Brdo pri Lukovici, 2.4.2020

Spoštovani čebelarji,
Čebelarska zveza Slovenije si že dolgo časa preko različnih projektov, kot je medeni zajtrk,
dan slovenske hrane, kosilo iz zaščitenih kmetijskih proizvodov v okviru shem kakovosti itd.
prizadeva, da bi bilo na krožnikih v javnih ustanovah več lokalno pridelane hrane. Sedaj je
pravi čas, da to uresničimo vsi deležniki v prehranski verigi, saj ugotavljamo, kako
pomembna je samooskrba v tem času. Spomnimo naj na cilja medenega zajtrka, to sta
osveščanje javnosti o pomenu čebel in prednostih lokalno pridelanih živil, ki smo ga pričeli
pred skoraj petnajstimi leti.
Nemalokrat smo javnost spodbujali k nakupu lokalno pridelanih pridelkov, hkrati pa smo s
pobudo Čebelarske zveze Slovenije o razglasitvi dneva slovenske hrane želeli uresničiti cilj,
da se tudi javne ustanove v čim večji možni meri obračajo na lokalne pridelovalce hrane. V
predlogu, ki je bil pred časom naslovljen na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano smo predlagali, da se poveča delež lokalnih živil, ki bi bil izvzeti iz javnih naročil.
Vse pretekle aktivnosti Čebelarske zveze Slovenije in drugih deležnikov ter trenutna
situacija doma in v svetu je botrovala k temu, da je Vlada RS v predlogu Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo predvidela, da mora biti najmanj 50% pridelanih ali predelanih kmetijskih
pridelkov oz. živil v javnih zavodih slovenskega porekla. V naslednjih dneh pričakujemo
sprejetje zakona. S tem se močno približujemo cilju našega medenega zajtrka! Čebelarji
imamo s tem enkratno priložnost, da svoj med ponudimo javnim zavodom. Slednji se že
obračajo na vas čebelarje, poskrbimo, da se obračajo tudi tisti, ki morebiti ne vedo za vas.
Na Čebelarski zvezi Slovenije smo se zato odločili, da na spletni strani www.slovenskimed.si
posodobimo borzo medu, na kateri čebelarji lahko oddate svojo ponudbo čebeljih
pridelkov. Dosedanje objave smo v celoti zbrisali, saj so bili podatki zastareli. Čebelarji, ki
ste zainteresirani za objavo ponudbe čebeljih pridelkov, vabimo k novemu vpisu (na
zavihku Borza medu kliknete Dodaj ponudbo, odpre se vam registracijski obrazec, v
katerega vpišete svoje podatke in nadaljujete z vnašanjem ponudbe), ki bo možen od 2.
aprila 2020 dalje.
Uvedli smo naslednje novosti:
- čebelje pridelke in izdelke ne bo možno ponuditi po nižji ceni kot je priporočena
cena ČZS (program tega ne bo dovoljeval), lahko pa boste vpisali višjo ceno,

-

v primeru, da ste vključeni v katero od shem kakovosti ali imate certifikat za
ekološko pridelavo, bo to možno dopolniti.

Glede na ves trud, ki ga čebelarji moramo vložiti v pridelavo čebeljih pridelkov in glede na
vse slabše pogoje za čebelarstvo v naravi, ki je v zadnjih letih že večkrat pokazala svojo moč
in povzročila nemalo težav, čebelarje še enkrat prosimo, da spoštujejo priporočene cene in
sledijo priporočilu UO ČZS naj se medu ne prodaja pod povprečno maloprodajno ceno
uvoženega medu na slovenskem trgu, ki je v letu 2019 znašala 12,71 EUR za 1.000 gramov.
Čebelarska zveza bo o možnostih glede nabave medu pri čebelarjih v prihodnjem tednu
obvestila tudi javne zavode. Na ta način si bodo namreč lahko na enem mestu poiskali
ponudnika.
Vabimo vas, da se v čim večjem številu odzovete z vašo ponudbo čebeljih pridelkov in
izdelkov in izkoristite možnost vaše brezplačne predstavitve ponudbe.
Na sledeči spletni povezavi http://www.czs.si/objave_podrobno_czs/10770 pa še en
prispevek o pomenu čebel in kaj vse odraža cena čebeljih pridelkov.
Še enkrat vabljeni k oddaji ponudbe na spletni strani www.slovenskimed.si in ostanite
zdravi!
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