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»Nikoli ni bilo težko dobiti
ljudi, da bi pomagali. Prav
tako so se na naše prošnje
vedno odzvali obrtniki s
svojo gradbeno mehanizacijo ter traktoristi. Vedno je
prišlo več ljudi, kot bi jih
potrebovali.«
Ignac Mikuš, organizator
obnove cerkve v Šmarju pri
Jelšah

Irena Rotar, iniciativa
Ekoci

»Skoraj vse vodilne bolnišnice in raziskovalne skupine se strinjajo, da je za
človeka najbolje, če uživa
veliko zelenjave in sadja,
na jedilniku naj bodo
pogosto žita in stročnice,
meso v malih količinah
ter skoraj nič predelanih
izdelkov.«

Mojca Cepuš, nutricionistka

»Cilj je vedno delo na
sebi, saj je naložba vase
edina stvar, ki ne pomeni
izgube časa in nikoli ne
more biti napačna.«

Karin Heuffel, bolnica z
multiplo sklerozo in »morska deklica«

»Bolezen mi je podarila
globlje zavedanje sebe,
sveta in energij. Podarila
mi je dokaz, da je marsikaj mogoče. Da se čudeži
dogajajo.«
Tina Gorenjak, igralka
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Evropska uredba ne obeta nič dobrega

Adijo, domača jajca!
V začetku julija je novica, da naj bi evropska uredba
posegla v pravice proste reje kokoši in malih živali na
naših domačih dvoriščih, sprožila številne odmeve.
Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenije, ki ima sedež
v Žalcu, je z nekaterimi drugimi civilnimi gibanji in
somišljeniki spodbudila prizadevanja za ohranitev
tovrstne samooskrbe, saj je reja kokoši na naših tleh
tradicionalna.
TATJANA CVIRN

»Naši predniki so s kakšno kozo, z nekaj kokošmi ali s kakšnim zajcem
tudi v najtežjih časih
znali preživeti. Menimo,
da omejevanje in registracija kokoši grobo posegata
v pravico do svobodne
pridelave hrane.«
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Uredba, ki naj bi začela veljati jeseni, razburja tudi širšo
evropsko javnost. Če bi bila
sprejeta, bi bila namreč obvezna registracija vsakega rejca,
tudi če ima ta le eno kokoš, ki
mu nese domača jajca. Takšna
registracija bi seveda pomenila
stroške in vprašanje, ali bi se
reja sploh splačala, so svoje
bojazni zapisali v Ekoci in se
zavzeli za svobodne kokoši in
svobodno pridelavo hrane.

Same pozitivne
plati reje
Kot poudarja Irena Rotar iz
Ekoci, je takšna uredba nesprejemljiva zaradi naše prehranske
varnosti in tudi zaradi tradicije
reje kokoši pri nas, njihove vloge na vrtu, njihovega pomena
kot brezplačnega terapevtskega sredstva, kar velja za živali nasploh, ter kot dela naše
kulturne dediščine in običajev
(pisanice za veliko noč, kokoši
kot del svatbenih običajev …).
Ekoci, društvo Samooskrbni.
net in številni nevladniki si na
pozitiven način ter s konkretnimi dejanji že več let prizadevajo
za čim večjo samooskrbo, zato
je po njihovem mnenju takšen
predlog tudi odvzem pravice
do svobodne pridelave hrane.
V razmerah vedno večje prehranske krize je takšen ukrep
povsem sprt z omenjenimi prizadevanji za večjo samooskrbo
ljudi, so prepričani.
Ministrstvu za kmetijstvo
je Ekoci predlagal, naj preuči
vse vidike izvajanja omenjene
uredbe, da ohrani svobodno
rejo kokoši in »dvoriščne rejce« izvzame iz obvezne registracije ter ne posega v pravice
do pridelave hrane na lastnih
dvoriščih. Med drugim so v
Ekoci poudarili, da že sedanja
zakonodaja dobro zajema tiste rejce, ki pridelujejo jajca

in meso za trg in da v zadnjih
letih v manjših rejah ni bilo težav zaradi zdravja. Predlagali
so, da se v Sloveniji kot izjema opredeli reja do 50 kokoši
za lastno rabo oziroma do sto
malih živali na dvorišču (vključujoč race, gosi, zajce …) in da
se v celoti izvzame hišno pridelavo, saj je sicer vprašanje,
kako rešiti razmere, ko so na
dvorišču kmetije na primer še
koza ali prašič, mačka ali pes.

Nekaj izjem
Pred dnevi je Ekoci prejela
odgovor ministrstva oziroma
uprave za varno hrano, ki miri,
da uredba ne bo tako kritično
posegla v domačo rejo, kot opozarjajo v Ekoci, a skrb ostaja.
Glavni namen nove zakonodaje naj bi bilo zagotavljanje visokih standardov zdravja živali
in javnega zdravja, ne pa omejevanje samooskrbe in pravice
do svobodne lastne pridelave
hrane, pravijo v upravi za varno
hrano. Podnebne spremembe
vplivajo na pojav novih bolezni

oziroma se pojavljajo takšne, ki
jih na nekaterih območjih prej
ni bilo. Posledice pojavov teh
bolezni in izvajanje ukrepov za
njihovo obvladovanje so lahko
uničujoči za živali, njihove lastnike in celotno gospodarstvo.
Za obvladovanje bolezni naj bi
bile ključne registracije posameznih obratov pridelave. Takšna registracija pa ni obvezna
za vse. Izvzeti so obrati, v katerih ni kopitarjev (torej goveda,
prašičev, konjev, drobnice …),
obrati, kjer ne gojijo psov, mačk
ali belih dihurjev za vzrejo, in
če ne gre za noben premik živali ali proizvodov v druge države
ali nasploh za premike zunaj
obrata. Če nekdo goji različne
živali, na primer kopitarje in
perutnino, registracija za slednjo ni potrebna, če jo ima za
kopitarje, navaja uprava.
Uredba je zavezujoča v vseh
državah članicah, navajajo v
upravi za varno hrano, Slovenija bo lahko pri pripravah Zakona o zdravju živali na osnovi
te uredbe določila odstopanja,
ki jih omogoča zakonodaja.

A skrb ostaja, meni Rotarjeva in dodaja, da iz odgovora
ni jasno razvidno, ali bodo na
istem dvorišču še naprej smeli sobivati pes, mačka, koza,
kunci ter kokoši. »Ali bo lahko
babica podarila nekaj domačih jajčk vnukinji? To bi namreč lahko pomenilo premik
proizvodov živalskega izvora,
o čemer piše uprava za varno
hrano.« Ob tem se tudi sprašuje, kaj so sploh obrati, ki jih
v odgovoru navaja uprava za
varno hrano. »Kmetije imajo
svoje živali že zdaj prijavljene. Smo obrati torej vsi tisti,
ki redimo zase kakšno kokoš
ali drugo žival?« se sprašuje
Rotarjeva in ugotavlja, da se
posledice te novosti že kažejo, saj si marsikdo sploh ne
upa več nabaviti kokoši. Ob
tem je prepričana, da je reja v
ozkem domačem okolju zagotovo bolj varna kot na velikih
farmah, kjer smo bili že doslej priča številnim izbruhom
bolezni.

Irena Rotar: »Naši predniki so s kakšno
kozo, z nekaj kokošmi ali s kakšnim
zajcem tudi v najtežjih časih znali
preživeti. Menimo, da omejevanje in
registracija kokoši grobo posegata v
pravico do svobodne pridelave hrane. S
tem zmanjšujeta tudi napore za ohranitev
podeželja.«

Bodo takšni prizori v prihodnje le še spomin? Irena Rotar (levo) z Jožetom Šmitom in njegovo ženo Karolino v
Centru za spodbujanje sonaravnega vrtnarjenja na Vranskem. (Foto: Andraž Purg – GrupA)

Bo zaradi primerjave cen kakšen
izdelek cenejši?
Bomo potrošniki res imeli koristi od primerjave cen
košarice izbranih živil, za
katero se je v začetku julija
odločila vlada, češ da bomo
bolje obveščeni o cenah primerljivih izdelkov in da se bo
videlo, kateri trgovci najbolj
zvišujejo cene? Kritiki menijo, da gre za zapravljanje
proračunskega denarja, saj
imajo trgovska podjetja brezplačne kataloge, ki jih lahko
vsi občani prejemajo v svoje
nabiralnike in jih mnogi že
sicer skrbno preučujejo ter
nakupujejo tam, kjer najdejo
najcenejše izdelke.
Mnogi si na telefon tudi namestijo brezplačne aplikacije

Skrb ostaja

trgovskih podjetij, ki omogočajo spremljanje njihovih cen.
Nove analize torej naj ne bi
prispevale k zniževanju cen
v trgovinah, kar bi potrošnike
najbolj razveselilo.
Ministrstvo za kmetijstvo je
medtem objavilo javni razpis
za izbiro izvajalca za spremljanje cen osnovnih 15 živilskih
skupin pri šestih slovenskih
trgovskih podjetjih. Ponudbe so na ministrstvu odpirali
1. avgusta. Kdo je bil izbran,
še ni znano. Po podatkih v
nekaterih slovenskih medijih
naj bi se na razpis prijavila tri
podjetja, med njimi tudi celjski Marcelino, ki se ukvarja z
izdelavo spletnih strani, nudi

različne oglaševalske storitve
in izvaja tržne raziskave. Vrednost njegove ponudbe naj bi
bila najnižja, in sicer manj kot
18 tisoč evrov, medtem ko je
najdražja ponudba dosegala
skoraj 85 tisoč evrov.

Katera živila?
Da bo treba izvajalca izbrati
hitro, kaže besedilo razpisa,
saj naj bi izbran izvajalec že
do sredine septembra vzpostavil posebno spletno stran,
na kateri bo objavljal aktualne
cene izbranih živil pri trgovcih
v Sloveniji vse do konca marca
2023. občasno naj bi spremljal
tudi cene izbranih živil v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.
V košarico bodo uvrščeni
izdelki iz 15 skupin osnovnih

živil – pšenična bela moka,
beli kruh in testenine, goveji
in svinjski zrezki ter piščančji
file, mleko, tekoči jogurt, sir in
maslo, jajca, jabolka, krompir,
sončnično olje in beli sladkor.
Cene bo izbran izvajalec spremljal za do pet živil v vsaki
skupini, torej skupno za do 75
živil, če jih ima trgovec toliko
v svoji ponudbi. Cene bodo
spremljali pri trgovcih Mercator, Spar, Tuš, Engrotuš, Hofer,
Lidl in Eurospin.
Spletna stran bo morala
omogočiti iskanje oz. primerjavo po skupinah osnovnih
živil, imenu posameznega
živila, imenu proizvajalca, poreklu, izpostavljenosti, blagovni znamki, zaščitnem znaku,
maloprodajni ceni ter trenutni
akciji in datumu, kdaj je bila ta
cena popisana, ter po imenu
trgovca.
TC

