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Spoštovani čebelarji,

Pred dnevi smo vas že obvestili o prenovi spletne strani www.slovenskimed.si in sicer v delu ponudbe
čebelarjev. Zaradi spremembe zakonodaje (Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo) v delu, ki nalaga javnim zavodom nakup 50% vseh živil
slovenskega porekla, namreč vidimo priložnost, da javnim zavodom ponudimo naš med. To je navsezadnje tudi
dolgoletni cilj našega medenega zajtrka oz. tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Prvotna oblika ponudbe je omogočala vpis cen, kar pa je povzročilo nestrinjanje med čebelarji saj ni bilo mogoče
vpisati cene nižje od priporočene. UO je namreč v letu 2018 sprejel priporočilo čebelarjem, da naj medu ne
prodajajo pod povprečno ceno uvoženega medu, ki znaša 12,71 EUR/ kg.
Komisija za ekonomiko je tako v petek, 3.4. na svoji 1. seji preko videokonference sprejela sklep, da se na spletni
strani s ponudniki medu (borza medu) objavijo posamezni ponudniki, vendar brez objave cen in da se
priporočene cene ČZS objavijo grafično bolj pregledno na vidno mesto na spletni strani, kjer se nahaja ponudba.
Skladno s sklepi komisije smo tako še nekoliko spremenili način ponudbe. Poleg tega, da cena ni več del
objavljene ponudbe čebelarja, smo uredili tudi preglednejši način iskanja ponudnikov in preimenovali borzo
medu v ponudbo medu oz. čebeljih pridelkov. Zaradi tega smo žal morali izbrisati vse že vpisane ponudnike,
za kar se opravičujemo in vas vabimo, da svojo ponudbo ponovno vpišete. Čebelarska zveza Slovenije pa bo v
naslednjem tednu javnim zavodom poslala povabilo k nakupu medu pri čebelarjih in povezavo na spletno stran,
kjer bo ponudba zbrana na enem mestu.
Pri postavljanju cene čebelarjem svetujemo, da ne prodajate medu pod ceno, ki bi ogrozila ekonomičnost
vašega čebelarstva. Priporočene cene so lahko vaša orientacija. Pomembno je, da se zavedamo pomena svojega
dela in dela svojih pridnih čebelic. Pri prodaji medu namenjenega javnim zavodom, morebitnim trgovinam za
nadaljnjo prodajo, ipd. pa se poslužujmo količinskih popustov. Vabimo vas tudi k branju prispevka o
vrednotenju čebeljih pridelkov in ceni na trgu.
Še enkrat se opravičujemo za morebitne nevšečnosti in vas vabimo k ponovnem vpisu vaše ponudbe na naši
spletni strani http://www.slovenskimed.si/Si/iskanje.php .
Lep pozdrav in ostanite zdravi!
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