, še bolj pa Nova Slo-
venija stavita na stereotipno krščansko-kon-
servativno podobo slovenskega kmeta in 
poskušata vzpostaviti kulturni boj med mes-
tom in podeželjem. To je velikokrat podprto 
z izvorom posameznih poslank in poslancev. 
Najznamenitejši je bil denimo Franc Kangler, 
nekdanji poslanec sicer na državnem nivoju 
propadle Slovenske ljudske stranke, v zadnjem 
času pa sekretar na ministrstvu za notranje za-
deve za časa ministrovanja Aleša Hojsa.

Na drugi strani liberalne stranke, kot so v 
trenutnem sklicu parlamenta Gibanje Svobo-

da in Socialni demokrati, v maniri svete os-
ebne odgovornosti poudarjajo samozadostni 
značaj kmetov kot malih podjetnikov, ki bodo 
s svojo prizadevnostjo in nekaj sreče v prostem 
trgu sami uredili socialne in družbene sisteme. 
Trenutna vlada, ki jo ti dve stranki v večini ses-
tavljata, tako ponuja odkup žita tik pod tržno 
ceno - če se slučajno kakšen kmet ne bi znašel 
v prosto-tržnem prostoru, bo dobil vsaj bom-
bonček od vlade in z njim nekako preživel do 
prihodnje zime. 

Močno ideološko podporo ponujajo tudi 
z leve, natančneje Levice, ki izhaja iz tradicije 
delavsko-kmečkega organiziranja med drugo 
svetovno vojno in diktature proletariata, med 
katerega štejejo tudi kmečki stan v delavski 
državi po vojni. Srp in kladivo z roko v roki 
bosta zrušila kapitalizem, če skrajšamo. 

A kaj hitro po tem, ko poslanci zasedejo svo-
ja mesta, se ideološki boj za kmete konča in se 
prične borba proti kmetom. Konservativno-ka-
toliške stranke kaj hitro spoznajo svojo razred-
no realnost in se pričnejo klanjati podjetnikom, 
ki najuspešneje izčrpavajo delovno silo. Kmetje 
so v tem primeru predvsem potencialno revo-
lucionarno telo, ki mu je potrebno onemogočiti 
kakršno koli politično organiziranje - naj se pač 
znajdejo na trgu, pa bodo sami odločali o svoji 
usodi. 

Medtem liberalci že objokujejo konserva-
tivnost kmetov, ki nikakor ne želijo sprejeti nji-
hovih idej o identitetni politiki in škodljivosti 
državnih intervencij v gospodarstvo. Kmetje si 
namreč želijo subvencije, ki jih ohranja pri živl-
jenju, a bi kljub temu hodili v cerkev kot navad-
ni nerazsvetljeni … kmetje.

Enako se zgodi tudi na levici, kjer kmetje 
hitro postanejo zaviralci razrednega boja zaradi 
svoje domnevne samozadostnosti in konserva-
tivnosti. Kako bi namreč lahko podučili neko-
ga o škodljivosti mezdnega dela, če kmetje vsaj 
na prvi pogled posedujejo svoje produkcijske 
pogoje. Mar niso lastniki produkcijskih pogo-
jev v kapitalizmu v resnici kapitalisti in tako 
razredni sovražniki?

Kmetje tako v slovenski realpolitiki igrajo 
dvojno šahovsko vlogo. Izredno pomembni so 
za obrambo ideoloških položajev svojih gospo-
darjev, vendar se njihova usoda vedno izteče 
v smrti - bodisi kot žrtev za boljše izhodišče 
plemiških figur bodisi tako, da sami postanejo 
kralji in kraljice, s čimer kmečki stan izgubi en-
ega izmed svojih. S kmetom namreč ne more-
mo doseči mata. Lahko pa pat položaj. “
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Blaž Kosovel 
foto: flickr

KULTURA

Na začetku je bil kruh. Ta je 
nastal iz pšenice in zaradi 
pšenice so ustvarili polja 

in celotno družbeno hierarhično 
strukturo. Nastanek velikih civili-
zacij je namreč povezan z načinom 
prehranske oskrbe. 

To, kar je znano kot neolitska revolucija, 
pomeni, da se je v nekem trenutku v zgodovini 
na različnih krajih po svetu spremenila celotna 
družbena organizacija zato, da skupnosti ne bi 
več zgolj lovile in nabirale svoje hrane, ampak 
da bi jo tudi sadile. Da bi se torej začele ukvar-
jati s poljedelstvom.

Za kaj takšnega pa je bila potrebna reorgani-
zacija celotne družbe. In kot mnogi poudarjajo, 
je bil to pravi začetek hierarhične družbe. Delo 
na polju je bilo namreč veliko bolj naporno kot 
lov in nabiralništvo. Zato je bilo potrebno ljudi 
prepričati, da je sistem, v katerem nekateri de-
lajo, drugi pa ukazujejo, edini pravi naravni red. 
Celotno organizacijo je bilo potrebno legitimi-
rati, da je dobila smisel kot celota. 

Tri temeljne poljščine so oblikovale tri 
različne civilizacije na treh različnih koncih 
sveta: koruza v Srednji Ameriki, riž v Aziji in 
pšenica na Bližnjem vzhodu in Mediteranu. 
Od pšenice do kruha pa je še dolga pot in zato 
nekateri trdijo, da je bil dejansko prvi pravi 
poklic ravno pek, ki pa priča o večji komplek-
snosti družbenega organiziranja. Ljubezen do 
kruha je torej oblikovala civilizacije Meditera-
na, najdaljnosežnejši pečat pa je pustila na na-

Od pšenice 
   do kulture

jvečji izmed njih – Rimu.
Rimljani so bili v prvi vrsti poljedelski 

narod. Kmetovanje je veljalo za najbolj cenjen 
poklic v nasprotju s trgovanjem ali bančništ-
vom, ki sta bila zaradi svoje nepredvidljivosti 
rangirana veliko niže. Kmetovanje je bilo tudi 
glavni vir dohodka najmočnejših senatorjev 
pozne republike. Za rimski vladajoči sloj je bila 
torej poglavitna kariera pridobivanje in upravl-
janje posesti, obsedenost s privatno lastnino pa 
je bila rimski unikum, pa tudi obseg kopičenja 
posesti ni imel v antiki nobenega predhodnika. 
Navsezadnje je tudi temelj rimskega prava, ki 
se ga še danes učijo na pravnih fakultetah, rav-
no razlikovanje med javnim in privatnim, kar 
z drugimi besedami pomeni prav zaščito pri-
vatne lastnine pred posegi države. 

Skrb in zaščita svojega polja, svetost in skrb 
za svojo privatno lastnino je torej ena temeljnih 
zapuščin Rima vse do današnjih dni. Ta skrb pa 
se z drugo besedo imenuje kultura. Tudi drugo 
ime za poljedelstvo je agrikultura – cultura agri 
oziroma skrb za zemljo.

Beseda »kultura« izhaja iz latinske colere, 
kar bi lahko prevedli kot obdelovati, bivati, 
skrbeti, negovati in ohranjati. Vse to pa se pr-
votno nanaša ravno na razmerje človeka do 
narave v smislu kultiviranja in negovanja nar-
ave, dokler ne postane primerna za človeško 
bivanje. Ta specifičen odnos do narave gre tudi 
onkraj tega, saj se ne nanaša zgolj na obdelavo 
zemlje, pač pa lahko označuje tudi »kult« bogov, 
skrb za to, kar jim praviloma pripada. Skrb za 
zemljo in skrb za bogove sta dva načina enake-
ga procesa skrbi, imenovanega kultura.

Prav tako je kultura že vse od svojega začet-
ka označevala skrb za spomenike in ohranjanje 
dediščine, torej vse tisto, kar danes spada pod 
okrilje kulturne dediščine. V vseh svojih zgodn-
jih uporabah je bila kultura pojem procesa: ne-

govanje nečesa, v osnovi pridelkov ali živali. A 
ideja kultiviranja se tu še ni izčrpala. Beseda cul-
tus naj bi se uporabljala tudi za način oblačen-
ja, zunanji videz in podobno, torej tisto, kar še 
danes spada pod kategorijo »biti kulturen«. Po-
leg skrbi za bogove in naravo se je izraz kultu-
ra uporabljal tudi kot skrb zase, vendar ga šele 
Ciceron veliko pozneje uporabi tudi v smislu 
kultiviranja duha, kot cultura animi – metaforo, 
ki bo imela najširši odmev v prihodnji zgodovi-
ni vsega, kar bo vsebovano v pojmu »evropska 
kultura«. Za Cicerona je filozofija tista, ki kul-
tivira duha, oziroma je filozofija kultura duha. 
To kultiviranje duha pa je razumljeno na enak 
način, kot da bi šlo za kultiviranje zemlje – tako 
kot obdelujemo zemljo, obdelujemo tudi duha:

»Tako kot polje, ne glede na to, kako je rodo-
vitno, ne more biti tudi plodovito brez obdelave, 
tako tudi duh ne more biti brez izobrazbe. Vsak 
je nemočen brez drugega. Filozofija je obdelovanje 
duha. Iz duha izpuli razvade s koreninami vred, 
ga pripravi za novo setev in ga zaveže nanjo ter 
poseje tista semena, ki bodo prinesla najobilnejši 
pridelek v odraslih letih.«

Duha je torej treba primerno obdelati, da 
lahko v odraslosti obrodi, enako kot zemlja ne 
more dati sadov brez ustrezne skrbi. Rimska 
poljedelska duša, njena obsedenost s privatno 
lastnino in skrb za lastno zemljo, nam torej 
posreduje tudi skrb za bogove in nenazadnje 
skrb zase. Od kultiviranja lastnega polja do kul-
tiviranje lastne duše torej ni toliko daleč. Za-
tem pa nastopi še kultiviranje pšenice, da iz nje 
nastane kruh. Proces vzhajanja in peke, ki ima 
še dodatne razsežnosti obdelave in kultivacije. 
Ideja kulture je torej nezdružljivo povezana s 
skrbjo za zemljo. Priprava hrane pa je nadal-
jevanje te skrbi. Hrana je torej osnovni in prvi 
kulturni produkt.

Dober tek! “
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Pogovor z Markom Trstenjakom je 
zaradi njegove edinstvene dvojne 
vloge posebna izkušnja. V preteklosti 

je namreč večinoma opravljal delo oblikov-
alca zvoka in svetlobe. Tudi danes še oz-
voči kakšen dogodek ali koncert, a večino-
ma za prijatelje in ob izbranih priložnostih. 
Razlog za to je, da se je odločil postati »pol-
nokrvni kmet«. 

S punco Alenko in otrokoma je kupil kmeti-
jo v naselju Merče pri Sežani. Postal je kozjere-
jec s čredo štiridesetih koz, glavna dejavnost 
novonastale kmetije je mlekarstvo in sirarstvo. 
Marko za dodaten zaslužek priskoči na pomoč 
drugim kmetom, odlično sodeluje tudi z vrt-
narijami. Kmetijo sta s punco kupila po tem, 
ko so prodali nepremičnino in se tako brez 
bremena dolga lotili kmetovanja. Pravi, da mu 
kmetovanje zagotavlja večjo ekonomsko stabil-
nost kot negotovo delo zvočnega tehnika. Ob 
tem našteje še nekaj očitnih prednosti, kot je ta, 
da ne plačuje predrage najemnine v Ljubljani, 
prihrani pri hrani in pijači in za otroka mu ni 
potrebno iskati varstva. 

Glede na to, da je za Marka Trstenjaka 
kmetijstvo predvsem pridobitna dejavnost, 
je v pogovoru takoj vzniknilo vprašanje, kako 
gleda na »kontroverzne« kmetijske subvencije? 
Takoj me je opozoril na dejstvo, da Ministrstvo 
za kmetijstvo, kmetijstvo na Krasu obravna-
va enako kot ostalo Slovenijo, moralo pa bi 
upoštevati podnebne in geološke posebnosti 
regije. »Prav bi bilo, da se pri kraških kmetijah 
upošteva, da gre tu za drugačne geološke pogoje, 
sestavo zemlje in vroče podnebje,« pravi. Sub-
vencije se namreč večinoma namenjajo glede 
na površino obdelane zemlje. Kot pravi, bi »na 
ministrstvu najraje videli, da celotno zemljišče, 
tudi gozdove in pašnike, prekoplješ in na njem 
prideluješ.« Za odobritev finančnih sredstev je 
namreč pomemben obseg obdelane površine, 
kar pomeni, da bi moral Marko izsekati gozd, 
kar je v pogojih kraške vročine nesmotrno 
početje, saj je zaradi senčenja njiv smiselno 
ohraniti delež gozdnih površin. 

Na kmetiji Trstenjakovih se sicer ukvarjajo 
z rekultiviranjem zemeljske površine, kar je na 
plitkih kraških tleh zahtevna naloga. Marko 
pojasnjuje, da je prav birokratizacija kmetijske 
dejavnosti z dlakocepskim izpolnjevanjem ob-
sežnih formularjev največja težava, ki jo ima kot 
kmet. Pogoj za pristop k subvenciji so že obsto-
ječa lastna finančna sredstva, katerih delež kas-

Kozjerejec 
in sirar

orodje, najprej bi bilo potrebno odnos ministrstev 
in služb prilagoditi potrebam in zmožnostim 
kmetij.« 

Marko sicer kmetuje naravi prijazno, 
njegove koze pa so v odličnem zdravstvenem 
stanju, ker mora biti žival najprej zdrava, do-
bro hranjena in zadovoljna, šele potem lahko 
iz njenega mleka proizvajaš mlečne izdelke. 
Trdi, da ima v tem pogledu eno najboljših čred 
v državi.

Zanimalo nas je tudi, kako poteka prenos 
kmečkega znanja v njegovem primeru, glede 
na to, da ni odrasel na kmetiji, ampak prihaja iz 
mesta. Oba z ženo sta samouka, pomagala sta si 
s knjigami in izkušnjami drugih kmetov. Pravi, 
da so jima ti kljub predsodku, da velja v kmeti-
jstvu rek, da vsak gleda svoje kljuse, radi pris-
kočili na pomoč. V sklopu javne službe deluje 
tudi kmetijsko svetovanje za prenos znanja in 
prikaz dobrih praks, ki ga oba s punco pohval-
ita. Predvsem sta se učila iz lastnih napak in 
spodrsljajev, ki jih ni bilo malo. Skozi leta sta 
pridobila veliko znanja in izobrazbe o kmeto-
vanju, pa tudi o sirarstvu, ki je temeljna dejav-
nost kmetije. Marko me poduči, da obstajajo 
različne vrste sira. Vse to pa je potrebno ustrez-

no in kakovostno izdelati. Imeti mora okus in 
pravo sestavnost, da sir ni »prazen«. 

V sirarstvu preži cel kup pasti. Hitro se la-
hko zgodi, da je sir prezakisan, ali pa se pojavi 
kakšna druga težava. Lahko pride tudi do prob-
lemov v sami higieni. V bistvu je treba redno 
ustreči celemu kupu zahtev, da dosežeš nivo 
odličnosti. 

Na novinarjevo malce provokativno vztra-
janje, da naj ovrže predsodek, da kmetija niso 
samo vile, grablje in motika ter da kmet gotovo 
počne še kaj drugega kot vihti orodje, je post-
regel s svojim delovnikom. Ta vsak dan traja 
od šestih zjutraj do dvanajstih ponoči. Kmet si 
ne more privoščiti izgube časa, pravi. Skrb za 
kmetijo in živali je vsakodnevna in poteka 365 
dni na leto. Ni bolniške, ni dopustov. Pri delu 
kmeta delavnih ur ne seštevamo, da bi videli, 
koliko dobi za delo, kar počnejo pri vseh drugih 
poklicih, tudi v kulturi, kjer je Marko Trstenjak 
delal prej. Pravi, da kmeta ne gre podcenjevati, 
ravno obratno. S kmečko pametjo, prebiranjem 
knjig in opazovanjem življenja je postal prava 
enciklopedija. Zna in zmore vse, od popravila 
kmečke mehanizacije in vodovoda do vzgoje 
otrok. 

neje subvencionira država ali 
občina. Stvari na kmetiji po 
Markovih besedah ne poteka-
jo na takšen način ne kupuje 
se na vrat na nos novih strojev 
ali investira vsako leto.

Na vprašanje, kako je z 
oznako ekološko in ali si priza-
deva, da bi pridobil certifikat, 
sva se vrnila k birokratskim 
oviram, pridobitev namreč 
predpostavlja izpostavitev 
kmetije številnim predp-
isom, kontrolam in grožn-
jam s sankcijami. Kontrolorji 
pridejo v nadzor vsaj dvakrat 
letno. Ob ugotovljeni neus-
treznosti se plača še kazen za 
kršitev predpisa. Kontrolor 
ob pregledu vodenih evidenc 
zahteva natančne podatke o 
vsaki potankosti na kmetiji 
in morebitnem »neekološkem 
spodrsljaju«. Na namig, če bi 
digitalizacija birokracije ola-
jšala to breme, pravi, da pri 
tem »ne gre zgolj za besedo, za 

Simon Smole 
foto: osebni arhiv

INTERVJU
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INTERVJU
»Razlog za tako majhen delež 
ekoloških kmetij v Sloveniji tiči v 
zahtevni administraciji, prenizkih 
spodbudah od države in 
neurejenih razmerah na trgu.«
 - Ana Marija Garafol, kmetica 
         z Eko kmetije Na Samini

Zakaj si se odločila mestno življenje 
zamenjati za življenje in delo na kmetiji?
Kar se je začelo kot eksperiment v času 

prvega lockdowna marca 2020, mi je dokaza-
lo, da si vrnitve v mesto sploh ne želim. Delo 
z zemljo se je premočno vtisnilo vame. Sprva 
je bilo zahtevno zaradi fizičnega dela in in-
tenzivnega pridobivanja praktičnega znanja, a 
na to se sčasoma navadiš, ko razumeš osnove, 
osvojiš rutino in pridobiš kondicijo. Na to zdaj 
gledam kot na telovadbo, čuječnost, fitnes (in 
v vročih mesecih tudi savno ali solarij) – neke 
vrste vsakodnevni trening na svežem zraku. 
Zima pa je čas za oddih, počitek in načrtovanje 
naslednje sezone.

Imaš status kmetice?
Nimam, sem pa članica kmetijskega gospo-
darstva. Status kmeta ima običajno le ena oseba 
na kmetiji, tj. nosilec, ki je določen s strani čla-
nov kmetije. Status je pomemben zaradi uvel-
javljanja prednostne pravice do nakupa kmeti-
jskega zemljišča ali kmetije – kar ni enako kot 
biti kmečki zavarovanec. Kmet v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju je lahko nosilec ali 
član kmetije. Obvezno se zavaruje, če dohodek 
kmetije na člana dosega najmanj 4.894,06 ev-
rov letno. V nasprotnem primeru se lahko za-
varuje prostovoljno, v kolikor je za to finančno 
sposoben. Tistih, ki jim kmetijstvo pomeni ed-
ini ali glavni poklic ter jim iz tega naslova teče 
tudi pokojninska doba, je le okoli 35 %. Vendar 
se kmetijska dejavnost lahko izvaja še v drugih 
statusnih oblikah (npr. s.p.). 

Delaš na eko kmetiji. Je za to poimenovanje 
potrebno izpolnjevati posebne standarde?
Seveda. Kontrolo nad ekološko pridelavo ozi-
roma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov 
oziroma živil in izdajanje certifikatov izvajajo 
organizacije, ki jih na podlagi vloge z odloč-
bo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo. 
Kmetijske pridelke, ki se tržijo v Sloveniji, se 
mora označevati z enotno označbo ekološki in 
to le potem, ko je bil za kmetijski pridelek oziro-
ma živilo izdan certifikat v skladu s Pravilnikom 

o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil. Poleg označbe ekološki 
se lahko uporabljajo tudi okrajšave kot sta bio 
in eko. Pri označevanju pridelkov je obvezna 
tudi uporaba evropskega logotipa. Ekološkega 
statusa ne zagotavljajo mnoge blagovne znam-
ke, katerih ime nakazuje naravno, biološko, 
ekološko, itd. pridelavo in predelavo: Biotop, 
Natura, Natureta, Kultura Narave, Eco+, Spar 
Vital, … Pogosto so zavajajoče tudi naslednje tr-
ditve: domače, sonaravno, neškropljeno, nara-
vno. Vsak ekološki pridelovalec vam bo brez za-
držkov pokazal certifikat, saj gre za dokument, 
ki jamči kvaliteto njegovega dela. V Sloveniji 
je ekološko kmetovanje pod izjemno strogo 
kontrolo. Pridobitev ekološkega certifikata ni 
velik strošek, kot zavajajo nekateri. Prav zaradi 
takšnih zavajanj potrošnikov se ekološki pride-
lovalci pogosto znajdemo na slabem glasu in 
smo deležni posmehljivih opazk, ki dvomijo v 
sam obstoj ekološkega kmetovanja.

Zakaj ste se pri vas odločili za ekološko kmeto-
vanje?
Ker nam veliko pomeni okusna, kakovostna, 
varna in zdrava hrana. Prav tako pa skrb za 
zemljo oz. tla, prizadevanje za biotsko pes-
trost in dobro počutje živali. Bistvo ekološkega 
kmetovanja je namreč celostno dopolnjevanje 
rastlinske pridelave in reje živali ter sledenje 
naravnim metodam in kroženju snovi v nara-
vi. Ko smo se odločali za rejo prepelic nesnic 
jih seveda nismo želeli imeti v baterijski reji. 
Jajca, pridobljena od prepelic, ki vse življenje 
preživijo v tesni kletki, v kateri se komaj pre-
mikajo, pri umetni svetlobi, na nagnjeni kov-
inski mreži, kjer nimajo niti gnezd niti površin 
za brskanje, ne morejo biti tako kvalitetna kot 
ekološka. Baterijskim kokošim je prilagoditev 
zakonodaje evropskim standardom zagotovi-
la vsaj gnezda, površine za brskanje in neko-
liko večje baterije. Prepelice so tu žal izpadle, 
in čeprav so na nek način vrsta kokoši nesnic, 
večinoma živijo v slabših razmerah kot njihove 
večje sorodnice. V nekaterih evropskih državah 
je takšna oblika reje že prepovedana. EU pa 
napoveduje, da bo z rejo v kletkah popolnoma 
zaključila z letom 2027. 

Skrbite za dobro počutje nesnic, kako pa za 
vas skrbi država?
Skrajni čas je, da začnemo kmetijstvo nemudo-

ma celovito preusmerjati v regenerativne, tra-
jnostne, ekološke metode pridelave. Ministrst-
vo za kmetijstvo mora začeti sprejemati temu 
primerne ukrepe, ki ne bodo le mrtva črka na 
papirju, temveč bodo ekološkemu kmetijstvu 
tudi v praksi dali pospešek in spodbudili kmete, 
da se vključijo v proces ekološke preusmeritve, 
namesto da jim postavlja vse več birokratskih 
ovir in jih s tem samo odvrača. Razlog za tako 
majhen delež ekoloških kmetij v Sloveniji tiči 
v zahtevni administraciji, prenizkih spodbu-
dah od države in neurejenih razmerah na trgu. 
Potrebujemo več usposobljenih in ustrezno 
izobraženih kmetijskih svetovalcev na terenu 
in finančne vzpodbude. Ekološka vprašan-
ja bi morala biti najpomembnejša politična 
vprašanja, ki bi jih morale stranke vključevati 
v svoje programe. Vlade bi morale biti izvol-
jene zaradi zavezanosti k reševanju ekoloških 
težav. Namesto tega skorumpirana oblast v 
službi kapitala sprejema zakone, ki omogočajo 
razprodajo naravnih virov, vodijo v vedno več-
jo izgubo ali degradacijo kmetijskih zemljišč, 
luknjajo okoljsko zakonodajo in pripravljajo 
teren za vdor korporacij s prostotrgovinskimi 
sporazumi. 

So dovoljšnje vsaj subvencije v primeru nara-
vnih nesreč?
Naša kmetija je premajhna, da bi bila upraviče-
na do večine subvencij, zato s tem nimam iz-
kušenj. Zagotovo pa je vsaka subvencija boljša 
kot nič. Zaenkrat smo imeli srečo, da nas ni 
prizadela nobena hujša naravna nesreča. Sub-
vencije se po večini uveljavljajo glede na vsaj 
en hektar kmetijskih površin, ne pa na količi-
no dejanskega pridelka. Ta sistem je krivičen 
do malih kmetij, omogoča pa tudi določene 
zlorabe s strani veleposestnikov, ki npr. zemljo 
kmetom oddajajo brez GERK-ov (grafična eno-
ta rabe kmetijskega gospodarstva), subvencije 
pa obdržijo zase.

Ste kot eko kmetija bolj ali manj prilagojeni 
spremembam podnebja?
Manjša je npr. erozija tal in manj je težav zara-
di suše. Če poskrbimo, da njive nikoli niso 
gole (vmesni posevki, setveni ostanki) in jim 
vračamo organski material, deževnica ne more 
odnašati najfinejših delcev prsti v vodotoke in 
jarke, ker se obdržijo na površini. Vegetacija 
učinkovito zadržuje vlago v tleh. “

Pia Nikolič 
foto: osebni arhiv
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pride. Drugače sem mnenja, da naj se subvenci-
je zmanjšajo hkrati s povečanjem odkupnih 
cen izdelkov, kar bi na dolgi rok bolj koristilo 
kmetom. Država  z razpisi pomaga kmetom 
pri nakupu novih strojev, delovnih objektov, 
namakalnih sistemov in tako dalje. Na teh raz-
pisih je težko biti uspešen, sploh če imaš majh-
no kmetijo, saj imajo razpisi specifične zahteve, 
ki jih mora kmetija zadovoljiti oziroma ne sme 
presegati določenih razpisnih omejitev.

Koliko ima mlad kmet, ki je ob tem še 
zaposlen prostega časa? Najdeš čas za 
druženje z vrstniki? Kako druženje poteka 
med mladimi kmeti v tvojem kraju?
Tudi prosti čas se najde. Ponavadi si ga vzam-
em v večernih urah. Doma se podružim s part-
nerko ali prijatelji, kjer steče beseda o kmetijst-
vu, pa tudi o vsem drugem. Družimo se tudi ob 
opravljanju različnih del, kot je spravilo sena ali 
raznih poljščin.
 
Rekel si, da nameravaš ostati na kmetiji. 
Kaj pa so po tvojem mnenju plusi in minusi 
takšnega načina življenja?
Na kmetiji nameravam ostati in jo voditi, ko jo 
prevzamem od staršev. Minusi kmetovanja so 
pogosta utrujenost, pomanjkanje prostega časa 
in veliko neprespanih noči. Še vedno pa mislim, 
da ima kmetijstvo več plusov, saj gre za zdrav, 
umirjen način življenja, kjer se lahko med 
opravljanjem kmečkih del sprostiš, po opravl-
jenem delu pa občuduješ svoj uspeh in ga deliš z 
drugimi. Ni vedno lahko, te pa vse težave in do-
godki, ki ti prihajajo naproti, utrdijo in izgradi-
jo v močno osebnost. Kmetovanje je poslanstvo 
in tradicija. Prav je, da se jo ohranja v največji 
meri, saj človek navsezadnje kmeta potrebuje 
vsaj trikrat na dan. “

INTERVJU

»Subvencije naj se zmanjšajo hkrati s povečanjem odkupnih 
cen izdelkov, saj bi to na dolgi rok bolj koristilo kmetom.«
                                                            - Gregor Bahor, mlad kmet

Gregor Bahor je 24 let star kmet, ki od 
rojstva živi na kmetiji pod Gorjanci, 
kjer namerava ostati in družinsko 

tradicijo kmetstva prenesti na potomce. Na 
kmetiji se ukvarjajo s pridelavo in predela-
vo mleka. Redijo krave molznice črno-bele 
pasme ter vzrejajo ovce, kokoši in prašiče. 
Površina kmetije obsega štiri hektarje pol-
jskih površin in deset hektarjev travnikov. 
Z Gregorjem smo spregovorili  o tem kako je 
biti mlad kmet, čemu vse se je moral odreči 
in seveda kaj so prednosti zapriseženega 
kmečkega življenja. Gregor Bahor meni, da 
smo ljudje premalo ozaveščeni o pomem-
bnosti domačega kmetijstva in pridelave 
zdrave hrane.
 
Kako si prišel do odločitve, da boš ostal na 
domači kmetiji in se ukvarjal s kmetovan-
jem? Mlad si in človek pomisli, da večina 
mladih kmetije zapušča, ti pa si se odločil 
nadaljevati družinsko tradicijo.
Skozi otroštvo sem vseskozi spoznaval, da mi 
je kmetijstvo zelo blizu. Navsezadnje sem bil 
v kmečko življenje vključen že od rojstva in 
sem vedno živel na ta način. Kmetovanje mi je 
bilo položeno v zibelko. Sčasoma sem to delo 
vzljubil, predvsem vzreja živali in upravljanje 
kmečkih strojev sta mi bila v veselje. Zdaj je to 
moj način življenja in ne bi ga zamenjal za nič 
na svetu. Upam, da bom lahko to ljubezen pre-
nesel na naslednji rod.
 
Kako je s prenosom kmečkega znanja na 
mlade? Kako si se ti naučil vseh opravil in 
dejavnosti, ki jih je potrebno opraviti na 
kmetiji?
Znanje se na kmetiji prenaša s starejše na 
mlajšo generacijo. Vse potrebno sem se naučil 

od družine. Med odraščanjem sem bil ved-
no prisoten ob kmečkih opravilih. Tako sem 
se učil, kako mora biti delo dobro opravljeno. 
Najpomembnejšega pa me je zagotovo naučil 
dedek, ki je bil dober zidar, mehanik, domači 
živinozdravnik, predvsem pa odličen človek. 
Vsako delo na kmetiji mora biti opravljeno ob 
pravem času ter dobro, saj je od tega odvisen 
končni rezultat.
 
Katere so glavne težave kmeta danes? 
Te skrbijo nizke odkupne cene?  Visoke 
cene repromateriala? Kaj drugega? Lahko 
preživiš zgolj od dela na kmetiji?
Odkupne cene so na kmetiji od nekdaj prob-
lem, saj si kmet skozi leto ali celo več let priza-
deva ustvarjati kvalitetne produkte, medtem 
pa ga doletijo razne krize, kot so visoke cene 
repromateriala, bolezni v hlevu zadnje čase 
težave povzročajo posledice podnebnih spre-
memb, torej obdobja brez padavin in zmrzali. 
Kljub tem prizadevanjem ima na koncu kmet 
manjši dobiček kot trgovec, ki produkte samo 
preproda. Odkupno ceno bi moral določati 
kmet sam in ne trgovec. Odkupna cena mleka 
je bila še pred pol leta najnižja med državami 
Evropske unije, kar se mi zdi sramotno glede 
na to, da smo po kvaliteti mleka med vodilnimi. 
Želel bi si, da se potrošnike začne še bolj oza-
veščati o hrani, pridelani na lokalnih kmetijah, 
saj je ta najbolj zdrava. Od dela na kmetiji tre-
nutno ne morem živeti, zato sem zaposlen v to-
varni zdravil.

Kakšne finančne spodbude so na voljo 
mladim kmetom s strani države in EU?
Vsako leto kmetje dobimo subvencije za ob-
delane površine, še zdaleč ne gre za zadost-
no višino sredstev, ampak vsaka pomoč prav 

Simon Smole 
foto: osebni arhiv
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Uroš je avgusta leta 1999 
doživel prometno nes-
rečo, v kateri si je zlomil 

hrbtenico. Že 23 let je zato na 
vozičku, vendar na življenje po 
poškodbi gleda kot na izziv: 
»Nikoli se ne bom navadil na to, 
sem se pa prilagodil. Zakaj bi 
se navadil na nekaj, kar mi ni 
všeč?« pravi.

Pri osemnajstih letih se mu je dogodila nes-
reča, ki je obrnila njegov pogled na življenje. S 
prijateljem sta bila na poti domov. Čisto malo 
pred domom je avto odneslo s ceste in prevr-
nila sta se na glavo. Uroš je sedel na sovoznik-
ovem sedežu in takoj je vedel, da je nekaj hudo 
narobe: »Edina poškodba, ki sem jo imel, je bil 
zlom hrbtenice in malo poškodovan vratni del. 
Zato sem bil ves čas pri zavesti. Ko se je avto obr-
nil na glavo, sem vedel, da morava ven. Poskušal 
sem premakniti noge in takrat sem se zavedel, da 
je nekaj narobe s hrbtenico,« opisuje prve minute 
po nesreči.

Gasilci so potrebovali tri ure, da so ga pote-
gnili iz avta. Odpeljali so ga v bolnišnico v Tr-
bovlje, potem pa takoj v Ljubljano, kjer je prest-

al sedemurno operacijo. Tri dni je preživel na 
intenzivnem oddelku, dva tedna na navadnem 
oddelku, potem pa je bil šest mesecev v Soči na 
rehabilitaciji.

»Mislim, da so večji šok doživeli moji starši 
in moji bližnji. Ker sem bil jaz ves čas pri zavesti, 
sem takoj vedel, da imam poškodovano hrbteni-
co. Nikoli nisem niti za trenutek obupaval ali se 
spraševal, kaj bi bilo, če bi bilo. Rekel sem, da je 
tako bilo, sedaj gremo naprej. Zavedal sem se, da 
nekaterih stvari več ne bom mogel početi, in se 
spraševal – kaj sedaj? Kaj se da narediti naprej? 
Kako si bom olajšal stvari? Kako se bom prilago-
dil?« razloži Uroš.

Rehabilitacija v Soči
V Soči je spoznal veliko ljudi s podobnimi 

zgodbami. Nekateri so stanje sprejeli, drugi so 
se zaprli vase. Uroš se je odločil, da bo nare-
dil čim več za svojo rehabilitacijo, da bo lahko 
postal čimbolj samostojen. »Glavna prednost 
pri meni je bila moja starost. Pri 18 letih gre vse 
hitreje, tudi močnejši si. Hkrati pa sem imel za-
res močno motivacijo. Po mesecu dni v Soči sem 
bil samostojen. Naučili so me, kako se obleči, kako 
prilagoditi svoje življenje. Definitivno je rehabil-
itacija najbolj pomembna prvo leto po poškodbi,« 

»Ne smeš pozabiti, da imaš noge.«
Po nesreči se je invalidsko upokojil in tisti 

del dneva, ko bi drugače hodil v službo, izkoris-
ti za delo na sebi, na svoji fizični pripravljeno-
sti. Zjutraj naredi vaje doma, včasih na simula-
torjih, ki so jih razvili v Soči in omogočajo, da 
lahko stoji in celo naredi kakšen korak. Potem 
se odpravi na trening v fitnes. Vsak dan tako 
porabi najmanj štiri ure za fizično aktivnost.

»Nekateri invalidi kar pozabijo na to, da ima-
jo noge. Jaz ves čas skrbim za to, sem aktiven in 
ohranjam tonus mišic. Če ne telovadiš in ne skrbiš 
zase, se lahko pojavijo velike težave, preležanine 
in izguba mišic. To potem posledično pomeni tudi, 
da nisi v dobri fizični pripravljenosti in težje 
počneš vse ostale stvari. Jaz se na primer oblečem 
v treh minutah. Všeč mi je, da sem lahko čim bolj 
samostojen,« opiše Uroš. 

Začel je trenirati atletiko, kjer je postal 
večkratni državni prvak v troboju – metu ko-
pja, krogle in diska. Poskusil je tudi curling. 
Kupil si je celo zračno puško in ugotovil, da to 
zaenkrat še ni zanj, saj je šport preveč statičen. 
Pol leta nazaj je skočil s padalom in se istočasno 
tudi prvič peljal z letalom.

»Najtežje mi je bilo med karanteno. Vse st-
vari, ki jih potrebujem za fizično aktivnost, so bile 
zaprte. Bazen, fitnes … Če živiš v hiši, si šel lahko 
vsaj na vrt. Nekateri prijatelji, ki živijo v bloku, 
so bili dobesedno štiri mesece zaprti v stanovanju. 
Sami.«

Skupaj 25 let
Prijatelji in družina so mu bili vedno v opo-

ro, z njim pa je skozi vse šla tudi njegova part-
nerka, s katero bosta drugo leto praznovala 25. 
obletnico. »Po nesreči je vsak dan prišla k meni 
v klinični center. Nikoli se nisva zares pogovarja-
la o tem, kako bova naprej. Vse je teklo naravno 
in vse to, kar sva skupaj doživela, naju je še bolj 
povezalo. V teh letih se nisva nikoli zares skregala. 
Zdaj sva se počasi začela pogovarjati tudi o otro-
cih,« z nasmeškom pove Uroš.

»Srečen sem, ko so srečni ljudje okoli mene. 
Sem zares empatičen, čutim svoje bližnje. Ve-
likokrat sem zato tudi jaz tisti, ki vse organizira 
in tisti, ki je v podporo mojim bližnjim. Nesreča 
mi je veliko odvzela, hkrati pa mi je tudi veliko 
doprinesla. Predvsem popolnoma drugačen po-
gled na življenje,« zaključi. “

RAZBIJAMO TABUJE

»V življenju 
se 
prilagajam 
– kot 
kameleon«

Petra Znoj
foto: osebni arhiv

opisuje Uroš.
Ko se je vrnil domov, 

je z nekaj pomoči (veliko 
pa je naredil tudi sam) 
preuredil hišo – kopal-
nico, da se je lahko sam 
umil, spalnico, da se je la-
hko sam spravil v postel-
jo. Končal je tudi izpit za 
avto, da je bil bolj mo-
bilen. »Ena izmed večjih 
težav, ki sem jih imel na 
začetku, je ta, da živim na 
vasi. Stvari niso urejene za 
invalide. Kamorkoli grem, 
potrebujem avto. Zato je 
bil izpit ena izmed prvih 
stvari, ki sem jih naredil, 
da sem čim bolj mobilen. 
V mestu je vseeno lažje, vse 
je bolj dostopno. Vendar 
jaz se prilagajam – kot ka-
meleon,« se nasmeje Uroš.
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erinar ugotovita, da ni prišlo do večjih kršitev. 
Posnetki iz klavnic, podobe zaklanih čutečih 
bitjih, ki občasno za nekaj trenutkov zasedejo 
televizijske zaslone, nas za hip prizadenejo, po-
tem pa na njih pozabimo. 

Nepriznavanje problema na ravni siste-
ma namesto na ravni posameznih primerov, 
in popoln spregled pravic živali so omogoči-
li kratek izbruh ogorčenja, ki ni imel nobenih 
resnih posledic za mučitelje. Na skrivaj prido-
bljeni posnetki skritih kamer v klavnici Koša-
ki TMI, ki upravljajo eno največjih sodobnih 
klavnic v Sloveniji, so jasno pokazali, da se za 
zidovi klavnice dogaja »masaker«. Mesarji na 
klavni liniji domače živali tepejo, nanje kričijo 
in jih zbadajo z električnimi palicami. »Omama 
pred izkrvavitvijo do živali ni nič bolj prizanesl-
jiva. Prašiče se z elektrošoki spodi v plinsko ko-
moro, kjer se v agoniji zadušijo, manjši pujski pa 
so omamljeni kar z udarcem po glavi. Po postop-
ku omame, uspešne ali pa tudi ne, se vse prašiče 
z nožem vbode v vrat,« so popisali dogajanje v 
Košakih. Zanimivo je dejstvo, da je že leta 2013 
o dogajanju v klavnici Košaki javno spregovor-
ila nekdanja mesarka, ki je bila tam na praksi. 
Takrat se ni nič zgodilo. Nihče od pristojnih se 
ni zganil. V izjavi društva so zapisali še, da glede 
na to, da »zakonodaja posnete klavniške prakse 
podpira oziroma omogoča, obstaja utemeljen sum, 
da podobno obratujejo tudi druge klavnice po Slo-
veniji.«

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin je v času, ko so mediji poročali o 
stanju na farmi Ljutomerčan, pristopila k pre-
verjanju pristnosti posnetkov in ugotavljanju 
dejanskega stanja na terenu. Inšpektorji v času 
nadzora, ki je trajal več dni, presenetljivo niso 
ugotovili večjih nepravilnosti. V primeru Koša-
ki je uprava za varno hrano po pregledu posn-
etka neustreznega ravnanja uvedla inšpekcijski 
postopek in nekateri trgovci so začasno preki-
nili dobavo mesa iz Košakov. V zakonodaji, ki 
ščiti živali, obstaja pravna podlaga za posre-
dovanje v takšnih primerih. 3. člen Zakona 
o zaščiti živali določa, da »ne sme nihče brez 
utemeljenega razloga povzročiti živali trpljen-
ja, bolezni ali smrti,« 4. člen istega zakona pa 
določa, da je mučenje živali »vsako ravnanje ali 
opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali 
povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali 
ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdrav-
ju.« Mednarodne uredbe o zaščiti živali pri 
usmrtitvi svoje sklepe med drugim utemeljuje-
jo na ugotovitvi, da so vretenčarji čuteča bitja. 

Povsod kjer so člani zgoraj omenjenega 
društva snemali, očitno upoštevajo najvišje 
standarde. Kar pomeni, da delajo po pred-
pisih, ki naj bi bili najmanj stresni za živali. 
Posnetki so marsikoga šokirali, a prav je, da 
se ne sprenevedamo in zatiskamo oči, kako 
poteka industrializirano klanje živali. Mesno-
predelovalna industrija sodeluje z veterinarsko 
stroko, da bi zagotovila neoporečnost in s tem 
prodajljivost svojih izdelkov. A pri tem gre le 
za prehransko neoporečnost, o etiki reje živa-
li in predelave mesa veterinarji raje molčijo. 
Mesna industrija je dejansko izjemno donosna 
in deležniki teh dobičkov so pravzaprav edini, 
ki imajo nesporne koristi od trpljenja živali, 
določenih za človeško prehrano. Trpljenje re-
jnih in drugih živali je hud družbeni problem, 
ki se ga ljudje niti ne zavedajo. Tudi takrat 
ne, ko zrejo v podobe mučenja v klavnicah na 
večernem dnevniku. “

DRUŽBA

Za živali gre!

Simon Smole 
foto: Prizor iz posnetka iz klavnice Košaki, zajem zaslona 

Pred dobrim letom ali dvema je slovensko 
društvo Projekt transparentnosti žival-
skih obratov, na spletni strani objavilo 

video in fotografsko gradivo, ki so ga  aktivistke 
v letih 2020 in 2021 posnele v klavnici Košaki. 
V tistem času so zakrožili tudi posnetki spor-
nega ravnanja z živalmi na farmi Ljutomerčan. 
V izjavi za javnost so v društvu zapisali, da do-
kumentirano gradivo opozarja, da so pogoji v 
reji obupni, ugotovili so pomanjkanje higiene, 
neoskrbljene rane in huje poškodovane živali, 
popolno omejenost gibanja in surovo bivalno 
okolje. Kašen je bil epilog obeh afer? Se je po 
skoraj dveh letih odgovorne sankcioniralo ali 
spremenilo zakonodajo?

O skriti preiskavi je takrat pisalo več medi-
jev. Članki so povzemali stanje v hlevu z ob-
veznim dodatkom moralnega ogorčenja. A 
kljub opozorilu društva in pozornosti medijev 
so se prikazane živinorejske prakse izkazale za 
pretežno legalne. Ostalo je le zgražanje in ob-
sojanje, ki sta bila usmerjena na lastnika farme, 
celotna industrija pa je lahko nadaljevala po 
starem. Od takrat ni nihče resneje nasprotoval 
zakonodaji, ki tovrstne prakse spregleduje. 

Vsi rabimo živalske proizvode, kajne? Hitro, 
učinkovito in dokaj poceni. Ostane nam torej 
pritoževanje nad tovrstnimi, na videz izstopa-
jočimi praksami, ki hitro izginejo iz javnosti. 
Ponavadi po tem, ko živilski inšpektor in vet-

Mučenje živali v slovenskih klavnicah
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Izrazit tehnološki razvoj je prinesel korenite 
spremembe v vseh gospodarskih sektorjih, 
tudi  kmetijskem. Celo ta tradicionalna pan-

oga prehaja v novo obdobje. Kmalu za uspeš-
no kmetovanje vsaj na večjih kmetijah ne bo 
dovolj trdo delo in marljivost, ampak pametno 
upravljanje z informacijami. Evropska komisija 
je digitalizacijo podeželja razglasila za eno kl-
jučnih nalog nove skupne kmetijske politike za 
obdobje 2023-2027. 

Kmetje veliko dragocenega časa, ki bi 
ga sicer namenili kmetovanju, namenijo bi-
rokratskim opravilom, sploh tisti, ki so prosil-
ci za subvencije in projektni denar Evropske 
unije. Digitalno transformacijo podeželja lahko 
opredelimo kot preobrazbo delovnih upravnih 
procesov in kmetovalskih aktivnosti z vpeljavo 
sodobnih tehnologij. Ta bi kmetom poenos-
tavila birokratske postopke in jih povezala s 
številnimi novimi tehnologijami, ki bi jim ola-
jšali delo na kmetiji. 

Pri nas je pred leti zaživela ideja »kmetije v 
oblaku«. Kmet bi imel na telefonu ali računal-
niku aplikacijo in od tam bi pošiljal podatke o 
tem, kdaj je sejal, škropil, gnojil. Torej osnovne, 
a nujno pomembne podatke, ki jih potrebu-
je kmetijska inšpekcija, svetovalna služba ali 
agencija za kmetijske trge. Iz tega »oblaka« bi 
lahko vsi povzemali in dodajali podatke, tako 
kmetje kot pristojne službe. Na ta način bi se 
poenostavili mnogi postopki in pretok infor-
macij med kmeti in državo. Digitalno-teh-
nološke rešitve bi lahko odtujene evropske in 
domače institucije naredile za servisno službo 
kmeta. A do tam je še daleč.

»Pametno kmetijstvo« bo v prihodnosti 
omogočalo spremljanje trenutnih aktivnosti, 
ki so v teku, kot tudi načrtovanje aktivnosti v 
prihodnosti. Kmet bo seznanjen z opravili in 
metodami produkcije, najboljšimi praksami 
glede na najnovejše kmetijske standarde. Pa-
metno kmetijstvo ima velik potencial za dose-
ganje bolj produktivne in trajnostne kmetijske 
proizvodnje, saj temelji na bolj natančnem in 
učinkovitejšem pristopu. 

Najpomembnejši razlog za uvajanje digita-
lizacije je ekonomski, uvaja pa se tudi iz drugih 
potreb. Lahko prinese velike koristi v zvezi z 
okoljskimi vprašanji, kot so učinkovitejša upo-
raba vode, manjša uporab gnojil in fitofarmace-
vtskih sredstev, manjša poraba goriva, optimi-

zacija obdelave in podobno. V Sloveniji so že 
v uporabi molzni roboti, ki povečajo učinkov-
itost v prehrani krav, saj so roboti povezani s 
krmilniki, ki dozirajo krmila na osnovi količine 
pomolzenega mleka, poenostavijo pa tudi samo 
molžo. 

Na kmetijskem trgu je tudi program imeno-
van Pantheon Farming, ki ponuja shranjevanje 
podatkov v fizično podatkovno bazo ali pa v 
oblak in strogo varovanje podatkov glede na 
mednarodne pravne standarde. Za učinkovito 
digitalizacijo v kmetijstvu so potrebne osnovne 
digitalne evidence prostora, ki so v Sloveniji 

kmeta opozarjajo na presušeno zemljo, poman-
jkanje hranilnih snovi, o škodljivcih in nenad-
nih vremenskih spremembah. Nekateri kmetje 
uporabljajo tudi elektronske sonde za merjenje 
količine zelene mase na travnikih z namenom 
vodenja prehrane pašnih živali. Zelenjadarske 
in sadjarske kmetije uporabljajo natančne loka-
lne, vremenske in fito-info podatke, za namen 
namakanja s ciljem manjše porabe vode v 
kmetijstvu in pravočasne zaščite pred škodljiv-
ci in boleznimi. S pravočasnim ukrepanjem la-
hko zmanjšajo ali celo odpravijo posledice suše 
in različnih bolezni oziroma škodljivcev. 

V Sloveniji je že nekaj dobrih primerov us-
pešne vpeljave pametnih tehnologij. Pametni 
vinograd kmetije Kralj v Škocjanu pri Kopru 
je ena od sedmih slovenskih kmetij, ki sodelu-
je pri projektu Smart agro grape. V vinograde 
so postavili senzorje za ugotavljanje stanja tal: 
vlažnosti in drugih parametrov, obenem pa jih 
spremljajo tudi s pomočjo brezpilotnih letal-
nikov, ki kažejo sliko iz zraka. S sprotnim ob-
veščanjem o merjenih parametrih in obdelavi 
podatkov bodo vinogradniki lažje načrtovali 
svoje delo in privarčevali s fitofarmacevtskimi 
sredstvi, kar bo tudi v korist okolja. 

V Sloveniji se sistem digitalizacije uvaja 
postopno in na različnih področjih. Na po-
dročju kmetijstva oziroma tako imenovanega 
pametnega kmetijstva se v zadnjih letih vse 
bolj uporablja sodobna informacijska in komu-
nikacijska tehnologija, kot so natančna meril-
na oprema, senzorji, tipala, sistemi geo-pozi-
cioniranja, brezpilotna letala, robotika, pa tudi 
Big Data (velike podatkovne zbirke) in umetna 
inteligenca. Za uresničitev vseh ciljev digitali-
zacije bo za začetek potrebno zgraditi primerno 

Najprej internet, 
potem vse ostalo 
Digitalizacija slovenskega podeželja

Simon Smole 
foto: Barbara Jackson, pixabay

“

razpoložljive že vrsto let. Prav tako so na voljo 
številni registri, ki zbirajo podatke o posamezni 
pridelavi ali vzreji. Vse več aplikacij omogoča 
agroklimatološke podatke, kar pomeni, da na 
podlagi obstoječih podatkov iz podatkovne 
baze oblikuje nujne informacije o vremenu, prs-
ti, vodnem stanju, temperaturi za obdelovalne 
površine. Uporablja se tudi že satelitsko pod-
prta tehnologija in opozorilni mehanizmi, ki 

DRUžBA

telekomunikacijsko infrastrukturo, da bo mož-
no speljati širokopasovni internet po celotnem 
podeželju. To je osnovni ukrep, brez katerega ni 
možno izvesti ostalih korakov digitalizacijske-
ga procesa. Najbolj dolgoročen izziv je prido-
bivanje digitalnih kompetenc za izvrševalce 
javnih politik in predvsem kmete. 

Pot do digitalizacije slovenskega podeželja 
je še zelo dolga.
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KOLUMNA

»I ščem tedensko čistilko za stanovan-
je na Prulah. Plačamo v gotovini, 
konkurenčna cena. Zainteresirani 

pokličite,« piše v oglasu, ki je nalepljen na eno 
od »javnih« oglasnih desk v Ljubljani. Takšnih, 
»javnih« oglasnih desk je v Ljubljani nešteto. 
Lahko si le predstavljam, koliko takšnih oglasov 
je nalepljenih nanje. 

Te dni praznujemo svetovni dan dostojnega 
dela. Velikokrat je bila uporabljena beseda dos-
tojnost. Kot tudi beseda solidarnost. Pa beseda 
pravičnost. Pa vse njihove sopomenke.

Nekdo pa v tem času v Ljubljani obesi oglas, 
da rabi čistilko na črno. Ne gre samo za ta 
oglas. Nekdo, kaj nekdo, marsikdo, pa različne 
odprte, na pol odprte, in zaprte Facebook sk-
upine praktično vsak dan nasmeti z oglasi tipa 
»nujno potrebujemo pomoč v strežbi, kuhinji, 
karkoli, manjka nam delavcev, tip pogodbe po 
dogovoru, študentsko delo, s. p. ali redno.« In po-
tem se pod takšnimi »oglasi za delo« vsuje ko-
mentarjev tipa: »Koliko je tarifa, koliko je neto 
urna postavka?« Praktično ga ni komentatorja, 
ki bi zapisal: »Halo, ne morete ljudem ponujati 
različnih pogodb o delu, kot da ste v trgovini. Če 
potrebujete delavca za redno razmerje, mu dajte 
pogodbo o zaposlitvi.« In tudi nihče v komentar-
jih ne zapiše: »Halo, pa kaj je to zdaj z nekimi 
neto urnimi postavkami? Če iščete delavca za 

Goran Lukić
foto: pixabay

redno delo, tukaj ni neto urnih postavk, tukaj je 
mesečno plačilo.« Da smo si na jasnem – to ne 
velja zgolj v gostinstvu. 

Kolikokrat sem od gradbenih delavcev 
slišal, da so se z delodajalcem »dogovorili« za 
urno postavko, in potem »veselo« štepajo ure. 
Pač, več ur, več plačila. Aja, in potem jim gazda 
reče: »Ko je dež, ni plačila, takrat se pač ne dela.« 
Aha. In potem delavci »veselo« štepajo še več 
ur dela, da nadoknadijo minus ur, ki jim ga je 
povzročil ta preklet dež. In tako iz dneva v dan. 
Udarniško. Ura na uro plača. Več ur, višja plača. 

Na plačni listi sicer piše znesek ur: 174, in 
izplačan znesek: 1.074 evrov, kolikor je trenut-
na plača. Ostalo je pač »stvar dogovora.« 

Ko se začnemo pogovarjati o tem, je delav-
cem velikokrat pravzaprav čudno, kaj naj bi 
bilo tukaj sploh narobe. »Pa saj oddelam svoje,« 
si mislijo. Delodajalci pa medtem davčno op-
timizirajo dobičke. Na papirju torej vse štima. 
Plačne liste so v okviru zakonitega. Število ur v 
okviru zakonitega. Plačilo v okviru zakonitega. 
Praktično pa kao oba zadovoljna. Delodajalec, 
ker pred državo skrije zajeten kos davkov in 
prispevkov in delavec, ker je dobil plačo v sk-
ladu z dogovorom število ur krat neto postav-
ka = plača. In potem sam izpadem kot, da sem 
padel iz nekega socialističnega časovnega stro-
ja, ko razlagam delavcu, veš, tedenska delovna 
obveznost je 40 ur, dovoljeno mesečno število 
nadur je dvajset. Aja, pa saj vsi ti delavci niti ni-
majo nadur, saj jim je vsaka ura plačana isto, pa 
naj bo ponedeljek, torek, sobota ... No, razen, ko 
dežuje ali sneži ali karkoli že pada z neba, takrat 
pa tako in tako ne dobijo plačila. 

Takrat pa delavci ostanejo doma. V najem-
niških stanovanjih. Za katere so podpisali na-
jemno pogodbo, kjer je pod znesek višine na- “

jemnine zapisan znesek X, ostalo pa plačajo na 
roko. Tako znan sistem, kajne? Le, da so tokrat 
delavci na strani plačnika. In ko se pogovar-
jamo s tem istim delavcem, ki dela 250 ur na 
mesec po 6 evrov neto na uro, pač skomigne z 
rameni, ko razlaga, da je »uradna« najemnina v 
znesku X, ostalo pa pač plača na roke. Social-
izacija v davčno optimizacijo se tako nadaljuje. 
Vmes pa žena tega istega delavca dela na črno 
kot čistilka preko enega izmed čistilnih ser-
visov. Gazdi se pač ne da ubadati s čakanjem 
na uradne papirje, profit pač ne čaka. Če ga ne 
bo pobral on, ga bo kdo drug. Gazda ima sicer 
za primer obiska delovnega inšpektorja prip-
ravljeno podjemno pogodbo. Seveda s praznim 
datumom. Ki se pač vnese z datumom obiska 
inšpektorja. Če inšpektor seveda pride. 

Ko smo že pri inšpekcijah. Zadnjič me na 
cesti ustavita dva taksista: »Kaj boste pa naredili 
s taksisti, ki niso ustrezno prijavljeni,« vprašata. 
Poslušam. »Pa saj je ogromno taksistov uradno 
prijavljenih na delo le po nekaj ur dnevno, dela-
jo pa veliko več. Veste koliko denarja s tem izgubi 
država?« Prav imata. Taksisti pa vozijo dalje. 
Nisem opazil, da bi jih bilo manj. Vsaj v Ljublja-
ni ne. Gonja po neto profitu je pač močnejša od 
strahu pred inšpekcijami. 

Koliko nam je zares mar za solidarnost, ko 
nas mojster vpraša: »Ali želite z računom, ali 
brez računa?« Koliko nam je zares mar za dosto-
janstvo, ko nam gazda ponudi višjo neto plačo, 
ampak na roko? Koliko je najemodajalcu zares 
mar za pravičnost, ko mu najemodajalec plača 
večji del najemnine na roko? 

»Iščem tedensko čistilko za stanovanje. Plači-
lo v skladu s pogodbo. Delavka mora biti ustrezno 
zavarovana. Zainteresirani pokličite.« Čakam, 
da kdo nalepi tak oglas.

Goran Lukić
foto: flickr

Ali  nam je zares mar?
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jo le manjši del kmetijskega potenciala, najsi 
bodi zaradi zastarelih kmetijskih metod ali pa 
zaradi neobdelovanja rodovitnih površin. Na ta 
način je naknadno upravičila vstop mednarod-
nega kapitala na področja sveta, kjer so lokalne 
ekonomije v veliki meri še vedno temeljile na 
samozadostnem kmetijstvu.

In prav tu se skriva ključni problem veli-
kega prilaščanja zemlje: temelji na izhodiščni 
neenakosti, ki ponavadi sovpada z nedavnimi 
kolonialnimi odnosi. Najpogostejše države, 
od koder investicije prihajajo, so razvite kapi-
talistične države, kot so Združeno kraljestvo, 
ZDA, Združeni Arabski Emirati, pa tudi Kita-
jska, medtem ko so ciljne načeloma nižje na 
lestvici ekonomskih kazalcev (predvsem regije 
Vzhodne Afrike, Jugovzhodne Azije in Južne 
Amerike). Prilaščanje zemlje ima zelo pogos-
to negativne okoljske in družbene posledice 
kljub obljubam o razvoju, s katerimi mednar-
odni investitorji vstopijo v lokalne skupnos-
ti. Njihova dejavnost je pogosto v konfliktu z 
lokalnimi načini kmetovanja, zaradi monokul-
turnega kmetijstva prihaja do upada biodi-
verzitete, iz celega sveta pa lahko beremo tudi 
poročila o neupoštevanju lokalnih zakonodaj in 
stališč prebivalstva. 

Poleg težav, ki jih prilaščanje zemlje prinaša 
na lokalni ravni, pa je bistven tudi moment 
pretvorbe zemlje v tržno blago. Kakor opozarja 
zadnje poročilo o »prehranskih baronih« Akci-
jske skupine za erozijo, tehnologijo in koncen-
tracijo (ETC Group), ki se zavzema za ekološko 
pravičnost in zagovarja majhne kmetovalce, 
zemlja vse bolj postaja objekt finančne špeku-
lacije s strani rizičnega kapitala. Takšna raba 
zemlje je pravzaprav njeno uničevanje na dol-
gi rok, obenem pa je le en del širše financial-
izacije celotnega globalnega sistema proizvod-
nje hrane, nad katerim vladajo mednarodne 
korporacije agrarne industrije. To, da zemlja 
postaja investicija, pa nakazuje tudi na pov-
sem kapitalske vzroke dogajanja, namreč da 
gre za zavarovanje kapitala ob koncu večjega 
svetovnega ekonomskega cikla.     

Njihovo poročilo iz leta 2017 opozarja, da 
so kmetje in ne korporacije tisti, ki svet oskr-
bujejo s hrano. Pri tem se sklicujejo na podatek, 
da 70 % svetovnega prebivalstva nahranijo ma-
jhni kmetje, ki za to porabijo le četrtino vseh 
virov, ki se jih porabi za proizvodnjo hrane. 
Temu pritrjuje čilski agronom Miguel Altieri, 
ki zagovarja »agroekološki« pristop in poudar-
ja, da je produktivnost po hektarju majhnih 
kmetov neprimerno večja od produktivnosti 
velikega industrijskega kmetovanja. Kubanski 
kmet tako z vložkom ene kilokalorije proizvede 
15-30 kilokalorij hrane, medtem ko je povpreč-
na učinkovitost industrijskega kmetijstva 1,5 
kilokalorije. Majhni in diverzificirani kmetijski 
sistemi so mnogo bolj odporni na izredne do-
godke kakor monokulturna proizvodnja. 

Odnos človeka do zemlje je mogoče eno 
najbolj temeljnih vprašanj človeške zgodovine. 
Način, na kakršnega človek – ne sam, ampak 
kolektivno – vstopa v razmerje z naravo in zem-
ljo, je neposredno povezan s tem, kako si zam-
išlja samega sebe in razmerja med ljudmi. Zato 
ni presenečenje, če velike družbene spremem-
be v zgodovini vselej vključujejo tudi agrarne 
reforme. 

Vodilo, ki mu danes sledijo agroekološka 
prizadevanja, pa je naslednje: »Zemlje ne pode-
dujemo od naših prednikov, ampak si jo izposodi-
mo od naših otrok.«   “

Covid zdravstvena kriza je med drugimi 
šibkimi točkami globalnega in lokalnih 
sistemov odprla tudi vprašanje preh-

ranske varnosti. Na začetku celotne verige, ki 
na krožnike prinaša hrano, je zemlja – rodovit-
na zemlja in ljudje, ki jo obdelujejo. Uporabna 
vrednost zemlje je tako vselej bila na prvem 
mestu za potrebo človeške reprodukcije, a v 
kontekstu globalnega kapitalističnega trga str-
mo narašča tudi njena menjalna vrednost. Kl-
jučen in relativno nov fenomen v tem kontekstu 
so obsežne mednarodne transakcije kmetijskih 
zemljišč, ki jih zajema izraz »prilaščanja zem-
lje,« opisujejo pa jih tudi z »globalno tekmo za 
obdelovalno zemljo,« »komercialno kmetijstvo,« 
»naval na zemljo« pa tudi »agro-imperializem.«

Leta 2011 je Svetovna banka pripravila po-
ročilo z naslovom Rast globalnega zanimanja za 
rodovitno zemljo. V njem je predstavila izjem-
no rast velikih nakupov rodovitne zemlje, ki so 
takrat presenetili tudi strokovnjake: »V primer-
javi s povprečno letno širitvijo kmetijskih zeml-
jišč, ki je v globalnem merilu pred letom 2008 
znašalo manj kot 4 milijone hektarjev, je bilo pred 
koncem leta 2009 napovedanih za 56 milijonov 
hektarjev velikih kupčij z zemljišči.«

Leto seveda ni naključno, vzroku takšne-

Izidor Barši
foto: Jernej Žumer

ga porasta lahko namreč sledimo do svetovne 
krize v letih 2007 in 2008, ki je botrovala tudi 
zavesti o pomembnosti prehranske varnosti s 
strani državnih akterjev. A poleg tega so zemljo 
kot investicijo zaznali tudi kapitalistični akterji, 
ki so jo videli kot varovalko pred inflacijo ter 
kot gotovo dolgoročno naložbo. Tem je potre-
bno dodati še akterje velikega industrijskega 
kmetijstva, ki so na podlagi tehnološkega raz-
voja vse bolj širili svojo produkcijo. Vse to je 
sprožilo val zanimanja za nakupe zemlje pred-
vsem v državah v razvoju, specifično v Afriki, a 
tudi drugod po svetu.  

A poročilo je zanimivo predvsem z vidi-
ka tega, da četudi pripoznava probleme, ki jih 
lahko tovrstne investicije in nakupi prinašajo, 
želi razumevanje tega procesa predrugačiti »od 
izziva k priložnosti.« Obravnava celoten kon-
tekst takšnega pridobivanja zemlje, pri čemer je 
videti, da so naslovniki poročila predvsem po-
tencialni investitorji, ki pridobijo široko paleto 
informacij. Poročilo se tako posebej posveča 
temu, kar imenuje »vrzel v pridelku« in pred-
stavlja razliko med potencialnim in aktualnim 
pridelkom. Tu gre seveda za tako imenovane 
države v razvoju, za katere je Svetovna banka 
takrat ocenila, da njihovi kmetovalci izkorišča-

»Land grabbing« 
ali prilaščanje 
zemlje 

V ZDA je največji privatni lastnik zemlje, »landgrabber« Bill Gates 

PO SVETU
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Izidor Barši

Po podatkih Eurostata iz leta 2016 kmeti-
jske površine zavzemajo 39 % vseh 
površin v Evropski uniji, kar znaša 173 

milijonov hektarjev zemlje. S temi zemljišči up-
ravlja 10,5 milijona kmetij, od katerih sta dve 
tretjini manjši od pet hektarjev. Število kmetij 
že več desetletij strmo pada, čeprav se celotna 
kmetijska površina ne zmanjšuje, kar priča o 
centralizaciji lastništva rodovitne zemlje.   

Samo v Nemčiji se je število kmetij v petde-
setih letih zmanjšalo za več kot štirikrat, skupna 
površina majhnih kmetij pod dvema hektarje-
ma pa je med leti 1990 in 2007 padla iz 123,670 
hektarjev na skromnih 20,110. V istem času je 
skupna površina velikih kmetij zrasla za tretji-
no. Danes je večina kmetij v Evropski uniji, kar 
96-odstotna glede na leto 2016, družinskih, 
pri čemer slednje prevladujejo v vseh članicah. 
A na drugi strani slabih 7 % kmetij obvladuje 
skoraj 70 % kmetijskih površin. Če se omejimo 
le na 3 % največjih kmetij, te obvladujejo več 
kot polovico vse zemlje. Trend centralizacije 
lastništva glede na dostopne podatke traja še 
danes in ne izgleda, da bi se umirjal, prej ga je 
globalna tekma za zemljo še spodbudila.  

Enega od razlogov za takšen potek lahko 
najdemo v evropski Skupni kmetijski politiki 
(SKP), ki velik poudarek daje na tržno orient-
acijo kmetijstva, kar spodbuja tip kmetijstva, ki 
je namenjen izvozu in s tem tekmuje na global-
nem trgu. Poleg tega mehanizmi evropskih 
finančnih kmetijskih spodbud, posojil in sub-
vencij privilegirajo vzpostavljene kmete in ne 
spodbujajo vstopa v to dejavnost mlajšim. A 
pri tem je potrebno dodati še en vidik: zemlja 
je v globalnem kontekstu vse bolj obravnavana 
kot tržno blago in finančna investicija. Tako je 
podvržena finančnim špekulacijam, pri čemer 
pa kmetijske subvencije Evropske unije – ki so 
lahko zelo izdatne – predstavljajo še dodaten 
motiv za vstop kapitalskih interesov v lastništ-
vo zemlje znotraj meja EU. 

Specifična značilnost procesa centralizacije 
je tudi zgodovinsko pogojena razvojna neena-
kost med članicami EU. Gre za države vzhodne 
in jugovzhodne Evrope, ki so v unijo vstopile 
desetletje ali dve po razpadu socialističnih in 
komunističnih režimov. Ob vstopu je bilo mno-
go kmetov na robu preživetja ali v bankrotu, 
na trg pa je prišlo ogromno subvencioniranih 
kmetijskih proizvodov, s katerimi niso mog-
li tekmovati. V prvih letih članstva velik del 
majhnih kmetov ni bil upravičen do evropskih 
kmetijskih subvencij, kar je povzročilo obsež-

Opozorila na recesijo
Washington – Predstavniki Mednarodne-
ga denarnega sklada in Svetovne banke so 
v ponedeljek na letnem srečanju opozorili 
na nevarnost svetovne recesije. Rast dolarja 
in posledična devalvacija drugih valut bosta 
povzročala težave revnejšim državam z ve-
likimi dolgovi. Inflacija je že huda težava za 
vse. Težave imajo vse tri večje ekonomske 
cone: evropska se sooča s krizo energentov, 
Kitajsko pestijo težave dobavnih verig, amer-
iško gospodarstvo pa zavira počasna rast 
števila delovnih mest in dvig obrestnih mer. 
Po pričakovanjih bosta instituciji napovedali 
dodatno zmanjšanje rasti svetovnega gosp-
odarstva. DPA, NB

Svet EU – Izrael 
ponovno zasedal

Bruselj – V začetku meseca je potekalo srečan-
je pridružitvenega sveta EU-Izrael, na kater-
em sta o dvostranskih odnosih in globalnih 
izzivih razpravljala visoki predstavnik EU 
Josep Borrell in izraelski minister za ob-
veščevalne zadeve Elazar Stern. To je bilo 
prvo srečanje po več kot desetih letih, obe 
strani pa sta ga označili za pomembno dip-
lomatsko srečanje. Po Borellovih besedah je 
EU k oživitvi pogovorov spodbudila izraelska 
jasna podpora »rešitvi dveh držav« v desetlet-
ja trajajočem konfliktu med Izraelom in Pal-
estinci. STA, NB

Ekstremna desnica 
na sodišču

Washington – Minuli teden se je začel sodni 
proces proti vodji skrajno desne skupine Var-
uhi prisege (ang. Oathkeepers), ki so obtoženi 
sodelovanja v zaroti za upor proti državi. Gre 
za ljudi, ki so organizirano pristopili k napadu 
na zvezni kongres ZDA po volitvah januar-
ja lani. Za zapahi je tudi 40 članov skupine 
Ponosni fantje (ang. Proud Boys). Njihov vod-
ja  Jeremy Bertino je za enake obtožbe priznal 
krivdo v začetku meseca. Člani obeh skupin 
so bili prepričani, da Donald Trump ni izgu-
bil volitev proti demokratu Josephu Bidnu, 
zato so šli nad kongres, da preprečijo prenos 
oblasti, tam pa so zanetili nemire, v katerih je 
življenje izgubilo pet ljudi. STA, NB
   

Nevaren Haiti
Bruselj/Port-au-Prince – Generalni sekretar 
ZN Antonio Guterres je zaradi izrednega 
poslabšanja varnostnih razmer v najrevne-
jši državi v Amerikah v imenu tamkajšnje 
vlade zaprosil članice Varnostnega sveta, 
da tja nemudoma pošljejo oborožene sile. 
Prestolnico hromi nasilje med kriminalnimi 
združbami, ki med drugim nadzorujejo plin-
ski terminal v pristanišču. Država se po un-
ičujočem lanskem potresu in umoru predsed-
nika bori tudi z izbruhom kolere. DPA, NB

Za dostojno delo in 
proti ekstremni desnici

Rim – Minulo soboto so v italijanski prestol-
nici zbrani protestniki nasprotovali porastu 
ekstremne desnice v državi. Zavzeli so se tudi 
za boljše delovne pogoje. Številni med njimi 
so bili člani sindikalnega združenja CGIL, ki 
so spomnili na napad članov neofašistične 
skupine Forza Nuova na njihove prostore 
med lanskimi množičnimi protesti proti zdra-
vstvenim ukrepom. DPA, NB 

PO SVETU
no razprodajo kmetij, ki so jo izkoristili večji 
vlagatelji in špekulanti.

A težave kmetov vzhodne Evrope se tu 
ne nehajo. Glede na to, da je bila EU z Rims-
ko pogodbo leta 1957 ustanovljena primarno 
kot gospodarska skupnost, je njena poglavitna 
funkcija prost pretok kapitala, blaga in dela. To 
pomeni omejevanje moči nacionalnih držav v 
kontekstu regulacije trga na svojem ozemlju. Po 
pridružitvi EU se lahko za nakup kmetijskih 
površin enakopravno potegujejo vsi državljani 
članic, ne glede na lokacijo zemljišč.

Zemljišča v novo pridruženih članicah so 
seveda postala izjemno zanimiva za državljane 
starih članic, saj so bila lahko naprodaj tudi po 
desetini cene, ki bi jo ti plačali v svojih državah 
za podobna zemljišča. Formalna enakoprav-
nost pa predvsem prekriva realno neenako 
izhodišče glede na finančno moč in institucio-
nalno zaledje, ki sta neprimerno višja za tuje 
kupce. 

Leta 2019 je bilo v slovenskih medijih 
zaslediti članke na temo kupovanja kmeti-
jskih površin v Pomurju s strani Avstrijcev. Ti 
so v Sloveniji zlahka pridobili status kmeta in 
pri nakupih tekmovali s slovenskimi kmeti, a 
za razliko od njih so imeli mnogo bolj ugodne 
kreditne pogoje v Avstriji, predvsem pa so že v 
izhodišču upravljali z večjim kapitalom. Kmeti-
jska zadruga Radgona je na problem opozarja-
la ministrstvo, predstavila tudi svoje predloge, 
a se od takrat glede tega ni premaknilo dosti. 
Navsezadnje so nam na upravni enoti poveda-
li, da nakupi s strani avstrijskih državljanov ne 
takrat ne danes ne odstopajo od povprečja in 
da predstavljajo nekje dva odstotka vseh nak-
upov. 

Strah, ki se je pojavil med kmeti, pa morda 
vseeno ni odveč, a ga je potrebno precizirati. 
Takrat se je namreč pojavil v nacionalni preo-
bleki, izgledal je kot spor med slovenskim in 
avstrijskim kmetom. A dejansko gre pri tem 
strahu prej za problem preživetja majhnih 
kmetov. Težava primarno namreč ni v tem, da 
so kupci tujci, ampak prej v tem, ko so kupci 
veliki kmetje, koncerni ali špekulanti, ki grabi-
jo večje količine zemlje. Ta zemlja in njeni pro-
dukti, če ti sploh obstajajo, so po tem povsem 
izvzeti iz lokalne ekonomije. 

Za boljše razumevanje problema se lahko 
obrnemo k Madžarski, ki nedvomno botru-
je upravičenemu strahu slovenskega kmeta. 
Madžarska je ob vstopu v EU leta 2004 povsem 
prepovedala nakupe zemlje s strani tujcev, 
zaradi česar je EU proti njej sprožila več post-
opkov, saj naj bi s tem diskriminirala tuje kupce 
in kršila pravila prostega pretoka kapitala. Po 
letu 2014 so bila pravila omiljena in zemljo 
lahko danes kupujejo državljani članic EU, ne 
smejo pa je kupovati podjetja in druge pravne 
entitete. 

A kljub vsem tem omejitvam je zaradi za-
konskih lukenj in drugih finančno-pravnih me-
hanizmov mnogo zemlje šlo v roke tujih državl-
janov, predvsem pa lokalnih kapitalskih elit. V 
nekaterih obmejnih krajih, kakor je Bajánsenye 
ob mejnem prehodu Hodoš, naj bi bilo do 80 % 
kmetijskih površin v lasti Avstrijcev. A še toliko 
slabša je situacija s kapitalskim omrežjem okoli 
Orbana in stranke Fidesz, ki si je z državnimi 
razpisi v upravljanje pridobilo ogromne ko-
ličine državne zemlje, pri tem pa izrinilo mno-
go lokalnih pridelovalcev. So pa vsaj zaščitili 
nacionalni interes, lahko dodamo cinično.  “

Kmetijske površine 
kot blago med 
evropskim prostim 
trgom in
»nacionalnim 
interesom«
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V začetku oktobra je prebivalce Zagreba pričakal nov model zbi-
ranja, odvoza in plačevanja komunalnih odpadkov.

Osnova modela je zahtevala menjavo kant za smeti z ra-
zličnimi vrečkami. Cilj naj bi bil prepričati meščane, da se naučijo re-
ciklirati in ločevati odpadke. Podoben sistem že obstaja v Švici in Bel-
giji, vendar je Hrvaški sistem vpletel pomembno spremembo z uvedbo 
posebne ZG vrečke, v katero se odlagajo mešani komunalni odpadki. 
Torej vse tisto, kar ne sodi v kategorije plastike, železa, bio odpadkov 
in papirja.

Po predvidevanjih naj bi se mešane odpadke začelo odlagati v plačl-
jive modre vrečke ZG in v nič drugega. Paket desetlitrskih vrečk stane 
dvajset kun, paket dvajsetlitrskih vrečk štirideset kun, paket štirides-
etlitrskih vrečk pa osemdeset kun. Poleg tega meščani plačujejo še fiks-
no mesečno rento v vrednosti 45 kun. Načeloma naj bi šlo za enostaven 
princip. Bolj kot gospodinjstvo ločuje, manjši naj bi bil njihov mesečni 
račun. Do sedaj je bilo prodanih vsaj sedem milijonov vrečk, ki jih je 
moč kupiti v skoraj vseh trgovinah. Vrečke vanje dovažajo vsak dan, ra-
zen v nedeljo med 20. in 22. uro.

Novi model je seveda takoj proizvedel širšo polemiko, čeravno naj 
bi bil slogan nedavno izvoljene Zagrebu vladajoče zelene leve stranke 
Možemo (=zmoremo).

Opozicija je na morebiten kaos opozarjala že od začetka. V mestnem 
svetu so omenjali tudi Balkan kot pojem, ki naj bi ogrožal nastanek pro-
gresivne politike. Ta naj bi bila za meščanstvo zaradi lokacije na Balka-
nu nekompatibilna z mentaliteto meščanov. Pojavila se je tudisumniča-
vost do kapacitete vrečk in nenazadnje tudi govorica, da kljub obljubam 
vse odpadke odložijo na isto mesto.

Zaenkrat v Zagrebu še ne vlada kaos. Komunalni redarji pišejo ka-
zni tistim, ki ne ločujejo, pojavila pa se je tudi že matematična formu-
la, s katero lahko izračunate volumen vrečk. Iz Mestne občine Zagreb 
sporočajo, da fiksnega dela v primerih Švice in Belgije, ki ju dajejo za 
zgled, morda res ni, a navajajo, da takšen model obstaja že dlje in je zato 
cenejši.

Odvoz smeti je sicer v pristojnosti lokalnih oblasti, a brez strategije 
na področju celotne Hrvaške, na mestu ostaja vprašanje, do kolikšne 
mere lahko obstoječa infrastruktura spremlja trend zelenih politik.

Giulio Mignani je italijanski duhovnik iz Bonassole, ki se naha-
ja v Liguriji. Znan je zaradi podpore, ki jo nudi LGBTQ parom, 
pa tudi zaradi zagovarjanja splava in evtanazije. Katoliška 

cerkev ga je 3. oktobra suspendirala zaradi »zagovarjanja načel, ki niso 
v skladu s cerkvenim naukom.«

»Svojih načel in verjetij ne obžalujem,« je komentiral kazensko ob-
tožnico škofijskega cerkvenega sodišča: »Na prvo mesto postavljam 
svojo vest.«

Mignaniju je škof prepovedal opravljanje maše in dajanje zakra-
mentov po tem, ko se je javno zavzel za to, da bi LGBT posameznikom 
odprli vrata dobrodošlice v cerkev.

»Cerkev ne obsoja homoseksualnosti, ampak homoseksualne odnose. 
Kar je nekaj podobnega, kot če bi rekli, da je v redu, če si lačen, ampak 
ne smeš jesti,« je Mignani nedavno rekel v izjavi za Vanity Fair-Italija.

Napovedovali so, da bo ta ukrep cerkev vendarle vpeljala, nato je 
prišel trenutek odločitve. Mignani je izvedel, da so belgijski škofi v 
Flandriji ad hoc objavili liturgijo za blagoslov homoseksualnih parov. 
Spremembo je pozdravil in »se je razveselil, saj se je prvič zgodilo kaj 
takšnega. Gre za pomemben korak naprej.« Pravzaprav tudi v Vatikanu 
že težko pričakujejo obisk flandrijskih škofov.

»Pač mislim, da gre za paradigmo, ki bi jo bilo potrebno spremeniti,« 
nadaljuje. »Homoseksualno ljubezen še vedno obravnavajo kot greh, kar 
je napaka, saj je to temelj življenja teh ljudi. Rekel sem si: blagoslavljamo 
vse, v preteklosti smo blagoslavljali tudi orožje in vojno. Resnične ljubezni 
pa nočemo?« “

SOSEŠČINA

Ugovor vesti

Saša Paprić

“

Chiara Agagiù
foto: pixabay

Odvažanje smeti v Zagrebu
Saj ni res, pa je

MEGAFON TV
Televizija Slovenske Istre

že na vaših 
malih ekranih!

Na voljo pri vseh ponudnikih TV 

storitev - Telekom Slovenije, ELTA, 

Telemach, T-2 in A1.
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S prihodom Netflixa se je začelo novo obdobje gledanja serij. 
Tako imenovano »binge« gledanje serij je po novem prešlo tudi 
na televizijske ekrane. Z njih smo bili navajeni, da moramo na 

nov del serije nekaj časa počakati. Včasih je bilo potrebno čakati le 
en dan, ker je televizija zakupila celotno serijo, ki jo je vsak delovni 
dan predvajala ob določeni uri. Na nadaljevanje drugih smo morali 
čakati tudi po cel teden.

Prihodu interneta je hitro sledilo omogočanje dostopa do pre-
takanja filmov, do katerih so uporabniki dostopali prek skupnih baz, 
ki so povezovale njihove domače knjižnice. Prvotni pretočniki, kot 
so bili BearShare ali Kazaa, danes razen v spominu ne obstajajo več, 
a njihova zapuščina pod drugimi imeni živi dalje.

Sprva je bilo pretakanje filmov s spleta dolgotrajno, večurno 
početje. Danes lahko ob dobri internetni povezavi in velikemu šte-
vilu sejalcev pretočimo celotno serijo v zgolj nekaj minutah. Posle-
dično jo lahko pogledamo v enem večeru in dele gledamo kar enega 
za drugim. Netflix je posvojil to »binge« gledanje delov serije v di-
rektnem zaporedju enega za drugim in zato tudi vse dele serij svoje 
produkcije objavi naenkrat. Hkratno gledanje serije sicer zadovol-
ji človeško lenobo in pohlep, a povzroči tudi to, da si serijo težje 
zapomnimo. Potrebo po nujni hitri zadovoljitvi z novim nadaljevan-
jem pa bi skoraj lahko primerjali z odvisnostjo. 

Medtem ko bomo Sandmana pogledali »v šusu,« bomo na gosp-
odarjeprstanovsko The Rings of Power morali čakati cel teden. 
»Star« način gledanja serij nam s tem omogoči, da se lahko s svojimi 
prijatelji in znanci o seriji pogovorimo in o njej poglobljeno razmis-
limo. Sandman bo po drugi strani zabava za večer ali dva, ki bo tako 
hitro kot je prišla iz našega spomina verjetno tudi odšla. Da bi se 
spomin iz trenutnega prelil v kratkotrajnega ali celo dolgotrajnega, 
namreč zahteva večkratni priklic. V primeru, da do priklica ne pride, 
zlahka zbledi.

Poleg spremembe v načinu gledanja, ki se razlikuje od gledalca 
do gledalca, se je zaradi tovrstnega gledanja spremenila celo sama 
izdelava nadaljevank. Namesto kaveljcev za pritegnitev pozornosti, 
ki se jih rade poslužujejo serije, ki izhajajo enkrat na teden, se serije, 
ki so izdane naenkrat, večkrat kar prelijejo iz ene v drugo. Zdi se 
celo, da nekatere konec enega dela postavijo pač tja, kjer se zakl-
juči primerna minutaža. Prav tako pa boste pri teh serijah opazili, da 
vam za razliko od tistih, ki izhajajo enkrat na teden, na začetku ne 
postrežejo s kratkim povzetkom dogajanja iz prejšnjih delov, saj bi 
gledalce to ob daljšem gledanju zlahka zdolgočasilo. 

GLASBA

Ljudska glasba je ena najstarejših ohranjenih glasbenih 
praks, ki je nastala spontano in za katero ni predvideno 
šolanje. Je izraz preprostih ljudi, ki se je predajal iz roda 

v rod. Kakor ji ne moremo pripisati avtorja, ji prav tako težko 
določimo državo. 

Današnje meje držav so redko meje izvora ljudske glasbe, 
saj je izvor države mlajši kot izvor ljudstva. Meje držav pa so 
se mnogokrat spreminjale, zato je ljudska glasba rezultat ne-
nehnega oplajanja in mešanja. Na naših tleh je najbolj prisot-
na oblika ljudska pesem, ki se je razvijala na podeželju brez 
glasbene spremljave. Tovrstno petje se pogosto ohranja preko 
zborov, še bolj pristno pa je v krogu vokalnih skupin, ki vsake 
toliko nastopajo na lokalnih prireditvah, redkeje tudi kaj pos-
namejo.

Ljudska glasba pa pogosto vdira tudi v popularno glasbo, 
ki je del glasbene industrije. Obstajajo domače zasedbe, ki so 
se ali se še vedno ukvarjajo z ohranjanjem in reinterpretacijo 
ljudske glasbe in pesmi, a na nek samosvoj, inovativen način, 
ki ga tudi zabeležijo. Pogosteje se odločajo za igranje glas-
be, ki ne obsega zgolj Slovenije, temveč denimo tudi Porabje, 
Rezijo, celoten Balkan ali še dlje. Ena tovrstnih zasedb je bila 
Horda grdih, skupina petih godcev in pevcev, ki so preigrava-
li ljudske pesmi, a so si vzeli svobodo lastne interpretacije in 
uglasbitve. Njihova posebnost pa je bila spremljava na ljud-
ske inštrumente, ki imajo popolnoma drugačen izvor od pe-
smi samih (madžarski hurdy gurdy, indijski dotaro, etiopske 
begene itd.). 

Podobno posebna mlajša skupina, ki še deluje, je Balkan 
Experience of Song and Ritual, ki zajema triglasje pevk ter 
pretežno zgolj tolkalca. Najmlajša in trenutno najbolj »popu-
larizirana« pa je zasedba Gugutke, ki zajema pet godcev, od 
katerih poje pretežno zgolj eden. Zbrali so se s skupno željo 
po iskanju povezanosti z naravo in ljudmi ob igranju in petju 
ljudske glasbe. Podobno kot zgoraj omenjeni zasedbi, so člani 
iz različnih glasbenih področij (jazz, klasika, folk), kar se kaže 
v individualnih stilih, ki jih kot posamezniki vpeljujejo v sámo 
prvinskost skladb. Posebej pohvalno pa je njihov brskanje za 
ljudsko pesmijo in nabor skladb, ki bi zelo redko ali nikoli zašel 
v popularno interpretacijo.

Je pa izvajalcev, ki so se lotili kakšne ljudske pesmi v našem 
popularnem ali alternativnem prostoru še več: Kaja Draksler 
se je je lotila v sodobni klasiki/jazzu, Muzikačaka z vpeljevan-
jem elektronike, Brina in Katalena v pop-rockovski izvedbi, 
Vlado Kreslin v kantavtorski kitarski različici in tako dalje, ...

Brigita Gračner
foto: flickr

“

Ljudska glasba v Sloveniji in 
njena reinterpretacija 
v zasedbah 

“

Pia Nikolič
foto: flickr

Netflix ali čakanje na serije?

FILM
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Antun Katalenić

MEGAšPORT

Po drugi zmagi, ki jo je Arsenal dosegel na 
zaporednih derbijih, so vse debate o tem, 
kdo bo novi angleški prvak, zagledane 

v super derbi med londonskimi topničarji in 
Manchester Cityjem. Po prvotnem sporedu bi 
moral biti ta odigran v sredo, 19. oktobra a ne 
bo, saj so nedavne spremembe v otoškem no-
gometnem koledarju obračun med vodilnima 
v Premier ligi prestavile na kasnejši čas. To pa 
pomeni le, da se platinasta tematika debate ni 
spremenila, debata sama pa se je občutno po-
daljšala. 

Arsenal je na prvih devetih prvenstvenih 
tekmah minule sezone le pet zadetkov dosegel v 
prvih tridesetih minutah igre. V tej že devet! Na 
prvih treh oktobrskih obračunih je Arsenalov-
cem vsakič uspelo hitro doseči gol. Za nameček 
so na vseh omenjenih (vštet je tudi nastop v Ligi 
Evropa proti danskemu Bodo/Glimt) dosegli 
po tri zadetke. Na špekulativni lestvici, ki pri-
kazuje uspešnost klubov iz Premier lige, a le 
po odigranih 45-ih minutah Arsenal vodi pred 
Manchester Cityjem in Tottenhamom. 

Kot najboljše iz Arsenalove zasedbe od zač-
etka avgusta redno izpostavljamo plejmejkerja 
Martina Ødegarda, kreativnega destruktivca 
Granita Xhako eksplozivnega krilnega na-
padalca Bukayo Sakaja, zanesljivega vratarja 
Aarona Ramsdalea, še zlasti pa Gabriela Jesu-
sa, ki je strelec postal petkrat. Toda najmočne-
jši člen Arsenalove fronte je dejansko Gabriel 
Martinelli. Brazilec je poleg tega, da je zabil 
štiri zadetke, ustvaril največ priložnosti, in to 
s podajami, ko je igra tekla. Teh priložnosti se 
je nabralo kar 19! Nenazadnje je Martinellijev 
zadetek v Liverpoolovo mrežo - po Ødegaardo-
vi izjemni asistenci, dosežen komaj 58 sekund 
po začetnem sodnikovem žvižgu - postal temelj 
kasnejše Arsenalove prevlade. Podaja, ki jo je 
Martinelli kasneje namenil dvojnemu strelcu 
Bukayi Sakaju, pa je bila Brazilčeva druga v 
tej sezoni. Londončan Saka si skupaj z Nor-
vežanom Ødegaardom začasno deli tretje mesto 
na klubski lestvici strelcev - vsak po tri gole.

Mlada ekipa Arsenala je v zadnjih mesecih 
prevzela še eno univerzalno lastnost, ki krasi 
šampijone oziroma tiste, ki šampijonom pred-
stavljajo najbolj zahtevne izzive. Tako kot so 
se Arsenalovci rezultatsko vrnili na nedavnem 
severnolondonskem derbiju proti Tottenhamu, 
podobno so izenačen izid nadgradili še v spo-

padu z Liverpoolom. Topničarji zmorejo izstrel-
ke sprožiti tudi po tem, ko jih je tekmec že ujel, 
nemara celo nadigral. Vztrajnost, ki je posledica 
odlične psihološke pripravljenosti, je eden od 
ključnih elementov tosezonske zgodbe špans-
kega stratega Mikaela Artete in njegove igralske 
zasedbe.

Izredno hitra kombinatorika in spretni 
manevri postajajo Arsenalov zaščitni znak. Lon-
donsko moštvo je prvo četrtino sezone odlomi-
lo odločno in tudi brez poškodb. Ko bodo noge 
že bolj utrujene, bodo poškodbe pri igralcih 
neizbežne. V tem segmentu se zdi Manchester 
City, ki vodilni Arsenal lovi za točko, bolj kako-
vostno utrjen. Slednje pomeni, da imajo aktual-
ni prvaki med rezervisti boljše nogometaše kot 
Arsenal. 

Z defenzivne perspektive je Arsenal prav 
tako močan, toda vseeno šibkejši kot z na-
padalne. Centralni branilec William Saliba se je 
do sedaj izkazal za zanesljivega. Kljub temu pa 
se je tudi na tekmi proti Liverpoolu kar dvakrat 
primerilo, da je Arsenalov nasprotnik gol ali 
gole dosegel bliskovito in celo iz akcij, ki niso 
posebej obetale. Na enak način je Arsenal ka-
pituliral tudi ob edinem letošnjem porazu proti 
Manchester Unitedu. Zaradi neizkušenosti sta 
se Saliba in njegov branilski partner Gabriel 
Magalhāes že nekajkrat spozabila in v ključ-
nem trenutku nasprotnikom dopustila, da so 
bili od njiju bolj premeteni. Ulična modrost in 
pretkanost, ki sta že ničkolikokrat pomagali 
izurjenim nogometnim kreativcem za sidro Ar-
senalove defenzive, še vedno lahko predstavlja 
velik problem. 

Na papirju se zdi prvi naslednji težji test 
za Arsenal ligaško gostovanje pri Chelseaju, ki 
bo 6. novembra. Do tedaj se bodo topničarji v 
prvenstvu merili izključno s klubi, ki zasedajo 
najbolj skromna mesta na lestvici Premier lige. 

Navijači Arsenala tako lahko upravičeno 
pričakujejo, da bo njihov tim na premierligaš-
ki lestvici kot vodilni dočakal tudi svetovno 
prvenstvo. Še več, številni člani sedanje Arse-
nalove zasedbe bodo v času prvenstva v Katar-
ju lahko počivali, saj niso stalni reprezentanti 
ali pa se njihove nacionalne selekcije na slavni 
FIFA turnir niso uvrstile. Zaenkrat torej velja, 
da si Arsenal lahko salve brez zadržkov privošči 
- kar na račun lastne slave.        

Arsenal zadeva 
zgodaj 

Zakaj je Arsenal na vrhu 
tabele Premier lige?

Matjaž Ambrožič
foto: wikipedia

“

šPORT

Nov mejnik 
slovenskega 
rokometa

Slovenska reprezentanca v rokometu na 
vozičkih je na prvem svetovnem prvenstvu 
v Egiptu osvojila bronasto medaljo, potem 
ko je v malem finalu z 2:0 premagala Čile. 
V dresu Slovenije sta bila s po šestimi za-
detki najučinkovitejša Matej Arh in David 
Škorjanc. Naslov svetovnih prvakov so 
osvojili Brazilci.

Pokala ostala 
na Kitajskem

V Chengduju na Kitajskem je slovenska 
moška namiznoteniška reprezentanca 
svoje nastope zaključila v osmini finala, 
v katerem je izgubila proti Portugalski z 
0:3. Pokala sta tako v moški kot ženski 
konkurenci ostala na Kitajskem.

Barkovljanka s 
slovenskim pridihom

Barkovljanka, največja regata s skupin-
skim startom na svetu, je tudi letos poteka-
la v tržaškem zalivu. Med 1614 jadrnicami 
je slavila ameriška jadrnica Deep Blue. 
Tržaška jadrnica Portopiccolo s sloven-
skim krmarjem Mitjem Kosmino je bila tret-
ja, tik za njimi pa je bila slovenska jadrnica 
Way of Life.

V ritmu 
do zlata

Slovenske plesalke in plesalci so na evrop-
skem prvenstvu v Skopju osvojili kar 22 
odličij. Septembrsko tekmovanje, na kater-
em je sodelovalo nekaj manj kot dva tisoč 
plesalcev iz 22 držav, bo v posebej lep-
em spominu ostalo Petri Ravbar in Tianu 
Ćehiću, ki sta se iz Makedonije vrnila kot 
večkratna dobitnika zlate medalje.

V Španiji tik 
pod stopničkami

Reprezentanca Slovenije je v Španiji nas-
topila na evropskem pokalu narodov v mo-
tokrosu in osvojila odlično četrto mesto. 
»Vse pohvale fantom, da so se spopadli z 
ekstremno težko progo, saj so bili na njej 
takšni skoki, kakršnih v Sloveniji nima-
mo,« je po uspehu poudaril selektor Sašo 
Kragelj.
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ROPOTALO
Ropota Pele Makelele foto: Twitter, klubgaia, zajem zaslona, druzina.si, STA 

V S I  P R E D S E D N I KO V I  K A N D I D AT I 

ALI JE PAHOR 
KMET?

Uredništvo pričujočega časopisa nam je pod grožnjo odpovedi zaposlitve naložilo, da se moramo nujno ukvarjati s predsedniškimi kandidati – v popol-
nem sozvočju s tokratno temo – kar pa je mučno in težko dejanje, ki smo ga kljub popolnemu odporu vendar izvršili. Naj nam Bog in Marx odpustita. 

>>> Zakaj je GREGOR BEZENŠEK prvi kandidat 
za predsednika države, ki je odstopil od kandi-
dature, je jasno. Pušeljc njegovih organizacij se 
že leta bori proti obrekovanju – grožnje so pa ja 
višek. Še posebej tiste, ki jih javno izpišejo nes-
ramni novinarji, na primer na Svet24. 

>>> JANEZ CIGLER KRALJ je glede na 
izredno načelnost morda najboljši kandidat 
za predsednika oziroma za vlogo Pahor-
ja. To se je videlo tudi, ko je na nedavnem 
soočenju (RTVS) smrtne grožnje, ki so jih 
prejeli nekateri kandidati, primerjal z grožn-
jami, ki jih je deležen s strani svoje žene. 
Pač tipična tradicionalna družina – za vse 
je kriva ženska. 

>>> O MIHI KORDIŠU pa ni treba 
preveč razmišljati – znabiti 
namreč, da gre za »tankieja«. 
Na uredništvo Ropotala smo 
prejeli ogorčeno fotografijo 
potomca nekega domobranca v 
trenutku, ko je Kordiš na nekem 
RTVS soočenju izgovoril bese-
do: »Tito«. Kot so nas obvestili, 
je oseba preživela, a s hudo 
možgansko okvaro. 

>>> MILAN BRGLEZ je presenetil s 
staro podobo, ki še bolj poudarja 
njegove vrline in načelnost, sicer 
že premnogokrat izpričana v ana-
lih slovenske politike. Zelena sicer 
odlično sovpada s prepričljivo in 
ostro sinjino njegovega pogleda. 

>>> NATAŠA PIRC MUSAR 
je dokazano prepirljive 
sorte, saj je vendar 
odvetnica! Takole se je v 
slepem besu maščevan-
ja (zlobni mediji še kar 
sledijo njenemu denarju) 
spravila na nič hudega 
slutečega (a menda 
dobro služečega) Milana. 
Brgleza, seveda. S svojo 
frizuro je nadomestila tudi 
prejšnji frizerski trend. Če 
so se prej uspešne žen-
ske strigle po »pivčevo«, 
se sedaj po »pirčevo.«  

>>> ANŽETU LOGARJU po rezultatih – kajpak na račun prepirljive levice – kaže najbolje. Tako 
dobro, da je postavil nov slovenski rekord v količini in obsegu poudarjanja svoje neodvisnosti 
in svojega »nestrankarstva.« Čakamo samo še na njegov izstop iz SDS in iz vseh strankarskih 
organov, katerih član je. 

>>> O SABINI SENČAR ne 
dvomimo nič, res je res, prava 
»resničarka.« Kot je modro 
ugotovila v nedavnem interv-
juju (za Siol), narodu sploh ne 
moreš škoditi, če nimaš pojma 
o politiki, kar je sicer zanimiva 
nova misel v slovenski politiki. 
Kako že gre? Tistim, ki ne vedo, 
kaj delajo, bo vse odpuščeno. 
Pa bo res?

>>> VLADIMIR PREBILIČ je poudaril 
svoja kot kamen-kost trdna stališča 
z izjavo (ki jo je moč najti v vseh 
možnih brezkotjih svetovne mreže), 
da bo zlobnim »političnim in gos-
podarskim elitam njegovo stališče 
vedno jasno, tudi če jim ne bo 
všeč.« No, mi se (neopravičeno) 
bojimo, da bodo »elitam« njegova 
stališča precej všeč. Konec koncev 
že kakih 20 let z njimi »zbližuje 
stališča.«

>>> Brž ko so predsedniški kandidati začeli omenjati 
pojem »malega človeka,« je aktualni predsednik sloven-
ske demokracije in pravne države, urni Pahor, takoj zavil 
v Šenčur na Vseslovensko srečanje kmetov in kmetic. 
Kmetom je – kako nepričakovano - izrekel pohvalo, da 
so »stebri slovenstva.« Seveda so mu kmetje vrnili uslu-
go, rekoč, da je tudi on steber slovenstva. V zraku je bilo 
celo čutiti misel: »Zato, ker si tudi ti kmet, Borut,« a si 
nihče ni upal tega izreči. Niti pred volitvami. PRESS
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4 1 5

2 4 7
5 1 3 2 6

4 8 7 5
1 5 4 2 9

5 7 9
6 4 7
9 7 1 4 5
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3 5
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1 7 9 8
2 7 9

4 9 5
1 7 3

5 4 6 1
8 5 6
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KOLOFON

srednji

lahek

težji

Med vsemi, ki boste do 20. oktobra 2022 
na naš e-poštni naslov: nagrada@megafon.si  

poslali pravilno rešitev (označena polja v vseh treh 
sudokujih) bomo izžrebali 3 srečneže, 

ki bodo prejeli denarno nagrado!

Rešitvi dodajte sledečo izjavo: 

*Izjavljam, da sem seznanjen/a in se strinjam s 
splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri “Sudoku”, 

ki so objavljeni na spletni strani Megafon.si.

1.   nagrada: 100 EUR
2. nagrada: 70 EUR
3. nagrada: 35 EUR

MEGAFON TV
Televizija Slovenske Istre

že na vaših 
malih ekranih!

Na voljo pri vseh ponudnikih TV 

storitev - Telekom Slovenije, ELTA, 

Telemach, T-2 in A1.
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Tilen Javornik

Sledi nam na Facebooku Megafon novice, Instagramu Megafon_si in Twitterju @MegafonSi


