
 

  

 

 
 

Ljubljana, 21. marec 2020 

 

SPOŠTOVANI ŽUPANJE IN ŽUPANI! 

 

Dovolite, da Vam, Vašim sodelavcem, civilni zaščiti, gasilcem in vsem lokalnim organizacijam 
ter prostovoljnim ekipam, ki se vzpostavljajo na lokalnem nivoju, izkažem globoko spoštovanje 
za delo, ki ga opravljate v teh nepredstavljivih časih, v katerih se s skupnimi močmi borimo proti 
epidemiji Covid-19 ter trudimo za naše državljane, vaše občanke in občane, vzpostaviti tudi 
čimbolj varno in nemoteno oskrbo s hrano. 

Na Vas se obračam, ker ste poleg slovenskih kmetic in kmetov, kmetijskih zadrug, kmetijskih 
podjetij in njihovih nevladnih organizacij ključni pri organizaciji nemotene oskrbe državljanov z 
lokalno pridelano in predelano hrano.  

Čimbolj neovirana lokalna kmetijska pridelava in reja, predelava primarnih kmetijskih proizvodov 
in nepretrgane verige oskrbe državljanov z lokalno hrano, so ključni dejavniki, da v letošnjem 
letu ohranimo sedanji nivo samooskrbe s primarnimi kmetijskimi proizvodi, ki je temelj letošnje 
in prihodnje prehranske varnosti naše države. Zato imamo z ukrepi na področju kmetijstva, tako 
na državnem kot lokalnem nivoju, skupno nalogo, da slovensko samooskrbo že v letošnjem 
letu, tudi za prihodnje, bolj umirjene čase, pri ključnih kmetijskih pridelkih tudi izboljšamo. 

Slovenski kmetice in kmetje se v tem času za nas že pripravljajo na novo rastno sezono, 
pridelek zgodnje zelenjave nam že lahko ponudijo, prav tako proizvode iz reje domačih živali in 
predelane proizvode iz rastlinskih pridelkov. Številnim družinskim slovenskim kmetijam prodaja 
na lokalnih, kmečkih tržnicah predstavlja temeljni tržni kanal za pridelke in proizvode svojih rok 
in slovenske zemlje. Zapiranje lokalnih tržnic lahko ogrozi njihov socialni položaj in nadaljevanje 
družinske kmetijske tradicije. Njena ohranitev pa je pomembna tako za slovensko prehransko 
varnost kot slovensko družbo kot celoto. 

Številne lokalne skupnosti ste tržnice v tem času zaradi epidemije Covid-19 zaprle. Verjamem, 
da je bilo vaše edino vodilo za to odločitev skrb za zdravje in varnost občank in občanov. Ker se 
prodaja na tržnicah večinoma izvaja na odprtem prostoru, kjer je z ustreznimi organizacijskimi 
ukrepi (večji razmiki med stojnicami, omejeno število kupcev, določene poti in razdalje med 
kupci, uporaba zaščite za usta in nos ter rokavic, razkuževanje, ustrezen nadzor s strani 
občinskih redarjev) lažje zagotoviti bolj varno oskrbo državljank in državljanov s hrano kot v 
zaprtih prostorih, vas prosim, da ponovno razmislite o njihovem morebitnem odprtju.  

Z vladnim odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom Republike Slovenije, prodaja živil na tržnicah namreč ni prepovedana. Je pa 
prepovedana prodaja drugih izdelkov (obutve, obleke, suhe robe in podobno). 

 

Spoštovani! 

Verjamem in zaupam vašim odločitvam. Samo skupaj lahko na podlagi trenutne izkušnje 
zgradimo varnejšo prihodnost. Tudi tako, da slovenskim družinskim kmetijam omogočimo, da 
našim državljanom ponudijo svoje pridelke. 

Stopimo skupaj tako, da stojimo narazen! 

     

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica 


