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Številka: 014-18/2022/2
Datum: 10. 2. 2022

Zadeva: Nesprejemljivo razvrednotenje lokalne surovine
Zveza: Vaš dopis z dne 17. 1. 2022

Spoštovani, 

prejeli smo vaš dopis, v katerem opozarjate na nesprejemljivost in nerazumnost akcijskih 
prodajnih cen trgovcev za goveje meso »izbrana kakovost«.

Na ministrstvu smo prav tako zaskrbljeni ob pojavu takšnih akcij, saj so tovrstni proizvodi višje 
kakovosti, zato je s tega vidika še dodatno nesprejemljivo, da se prodajajo po tako nizkih 
akcijskih cenah. 

Ministrstvo je z Zakonom o kmetijstvu vzpostavilo vse potrebne zakonske podlage za dobro 
delujoče verige in sheme kakovosti. Vzpostavitev teh sistemov je namenjena ureditvi odnosov v 
verigi, zaščiti posameznih šibkejših členov v verigi itd. Z zakonom se je tako podrobneje 
opredelilo nedovoljena ravnanja, obvezno pisnost pogodb, vlogo varuha odnosov v verigi 
preskrbe s hrano ter delovanje Javne agencije RS za varstvo konkurence kot prekrškovnega 
organa. Ravnanja v verigi preskrbe s hrano nadzira Javna agencija RS za varstvo konkurence, 
prav tako pa delovanje v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi spremlja tudi Varuh 
odnosov v verigi preskrbe s hrano. Cilj te ureditve je, da ščiti in ureja odnose predvsem v luči 
zaščite šibkejših dobaviteljev v verigi preskrbe s hrano.

Žal, tudi vse zakonske ureditve, ki jih vzpostavi država glede izboljšanja odnosov v verigi 
preskrbe s hrano, ne morejo preprečiti proizvajalcem in prodajalcem, da se samostojno odločajo 
tudi za poslovne dogovore, pri katerih lahko prodajajo svoje proizvode celo pod proizvodno 
ceno in tako oškodujejo vse predhodne člene v verigi. Ker gre v takšnih primerih za poslovne 
dogovore med trgovci in samimi proizvajalci, kot dobavitelji, ministrstvo v njihove dogovore, ne 
more posegati. Politika dogovora cen oziroma prodajnih akcij je torej v celoti prepuščena 
odnosu med trgovcem in proizvajalcem dobaviteljem.

Strinjamo se, da takšne akcije in poslovne odločitve niso v korist nikogar v verigi, saj izkrivljajo 
realno sliko, onemogočajo pravične deleže prihodkov za posamezne člene, kar lahko ogrozi 
celotno verigo in propad členov v verigi. Negativen učinek prodaje pod proizvodno ceno pa pri 
kupcih lahko ustvarja percepcijo, da je  možno proizvesti hrano tudi po zelo nizkih cenah.
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Ministrstvo bo tudi v bodoče intenzivno delalo na prepoznavanju shem kakovosti, sodelovalo s 
sektorji, informiralo potrošnike in se trudilo vzpostaviti primerno okolje za boljše pogajalske 
odnose v verigi preskrbe s hrano.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Vlasta Grašek Janja Kokolj Prošek
podsekretarka      vodja sektorja
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