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ZADEVA: Vprašanji Vladi Republike Slovenije glede uvoza mesa s Poljske in
zaščite slovenskega potrošnika
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 6/14, 101/10 in 26/15) predlagam, da Državni svet na Vlado Republike
Slovenije naslovi naslednji vprašanji:
1. Zakaj Vlada Republike Slovenije takoj po izbruhu afere z govejim mesom ni
sprejela ukrepov, ki bi preprečili nadaljnji uvoz mesa s Poljske in s tem
zaščitila slovenskega potrošnika?
2. Zakaj se ne razkrije podatkov o vseh uvoznikih mesa s Poljske?
Obrazložitev:
Ko so preiskovalni novinarji na Poljskem s skritimi kamerami posneli, kako v klavnico
tihotapijo bolno govedo, meso pa nato prodajajo kot zdravo, je izbruhnila afera z
govejim mesom. Na Poljskem je stekla kriminalistična preiskava, odzval pa se je tudi
evropski komisar za varno hrano Vytenis Andriukaitis, ki je na Poljsko poslal
inšpektorje.
Čeprav uradnega poročila glede izvajanja uradnega nadzora nad verigo proizvodnje
in prodaje govejega mesa in izvajanja zahtev EU, vključno z zahtevami o sledljivosti,
še ni, je afera zamajala zaupanje v govedo, ki ga redijo na Poljskem, in pokazala na
pomanjkljivosti v sistemu nadzora nad klavnicami na Poljskem. Sistem veterinarske
kontrole na Poljskem očitno ne deluje. Zaskrbljujoče je, da to ni prva poljska klavnica,
ki so jo obtožili, da kolje bolne krave in prodaja meso kot zdravo. Po nekaterih
ocenah naj bi bilo trgovcev, ki trgujejo z bolnimi kravami, na Poljskem okrog 300.
Torej kljub umiku spornega mesa s tržišča v okviru letošnje afere še vedno obstaja
nevarnost, da se takšni incidenti ponovijo tudi v prihodnje. Ravnanje, ki smo mu bili
priča v aferi, predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi, saj je Poljska velika
izvoznica mesa. Približno 80 % govedine, proizvedene na Poljskem, je namenjene
izvozu. Med drugim je meso s Poljske naprodaj tudi v trgovinah v Sloveniji. Zakaj
torej Vlada Republike Slovenije po izbruhu afere ni sprejela odločnejših ukrepov in
ustavila uvoz mesa s Poljske? Zakaj se ne razkrije podatkov o vseh uvoznikih mesa s
Poljske?

Prevozniki opozarjajo na kakovost mesa, ki se ga uvozi v Slovenijo, zato bi bil nujen
strožji inšpekcijski nadzor in strogo upoštevanje zahtev glede označevanja mesa v
mesnicah. Potrošniki imajo pravico pričakovati, da je izdelek, ki je na prodaj, varen.
Namen označevanja je zagotavljanje popolne transparentnosti nad poreklom mesa v
prodaji, kar bi moralo veljati tako za domače kot tuje izdelke. Pravilno označevanje je
osnova za zagotavljanje sledljivosti in kupcem daje zagotovilo o načinu vzreje živali,
poreklu mesa, vseh zahtevah gleda higiene in varnosti ter s tem zagotavlja zaupanje
in varnost potrošnikov.
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