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Ni problema! 
Nedavno smo v naši reviji ob-
javili članek o nujnosti obudi-
tve akcije NNNP in tedaj smo 
poveljnika Gasilske zveze 
Slovenije povprašali tudi o mo-
žnosti uvedbe lokalnih tržnic v 
gasilske domove. Odgovoril je, 
da to pač ni problem, v občin-
skih odborih lahko to organi-
zirajo in ne potrebujejo nobe-
nega blagoslova z vrha. Je pa 
res, da obstajajo po krajevnih 
skupnostih primernejši prosto-
ri za kaj takšnega, saj so dvo-
rane v gasilskih domovih obi-
čajno premajhne in mnoge tudi 
v višjih nadstropjih.

P rvotnih 14 dni samoizo-
lacije se počasi raztegu-
je. Čedalje pogosteje se 

prestavljajo tudi aprilski in maj-
ski dogodki. Meje so zaprte za 30 
dni … Motnje v oskrbi so priča-
kovane in normalne, saj večina 
podjetij ne more več normalno de-
lovati. 

Vse kalkulacije o vzdržnosti sis-
tema predvidevajo, da ima problem 
mogoče en del Slovenije ali sveta in 
potem lahko od drugod pride vse, 
kar bi potrebovali. Zdaj pa smo v 
položaju, ko vsi sočasno potrebuje-
mo zelo podobne stvari in imamo 
enake težave. 

Zagotovo se bodo razmere odra-
zile tudi v prehranski samooskrbi. 
Trgovci nimajo neizčrpnih zalog. 
Ali obstaja rešitev za grenko spo-
znanje, da lahko plačamo zelo vi-
sok račun za vsak hektar njiv, ki 
smo jih pozidali in s tem ogrozili 
lastno preživetje v razmerah, kakr-
šne doživljamo zdaj?

Kakšne so rešitve?

Civilna iniciativa 
EKOCI z Ireno Rotar na 
čelu že nekaj let poskuša 
dopovedati javnosti, da 
bi vsak gasilski dom mo-
ral postati lokalna tržni-
ca in samooskrbni center 
za lokalno skupnost. 

Gasilskih domov ima-
mo 1340. Vsak ga ima v 
svojem okolju in do nje-
ga lahko pridemo celo peš. Ima-
jo že vso potrebno infrastrukturo, 
mize, prostore … in tudi obvlada-
jo organizacijo delovanja v kriznih 
razmerah. 

EKOCI je predlog za ustanavlja-
nje takšnih centrov te dni še enkrat 
poslal na ministrstvo in kaže, da bo 
zanj več posluha. Ker bi bil pač ab-
surd, če bi naši kmetje morali ze-

strani usposobljeni, da skrbijo za 
potrebne varnostne procedure, ki 
bodo omogočale predajo pridelkov 
brez zapletov. 

Že v kratkem bomo verjetno 
morali reorganizirati transpor-
tne poti naše distribucije. Kraj-
šanje nabavnih verig ne bo več 
samo »inovativni projekt za pri-

A kako se organizirati, da 
bi njihovi pridelki najlažje 

prišli do nas?

Rešitev so naši kmetje

Imamo veliko srečo, da 
se vse skupaj dogaja 
na začetku pridelovalne 
sezone ter v času, ko 
nas tudi narava izdatno 
podpira z divjeraslo 
hrano in lepim 
vremenom. 

Tekst: Sanja Lončar

Kaj bomo 
jedli čez 

mesec dni?

lenjavo metati stran, ker nihče ne 
hodi na tržnice, na drugi strani pa 

so police v trgovinah 
slabo založene, ker 
peša dobava iz Italije. 

Tudi z epidemiolo-
škega vidika je takšna 
organizacija nabave 
modra. Kmetje lahko 
prinesejo svoje pridel-
ke v gasilske domove 
in se tako izognejo ne-
varnosti, da bi okuž-
bo zaneslo na kmetije. 
Gasilci pa so po drugi 

bodo zaradi zadolženosti, nelikvi-
dnosti pred hudimi preizkušnjami. 

Ne glede na scenarij je eno ne-
izbežno – dojeli bomo, da za nas 
ne bo skrbel svet, temveč da je vse 
(tudi globalne težave) treba reševa-
ti na lokalni ravni. Ko odmislimo 
vse, brez česar zmoremo, ostanejo 
eksistencialne potrebe, za katere je 
treba poskrbeti pravočasno. Ima-
mo veliko srečo, da se vse skupaj 
dogaja na začetku pridelovalne se-
zone ter v času, ko nas tudi narava 
izdatno podpira z divjeraslo hrano 
in lepim vremenom. 

Z eno potezo lahko rešimo veliko 
sistemskih težav. Ko bomo spoznali 
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hodnost«. Kdor bo začel to delati 
že danes, bo v boljšem položaju, 
ko bomo čez teden dni ugotovili, 
česa vsega ni moč dobiti skozi sis-
tem globalne ekonomije.

Smo na začetku sezone in zdaj je 
trenutek, da se povežemo s kmeti in 
angažiramo vse razpoložljive povr-
šine, da bomo že v nekaj mesecih 
imeli več svoje hrane. 

Kmetje lahko te dni zasejejo si-
lažno koruzo ali pa (z vašo pomo-
čjo) številne vrste zelenjave, ki nas 
bo reševala že v nekaj mesecih. Če-
tudi mogoče nimate svojega vrta, 
o svoji prihodnji samooskrbi odlo-
čate prav te dni. Zato poglejte, kje 
je najbližja njiva v vaši soseščini in 
kako bi se lahko povezali s kme-
tom.

Kriza, v kateri smo, se ne bo kon-
čala prvega aprila. Če se ozremo na 
dogajanje drugje, tuji državni vo-
ditelji že govorijo o, v najboljšem 
primeru, dveh mesecih »ustavitve 
življenja«. 

Ko bodo nehali zbolevati ljudje, 
pa bo slabo kazalo podjetjem, ki jih 
je ta kriza doletela nepripravljena in 

kmeta, ki živi za vogalom, ne bomo 
več za vsak liter mleka obremenili 
deponije s plastiko ali drugo trajno 
embalažo. Ko bomo s košaro šli po 
solato ali sadje, ne bomo več potre-
bovali ton plastike. 

Še pomnite čase, ko smo jajca no-
sili zapakirana v zmečkan papir in 
lepo zložena v pleteno košarico? 
Eni pomnijo tudi čase brez papirja, 
ko je bila najboljša transportna em-
balaža seno. 

Babica na podeželju, ki ima vrt 
in nekaj kokoši, bo postala najbolj 
zaželena turistična destinacija vseh 
sorodnikov. Ste jo že poklicali in 
vprašali, ali kaj potrebuje?  

 

Najsrečnejši so Finci 
Že tretjič zaporedoma, pravi še čisto sveže letošnje poročilo o 
svetovni sreči, objavljeno prejšnji petek. Indeks sreče meri splo-
šno zadovoljstvo z življenjem in seveda še ne upošteva kaosa, ki 
ga je v življenje po vsem svetu vnesel koronavirus. Srečni ljudje 
niso nujno tisti, ki se najširše smejijo, pravi eden od štirih uredni-
kov poročila John F. Helliwell, »si pa zaupajo in se imajo radi, in to 
je tisto, kar dela življenje boljše«.
Med desetimi najsrečnejšimi deželami Finski letos sledijo Danska, 
Švica, Islandija, Norveška, Nizozemska, Švedska, Nova Zelandija, 
Avstrija in Luksemburg. Slovenija je z lanskega 44. mesta živah-
no odskočila na precej višje 33. mesto in se tam ugnezdila med 
Brazilijo in Salvador. Najmanj srečna dežela je Afganistan na za-
dnjem, 153. mestu
Prvič v svoji zgodovini se je poročilo lotilo tudi ocenjevanje sre-
če mest: Ljubljana, se je pokazalo, je precej srečno mesto, na 69. 
mestu med 186 mesti sveta. Na prvem mestu je – pretežno nepre-
senetljivo – finska prestolnica Helsinki, na zadnjem afganistanski 
Kabul.

marsikaj o psiholoških vidikih 
sreče. Na spletni strani zatrju-
jejo, da je 36 odstotkov ljudi, ki 
so končali tečaj, obrnilo povsem 
nov list v karieri, 34 odstotkom 
pa so nova znanja izdatno po-
magala na poklicni poti.

Srečosveti. Ena prvih stvari, 
ki se jih udeleženci tečaja nau-
čijo, je ta, da sreča ni nekaj ne-
spremenljivega in vnaprej dolo-
čenega. »Pri sreči sicer obstaja 
genetska komponenta, vendar 
je v resnici mnogo manjša, kot 
mislimo, to pa pomeni, da lah-
ko sami kaj naredimo, da 
izboljšamo svoje 
razpoloženje,« 
pravi Santoso-
va. Tudi mate-
rialne stvari na 
srečo ne vplivajo 
toliko, kot pogo-
sto mislimo. »Za 
tiste, ki živimo nad 
pragom revščine in 
v relativno varnem 
okolju, življenjske 
okoliščine niso tako 
pomembne. To je si-
cer težko sprejeti, toda 
prizadevanje, da spre-
menimo stvari pri plači, službi, 
romantični zvezi, ne bo vpli-
valo na naše blagostanje tako 
zelo, kot si predstavljamo.« In 
da, sami smo odgovorni za svojo 
srečo, vendar je sami brez dru-
gih ne moremo doseči, ugoto-
vili so namreč, da srečni ljudje 
na prvo mesto vedno postavljajo 
odnose z drugimi ljudmi. Prav 
nič tudi ni narobe, če si kdaj do-
volite biti žalostni ali osamljeni, 
če se ob tem zavedate, da ne bo 
večno trajalo. Če si boste očitali 

negativna čustva, si boste s tem 
zapirali pot do sreče.

Tole je nekaj preskušenih re-
ceptov, ki zanesljivo pomagajo 
k večjemu zadovoljstvu z življe-
njem. Za začetek dovolj spanja. 
Tole je čisto biološko, količina 
spanca vpliva na razpoloženje, 
če se redno prikrajšujete pri 
spanju, si delate slabo uslugo. 
Pomembno si je narediti urnik 
spanja – od šest do osem ur – in 
se ga tudi disciplinirano držati.

Branje pred spanjem tudi zvi-
šuje raven sreče. Sprva se je 
morda težko odpovedati brez-

ciljnemu sprehajanju 
po kanalih in vztraja-
ti pri branju, ko vam 
oči že lezejo skupaj, 
vendar se je vredno 
potruditi.

Vzemite si vsaj de-
set minut na dan 
za sprehod. Toliko 
časa lahko zaneslji-
vo vsak najde, če si 
lahko privoščite 
sprehod med ze-
lenjem, ste dva-
krat zmagali. 
Nekaterim zelo 

pomaga meditacija, enim 
zadostuje že od tri do pet minut 
na dan, drugi si raje vzamejo pol 
ure, čeprav ne nujno v kosu, lah-
ko malo zjutraj in malo zvečer.

Strokovnjaki svetujejo tudi 
dobro vajo »za prizemljenje«. 
Lahko jo izvajate kjerkoli: za-
poslite svoje čute in poiščite pet 
stvari, ki jih vidite, štiri, ki jih fi-
zično občutite, tri različne zvo-
ke, ki jih slišite, dva vonja in eno 
stvar, ki jo okusite.

Poskusite.
Ste že kaj srečnejši? 


