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Ljubfjana, 15. december 2O2O

Odprto pismo Vladi RS in slovenskim trgovcem

Dovolj je !

Kmetom in kmetijskim nevladnim organizacijam je dovolj. Zaradi nevzdrZnih razmer na trgu, smo

danes na Vlado RS in slovenske trgovce naslovili skupno odprto pismo, v katerem smo zapisali:

Nespreiemljivo nizek odkup in odkupne cene, ki ne pokrivajo stroSkov pridelave, predstavljajo

ialostno, a trenutno realno stanje na slovenskih kmetijah. Na kmetijah, kjer skrbimo za prehransko

varnost driave. de ielimo kot driava imeti razvojno sposobne kmetije in slovenskega kmeta,

moramo zagotoviti okolje, ki bo to omogodalo. Okolje, v katerem bo potroSnik lahko zaupal domadim

Zivilom, ter okolje, ki ne bo dovoljevalo nepoStenih praks. Zahtevamo torej, da se vzpostavi okolje, ki

ne bo dovoljevalo nepoStenih praks in v katerem bo potroSnik lahko jasno ter enostavno na5el in

izbral Zivila iz slovenskih surovin, poreklu teh izdelkov pa tudi zaupal.

Kmetje zahtevamo od Vlade RS:

- Masne bilance!
- Sledljivost in jasno navajanje porekla vseh sestavin iivila (poreklo driave in ne zgolj EU)!

- UEinkovit nadzor nad poreklom v iivilskopredelovalni industrijil
- Nadzor nad neupoStevanjem pogodbenih obvez (odkup, cene, platilni roki)!
- Celovito promocijo slovenskega kmetijstva in pomembnostiter kakovosti lokalno pridelane

hrane!

- Lokalno hrano v javne zavode (v celoti pri sektorjih, kjer smo samooskrbni)!
- Prepoved zavajajoEega oglaSevanja (med drugim tudi retro-romatiinega naiina dela na

kmetiji)!
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Od trgovcev pa zahtevamo:

- Praviino razdelitev cene med ileni v verigi preskrbe s hrano, ki bo kmetu pokrila stroike
pridelave.

- Povetanje ponudbe slovenske lokalne hrane v trgovskih verigah s primerno ceno za

potro5nika.

- Transparentno oglaSevanje (neuporaba zavajajotih besednih zvez, ki nakazujejo izvor

porekla, vendar ta ni preverjen).

Da bi lahko preiiveli druZine in da bi zmogli poravnavati obveznosti ter razvijati kmetije, zahtevamo,

da nam s temi ukrepi olaj5ajo kmetovanje in s tem pridelavo kakovostne lokalne hrane. Potro5niku pa

omogodijo dostop do naSih Zivil po pravidnih in primernih cenah za kmeta in potroSnika ter zagotovijo

sledljivost.

V upanju, da boste tudi vi prisluhnili naSim zahtevam in bo v kmetijski in prehranski sektor ponovno

vnesena stabilnost in trdnost, vas lepo pozdravljamo.

KMETJE ZAHTEVAMO PRAVIEruE CENE, ZA NAsE, ZA VASE IN POTROSruITOVO

DOSTOJNO ZIVUENJE!

S spoStovanjem I

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Zadrulna zveza Sloven ije

Sindikat kmetov Slovenije
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Zveza slovenske podeielske mladine

Zveza kmetic Slovenije

Zveza lastnikov gozdov Slovenije
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Slovenska zv eza praSiderejcev

DruStvo Slovenski kmet
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