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Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA – POSTOPEK ZELENEGA KARTONA O ODPADNI 

HRANI. 1. 7. 2015 smo prejeli pismo lorda Boswela, predsednika odbora za EU v lordski zbornici s predlogom 

za zeleni karton o odpadni hrani. Skupaj z delovnim prevodom, ste ga prejeli kot gradivo k tej točki, lord Boswel 

je posamezne parlamente oziroma njihove odbore za zadeve EU povabil k sopodpisu pobude, ki jo bodo poslali 

Evropski komisiji. Postopek zelenega kartona naj bi okrepil politični dialog med nacionalnimi parlamenti in 

Evropsko komisijo, in sicer naj bi nacionalni parlamenti lahko predlagali sprejetje novih ter spremembe in 

razveljavitve obstoječih zakonodajnih in drugih aktov EU. Kot je razvidno iz poslanega gradiva zaradi 

seznanitve javnosti in magnetograma bom ta del prebral v celoti: Zainteresirani parlamenti bi Evropsko komisijo 

pozvali naj ob predložitvi novega svežnja okrožnem gospodarstvu sprejme strateški pristop do zmanjševanja 

odpadne hrane, ki bo vključeval sledečih pet elementov: 1. Navodila EU za donacijo za donatorje hrane in banke 

hrane. Skladno s hierarhijo odpadkov bi morala biti neprodana hrana najprej razdeljene v dobrodelne namene. 

Navodila lahko določajo skladno z ustreznimi predpisi glede higiene in označevanja ter sodelovanja med 

državami članicami, podjetji in dobrodelnimi organizacijami, da se prepoznajo in oblikujejo pobude za 

redistribucijo hrane. 2. Usklajevalni mehanizem EU za izmenjavo najboljših praks med državami članicami 

glede strategij za preprečevanje nastajanja zmanjševanje in odpravljanje odpadne hrane, vključno z raziskavami 

in inovacijami, spodbujanjem smotrne uporabe odpadne hrane ter praktičnimi načini za preprečevanja nastajanja 

in zmanjševanja odpadne hrane med potrošniki in v industriji. 3. Evropska komisija naj spremlja čezmejno 

verigo oskrbe hrano med kupci in dobavitelji po vzoru medsektorske pobude / nerazumljivo/ in / nerazumljivo/ 

ter z namenom preprečevanja nepoštenih praks, ki vodijo do nepotrebno zavržene hrane in spodbujanja 

sodelovanja v dobavni verigi za preprečevanje, nastajanje in zmanjševanje odpadne hrane. 4. Priporočilo 

Evropske komisije o opredelitvi odpadne hrane in zbiranju podatkov na podlagi vseevropskega projekta Fusions, 

projekt optimizacije strategij za preprečevanje, nastajanje odpadne hran, zlati na področju opredelitev. In 5. 

Vzpostavitev horizontalne delovne skupine znotraj komisije, ki bo ocenjevala upoštevanje predlogov v zvezi z 

odpadno hrano pri oblikovanju politik v okviru komisije. V okviru obravnave pri tej točki bom dal na glasovanje 

naslednji predlog sklep: Odbor za zadeve EU podpira predlog zelenega kartona o odpadni hrani, kot ga v pismu z 

dne 12. 6. 2015 predlaga lord Boswel predsednik odbora za EU lordske zbornice. Na tej točki odpiram razpravo 

in vas pozivam, da se opredelite do vsebine priporočila iz zelenega kartona in predloga tega sklepa. Gospod Jani 

Möderndorfer, izvolite.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS ZaAB): Vemo o čem govorimo. Imamo res vsi zelo jasno sliko kaj 

iz tega priporočila oziroma iz tega pisma veje. So razjasnjeni vsi pogoji, kaj to pomeni, ko sprejmemo en tak 

dogovor, na koncu bomo pa videli, da bomo več plačali kakor bomo pa imeli korist iz tega postopka. To je sedaj 

ratala ena modna muha. Sliši se izredno dobro. Odpadno hrano je treba, bom rekel, na nek način zadržati, jo 

uporabiti oziroma zmanjšati in tako naprej. Celo še več, v Franciji so sprejeli celo en zakon na predlog opozicije 

prav na hitro, v resnici pa je vse skupaj en blef in cirkus. Zakaj? Zaradi tega, ker če bomo pogledali  
 
15. TRAK: (SC) – 9.10 
 
(nadaljevanje) pogoje, ki jih imajo v drugih državah za obdelavo in pripravo in bom rekel nenazadnje tudi 

deljenje take odpadne hrane in v nadaljnjo uporabo pomeni, da moraš imeti neke določene pogoje. V Sloveniji 

samo hasap nam prinese take stroške, da tisti, ki se bo hotel s tem ukvarjati v sicer neki dobri veri, da bomo to 

dali za Rdeči kriz, Karitas, nobeden ne izpolnjuje pogojev, zato da bi se lahko ukvarjal s tem z danimi predpisi. 

To v drugih državah je bistveno na nižjem nivoju kot v slovenskem prostoru. Na koncu bomo ugotovili, da bo 

input vložek bistveno večji od tistega, kar dejansko bomo na koncu od tega dobili. To je čista oslarija na kubik, 

se pa sliši zelo dobro, to pa povem že v naprej. Na prvo žogo so vsi takoj za, še pri meni v moji poslanski skupini 

so vsi za to in na vas veselje in vzhičenost. Vsi pravijo, kako je to treba takoj podpreti. Sedaj si predstavljajte, 

koliko denarja je potrebno na eni strani poskrbeti, zato da bom lahko to izvajal. Dokler meni te podatki ne bodo 



jasni jaz nikdar in nikoli se ne bom strinjal na pamet z nekimi floskulami, ki v naprej niso jasne. Namreč, po 

vrsti. Kaj to pomeni za slovenski prostor, ne za evropski in za Angleže, za slovenski prostor? Kaj to pomeni, kdo 

bo to zagotavljal? Ali bomo imeli nekaj spet na papirju samo zato, ker je to nekdo predlagal in ker se to lepo 

sliši? Jaz teh podatkov nimam, če jih imate vi, prosim na dan z besedo, ker bi rad slišal kako ste vi s tem 

seznanjeni in kako vi to veste in kako lahko z lahkoto sprejmete predlog, da je to treba nadaljevati. Jaz si tega ne 

upam trditi. Najprej na mizo vse podatke, naj pove tudi vlada, o tem kaj svoje, kaj pomeni z vidika nadaljevanje 

tega zelenega kartona in potem se bomo naprej pogovarjali. Jaz več ne bom sprejemal nekaj kar tako na pamet, 

ker je nekdo nekaj rekel in ker nima za to nobenih podlag in bom rekel, ne zadnjih izračunov. Jaz osebno ne 

podpiram tega predloga, dokler nimam cele slike pred seboj. Hvala.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Hvala. Razprava je odprta. Gospa Dekleva.  
 
ERIKA DEKLEVA (PS SMC): V tej točki moram reči, da se strinjam in sicer, zaradi lastnih izkušenj. 
Humanitarne organizacije res nimajo pogojev, da bi potem lahko razdeljevale to hrano. Čisto konkretno. Neka 

lokalna organizacija ali Karitas, Rdeči križ tudi hladilnika nima, da bi, potem mlečne izdelke ali kaj podobnega 

lahko shranila in razdelila in še česa drugega. Tako da to, vsekakor je vprašanje o katerem bi bilo potrebno kaj 

več vedeti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Hvala tudi vam. Razprava je odprta. Jaz moram povedati, da je 

ta predlog dala / nerazumljivo/ zbornica. To je v bistvu test tega Zelenega kartona, da se poskuša v okviru 

nacionalnih parlamentov vplivati na evropsko zakonodajo. Jaz se tudi, do neke točke, strinjam z gospodom 

Möderndorferjem pa vendar mislim, da je ta tema aktualna in da je na tej temi potrebno tudi v Sloveniji nekaj 

narediti in tudi analize absolutno se je ne bomo branili. Verjamem, da bo tudi v kratkem narejena. Gre za to, da 

se na ravni EU predlaga neke generalne ukrepe, ki bodo doprinesle oziroma pač na neki način vplivali na to, da 

ne bo več toliko odpadne hrane. Izvolite, gospod Möderndorfer.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS ZaAB): Predsednik, DZ je že eden kup neumnosti sprejel še 

posebej, ki jih predlagala EU. Jaz ne dvomim, da so nameni in želje iskreni in dobro, itd., ampak povejte mi, 

sedaj direktno sprašujem predsednik, kaj vemo konkretno o tem kaj se bomo pogovarjali?  
 
16. TRAK: (SC) – 9.15 
 
(nadaljevanje) Ne vemo nič. Vemo samo to, da gre samo za eden produkt nečesa, ki visi nad oblaki, neka 

usmeritev, dajmo nekaj narediti s temi odpadki, v resnici, pa ne vemo nič. Zakaj je to pomembno kako se 

odločamo? Ves čas govorimo ja, ja, ja, potem pa kar naenkrat pade ena evropska direktiva, mi se pa tukaj nekaj 

seznanjamo in na koncu se moramo uskladiti z zakonodajo s to evropsko direktivo in na koncu nas to samo 

košta. Mi moramo pravi čas povedati spot, sedaj pa povejte, kaj res mislite, kako to izgleda, imate razdelan 

model, imate idejo rešeno? Jaz sem počasi res dovolj, da nekdo nekaj navrže, zaradi bom rekel nekih 

populističnih štosov, ker se to lepo sliši. Vam bom povedal primer konkreten. Točno ta, ki sem ga omenil.  
Na naši poslanski skupini je tudi padla ideja kako je treba z odpadno hrano ne vem ravnati in izkoristiti, bla, bla. 

Danes se mi sprašujemo v vseh teh mega centrih koliko je hrane tik pred pretečenim rokom, zakaj se to ne da 

humanitarni organizacij, itd. Jaz bom bolj natančno povedal kot je povedala kolegica Dekleva. Ne hladilnik, 

dragi moji, to je toliko količin hrane, da vi rabite nove zbirne centre v velikosti novih trgovin, da vi to vse 

posortirate. Rabite ljudi, ki jih boste zaposlili, ki bodo s tem delali, ki bodo manipulirali, ven pospravljali, itd., 

skratka, to je eden cel postopek in režim. Še enkrat vas opozarjam. V Italijo pojdite v gostinski obrat imate lahko 

samo eden navaden WC pa ni važno ali je za moškega ali žensko. Pri nas v Sloveniji že pri WC-ih kompliciramo 

kaj šele pri hrani in obdelavi in rokovanju oziroma vseh teh postopkih. To ni hec. Zato sem jaz proti nekim 

načelnim strinjanjem in da smo se kar nekaj seznanili. Dragi moji jaz vam povem, prevečkrat je to Slovenijo 

stalo, da smo se nekaj seznanili, zato ker je tam nekdo iz drugega konca Evrope nekaj predlagal in dobro se sliši, 

"House of the Lord", lepo vas prosim. Nehajmo s tem. Oziroma "Lord of the house" ali kakorkoli se že reče ta 

hiša. Kakorkoli, bistvo je, da vse preveč umetelno izgleda, v resnici pa nimamo dovolj jasnih podatkov kako se 

bo to izpeljalo.  
Zakon, ki so ga sprejeli v Franciji je v treh členih, smo potem, ko smo se pogovarjali smo ga še dali prevesti in 

pogledati kaj je in potem smo izvedeli tudi kronologijo kako je bil ta zakon sprejet prav na hitro na predlog ene 

opozicijske stranke in ker je bil simpatičen so ga, potem vsi sprejeli. Pojdite vprašati francosko ambasado kako 

izvaja ta zakona, ga ne izvajajo, ker nimajo pogojev za to. To je problem, to ni tako enostavno. Ampak veste, 

tako kot vedno, vsi v znanem stilu, dajmo, se dobro sliši. Jaz osebno, ja absolutno, jaz sem za to, da se odpadno 

hrano, ideje je preveč, pa da v resnici ne vemo kako rešiti ta problem. To je vse kar vem o tej hrani kako rešiti ta 

problem. Da se bom pa jaz tukaj seznanjanj, zato ker je nekdo nekaj predlagal nimamo pa pred seboj parametrov, 



nimamo dejanskega stanja v katero smer bo to šlo, ampak da na neki načelni ravni v EU flancamo, tako kot je to 

za ta mega projekt EU znano, da itak vse se na načelni ravni, tako kot je predsednik rekel, ni vedel kako gre iz te 

zgodbe ven in sedaj, ker ima pripravljeno v scenariju, da je to treba sprejeti, vendar se pogovarjamo…, nekako je 

hotel rešiti zgodbo. V resnici predsednik, nimamo odgovorov, to se ne sprejema kar tako na pamet, zato sem 

malo bolj oster, ampak ne do tebe, ampak do nas vseh skupaj. Preveč na pamet in na hitro sprejemamo neke 

odločitve pa za to nimate. Poglejte v opomnike kaj so vam stokovci napisali, se strinjamo, podpiramo, ampak 

razlogov za to pa vam niso navedli, ker jih ne poznajo.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Gospod Möderndorfer, ima prav, pa vendar, res gre za načelno 

zgodbo, ki je povezana z vključevanjem parlamentov EU v zakonodajni postopek evropske komisije. Tukaj, še 

enkrat poudarjam, gre za načelno zgodbo, ki bo nekaj časa trajala. V tem času, ko bo ta postopek trajal lahko 

pridobimo analize za Slovenijo. Gospa Jana Jenko se je prijavila k besedi.  
 
17. TRAK: (DAG) – 9.20 
 
MAG. JANA JENKO (PS DeSUS): Hvala lepa za besedo.  
No, v tem trenutku se tudi jaz močno strinjam z gospo Dekleva in gospodom Janijem. O tem premalo vemo. 

Odpadki oziroma odpadna hrana je res problem, ampak pri nas imamo zelo močno prisoten tudi varnostni sistem 

prehrane, zdrave hrane, HASAP, ki marsikaj onemogoča, in se držimo kot pijanec plota tega sistema, dostikrat se 

mi zdi pretirano. In ravno to lahko povzroča velike težave tudi pri sprejetju neke take zaveze. In mislim, da bi 

bilo dobro, da pristojno ministrstvo, preden tu kaj potrjujemo, poda svoje mnenje o tej zadevi, kako naprej 

ravnati, kam spravljati te odpadke. Se strinjam, da je to velika težava, da bi bilo dobro to hrano porazdeliti tistim, 

ki je nimajo. Ampak res nas po drugi strani pa lahko prizadenejo kakšni ukrepi, tako da predlagam, da se ta sklep 

začasno umakne z dnevnega reda, sprejetje tega sklepa, in se to točko prestavi na eno od naslednjih sej. Hvala. 
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Hvala lepa tudi vam. 
K besedi se je javil gospod Simon Zajc.  
 
SIMON ZAJC (PS SMC): Hvala za besedo. 
Zdaj ne vem, ali vsi zares vemo, kaj sploh govorimo zdajle. Namreč, dva vidika te točke sta, se mi zdi. Eno je to, 

kar smo zdaj omenili, hrana, ki se jo zavrže oziroma se je zdaj ne bi več zavračalo. Kar se tega tiče, je bilo kar 

veliko pametnih stvari povedanih. Iz osebnih izkušenj vem, da, recimo, pri zelenjavi nimaš več komu česa 

darovati, ko ni več uporabna za prodajo, ni za nikogar več uporabna, samo še mogoče za kompost ali živino. Če 

hočeš dati to potem naprej, je točno tako, kot je Jani rekel, ti rabiš ljudi, ki bodo to očistili, da bo približno 

zgledalo za uporabo, in to je potem že tak strošek, da se več ne splača. Ampak mislim, če sem pravilno razumel 

zdajle to točko, da to ni glavna poanta. Glavna poanta je, ali mi podpiramo uvedbo Zelenega kartona ali ne. 

Zeleni karton se je predlagal in ko se je predlagal, je ena od teh točk oziroma ena od tem, ki naj bi se z Zelenim 

kartonom začele reševati, tudi ta odpadna hrana, druga je pa, mislim, nekaj z bankami v zvezi.  
Zanima me, ali mi zdaj s tem sklepom podpiramo to, da se nam zdi uvedba Zelenega kartona smiselna in 

pametna, ker jaz tule vidim nekaj pozitivnih točk tega, če to uvedemo, ali podpiramo zdaj prav vsebinsko to 

odpadno hrano, o kateri pa res ne vemo kaj dosti. Ampak tudi če to podpremo, mislim, da preden bo kadarkoli 

prišlo do nekih ukrepov, mora to komisija dati naprej. Ker če sem se dobro seznanil s tem Zelenim kartonom, se 

ga podpre samo v smislu, da ne gre v nasprotje z zdaj veljavnimi pogodbami in tako naprej. Tako bi tu za vse 

nas, ker mislim, da zdaj malo čudno gledamo, o čem se zdaj zares pogovarjamo, o Zelenem kartonu ali o tej 

odpadni hrani, ali bo to potem vsebinsko imelo kakšne posledice. Ker če jih bo imelo, se bom jaz tu strinjal z 

gospodom Janijem, ker tudi sami opažamo, da sprejemanje ukrepov, ki so na prvo žogo, ponavadi iz opozicijskih 

strank, od koder tudi Jani prihaja, zelo všečno in podobno, znajo priti in te v rit brcnit, ker jih nisi dobro 

premislil. Tako da bi tu prosil za razlago, kaj zdaj delamo.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Hvala lepa. 
Gospod Möderndorfer, izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS ZaAB): Seveda vem, o čem govorim, in vem, kaj govori Zeleni 

karton. Namenoma sem pa govoril o odpadni hrani, ki je samo en delček tega Zelenega kartona, absolutno. 

Ampak zdaj vas bom pa na eno stvar spomnil, predvsem nekatere, ki ste mogoče prvič v parlamentu in ne veste, 

kaj se je že dogajalo, pa vam bom iz prakse povedal. Ne vem, koliko poznate, ste pa lahko iz medijev spremljali, 

iz prejšnjega mandata, problem vode. Takole se je začelo, nedolžno, da bomo uredili vprašanje vode v Evropi. 

Na koncu se je zbiralo v Evropski uniji preko milijon podpisov, zato da se voda več ne bi podeljevala v smislu 

prodaje in tako naprej, ker so multinacionalke zadaj zavohale, da dolgoročno pravzaprav ne bo več nafta toliko 



vredna, ampak bo bolj voda, zato da bo z njo lažje manipulirati in bomo z vodo upravljali. Zelo poenostavljeno 

in zelo posplošeno sem povedal, da ne govorim vseh podrobnosti, kaj v resnici se je dogajalo. In ko je prišlo v 

slovenski prostor, s tem  
 
18. TRAK: (DAG) – 9.25 
 
(nadaljevanje) da smo mi bili soudeleženi pri tej vodi in pri odločanju in smo se načelno strinjali in ne vem 

kakšne neumnosti smo počeli tu. Še malo pred tem je bilo, zaradi česar smo imeli cel halo, ko je bilo vprašanje, 

pa mi bodo strokovni sodelavci tega odbora pomagali, Roman Jakič je vodil takrat ta odbor, šlo je pa za temo, 

mislim, da… / oglašanje v ozadju/ Kako? / oglašanje v ozadju: "Acta."/ Tako je. Popolnoma isti štos! Veste, 

kakšne odgovor smo dobili, ja, Slovenija je dajala soglasja, strinjala se je, v začetnih fazah, teh načelnih, da je to 

šlo vse tako naprej. Potem, ko je prišlo pa do direktive – uh, ne! -, se je pa vse skupaj zaustavili, smo se pa malo 

potrkali po glavi, v čem smo pravzaprav sploh ves čas sodelovali. Zato pravim, da se prav nobena bolečina ne bo 

zgodila, če mi danes o tem ne odločamo. Treba je zadevo malo ustaviti in malo nehati, da uradniki vodijo to 

Evropo in to državo. Zelo jasno bom povedal - uradniki, ker jo vedno uradniki vsepovsod vodijo. In to je ključen 

problem. Zaradi tega, ker politika ne sledi, ne bere in več ali manj daje neka splošna načelna soglasja in se kar 

naprej tam nekaj potrjuje. Jaz načeloma, vam danes povem, če bo to šlo na glasovanje, bom zelo jasno glasoval 

proti. Ampak ves moj govor je namenjen bolj temu, da boste razumeli, zakaj bom glasoval proti, da se 

razumemo. In ne želim, da smo spet neke ovce, ki kar naprej samo govorimo, ja, ja, ja, smo za načelno. Saj nič 

ne boli, če smo načelno za, saj to ni še nič odločujočega. A veste, ampak ta načelna mnenja se enkrat 

akumulirajo v odločitev, in to je bistvena razlika. In dokler jaz ne vem, kaj to v resnici pomeni, ne dajem 

načelnih soglasij, tudi v "private life" več ne. Kaj šele, ko imam odgovornost, ko soodločam za širšo skupnost.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Hvala lepa. 
K besedi se je javil gospod Nemec. Se odpovedujete. Gospa Jenko, izvolite. 
 
MAG. JANA JENKO (PS DeSUS): Hvala za besedo.  
Jaz bom glasovala proti, če bo prišlo do glasovanja in ne bo prestavljeno na poznejši termin. Ker je tu samo 

pobuda Lordske zbornice, to ni noben uraden dokument Evropske unije. Mislim, da vsakdo potem lahko da neko 

pobudo, ki jo bomo v Državnem zboru sprejemali. Ne vem, če je to ravno primerno, no. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Hvala lepa.  
Gre za postopek. Zeleni karton je pač ideja, ki jo je na neki točki predlagal gospod lord Boswell. In ta tema in 

vsebina, ki bo prišla z njo… / oglašanje v ozadju/ Proceduralno? Izvolite.  
 
IRENA KOTNIK (PS SMC): Moj proceduralni predlog je, da odločamo o tem, ali bomo glasovali o 

predlaganem sklepu ali ne, ali se preloži na eno od naslednjih sej odbora. Prosim, da daste ta predlog sklepa na 

glasovanje.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Absolutno bom dal ta sklep na glasovanje. Bomo kar glasovali 

o tem sklepu. Predlagam naslednji sklep: Odbor za zadeve Evropske unije podpira predlog Zelenega kartona o 

odpadni hrani… / oglašanje v ozadju/ Da se točko preloži… Ja, izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS ZaAB): Da ti bo lažje, sprejmi ta predlog, pa se boste 

"pobrejnstormal", pa boste potem do naslednjega petka že vedeli, kaj boste naredili. / smeh/ Kajne, dajmo dihat 

malo vmes, no. Okej? Nič ne bomo izgubili. Ta predlog je krasen. Se boste lahko usedli in… Jaz ne vem, zakaj 

tako hitimo, kaj se bo zgodilo do naslednjega petka. / oglašanje v ozadju/ Nič hudega! Ježešmarija, kaj vse smo 

že zamudili s to Evropsko unijo, pa še vedno danes funkcioniramo! Nehajmo s tem! 
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: No, krasno. Bomo videli v nedeljo, kako bo funkcionirala 

naprej. Ampak glede na roke, ki so postavljeni, moramo o tem  
19. TRAK (VI)  
 
(Nadaljevanje)roke, ki so postavljeni, moramo o tem odločati do 15. julija, če ste si prebrali to. Delovno gradivo 

oziroma tisto, kar ste dobili po elektronski pošti oziroma v vaše nabiralnike.  
Ne glede na proceduralni predlog dajem na glasovanje naslednji sklep, in sicer Odbor za zadeve EU podpira 

predlog zelenega kartona o odpadni hrani kot ga v pismu z dne 12. 6. predlaga lord Boswel / nerazumljivo/ 

predsednik odbora za EU lordske zbornice. Glasujemo. Proceduralno, izvolite gospod Zajc.  



 
SIMON ZAJC (PS SMC): Jaz bi vzel 5 minut pavze, če lahko, pred glasovanjem.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Prekinjam sejo za 5 minut. Nadaljujemo ob 9.35.  
 
(Seja je bila prekinjena ob 9.30.) 
 
20. TRAK: (MK)  
 
(Seja se je nadaljevala ob 9.37.)  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Nadaljujemo prekinjeno sejo Odbora za zadeve Evropske unije 

in v skladu s 74. členom Poslovnika bomo odločanje o tem predlogu sklepa odložili na eno izmed prihodnjih sej. 

Če se strinjate? OK. Vidim, da je soglasje v tem. Se strinjate vsi? OK. Vidim, da je soglasna podpora. Tako, da 

prekinjam to točko dnevnega reda in zaključujem 48. sejo Odbora za zadeve Evropske unije. O nadaljevanju te 

seje boste obveščeni naknadno.  
 
(SEJA JE BILA PREKINJENA 10. JULIJA 2017 OB 9.38.) 
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Prehajamo na naslednjo TOČKO DNEVNEGA REDA – POSTOPEK ZELENEGA KARTONA O 

ODPADNI HRANI. Kot gradivo k tej točki ste prejeli pismo Lorda Boswella, predsednika Odbora za Evropsko 

unijo v lordski zbornici s predlogom za zeleni karton o odpadni hrani, skupaj z delovnim prevodom. Ker smo 

vsebino tega zelenega kartona že obravnavali na prejšnji 48. redni seji, naj tokrat samo omenim, da smo glede na 

prejšnjo razpravo, ki je na tej 48. seji potekala v koalicijskih poslanskih skupinah SMC, Desus in SD predlagali 

naslednji predlog sklepa, ki ga bom zdaj prebral in sicer Odbor za zadeve Evropske unije predlaga, da se Lorda 

Boswella of Aynho obvesti, da odbor načelno podpira idejo zelenega kartona, vendar v primeru poskusnega 

zelenega kartona o odpadni hrani izrazi zadržek, ker želi, da se pred posredovanjem poskusnega zelenega 

kartona uredijo vsi potrebni postopki, zlasti določitev  
 
6. TRAK: (MK) – 19.00 
 
(nadaljevanje) roka, način amandmiranja, vsebin kartona ter prag, ki določa potrebno število podpisnikov 

zelenega kartona. Odpiram razpravo. Gospod Tilen Božič ima besedo.  
 
TILEN BOŽIČ (PS SMC): Hvala za besedo. Kar se tiče tega amandmaja, morda, se opravičujem tega sklepa, 

morda samo malo širša slika, kar se tega tiče. Moje osebno mnenje je, da je tak pristop, ki so si ga izbrali, da 

rečem britanski kolegi, enega drugega doma, zanimiv. Tukaj vidim predvsem eno željo po tem, da bi se skozi 

neko prakso izdelalo oziroma dodelalo to, kako naj bi zeleni karton sploh delovala. In tudi v zvezi s tem mislim, 

da so dali tako zanimivo tematiko, se pravi, kar se tiče odpadne hrane, v Sloveniji mislim, da te zadeve solidno 

delujejo, imamo številne humanitarne organizacije in gospodarske družbe, ki sorazmerno učinkovito delujejo na 

tej področju, zamisli, ki jih predstavljajo v tem, so zanimive in jih tudi ocenjujem kot neko tako zanimivo, 

pozitivno vsebino, s katero se skuša prebiti nek led na ta način, da bi končno definirali dejansko, kaj, kako naj bi 



ta zeleni karton sploh deloval, kakšni bodo notri roki, kako bi se potem glede tega tudi sporazumeli glede oblike, 

preoblikovanja vsebine posameznega kartona in tudi kakšno mora biti neko število, se pravi, kako zagotoviti, 

katera je tista primerna teža, ki bi dala neko legitimnost temu zelenemu kartonu, da bi se z njim potem tudi lahko 

ukvarjali. Glede na to, da smo tudi koalicijske poslanske skupine predlagala, ta sklep, ga seveda tudi podpiram. 

Hvala.  
 
PREDSEDNIK KAMAL IZIDOR SHAKER: Najlepša hvala. Še kakšna razprava? V kolikor ne, jo 

zaključujem in dajem na glasovanje predlog sklepa: Odbor za zadeve Evropske unije predlaga, da se Lorda 

Boswella of Aynho obvesti, da odbor načelno podpira idejo zelenega kartona, vendar v primeru poskusnega 

zelenega kartona o odpadni hrani izraža zadržek, ker želi, da se pred posredovanjem poskusnega zelenega 

kartona uredijo vsi potrebni postopki, zlasti določitev rokov, način amandmiranja vsebine kartona ter prag, ki 

določa potrebno število podpisnikov zelenega kartona.  
Kdo je za tak sklep? (9 članov.) Kdo je proti? (Nihče.) 
Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
Najlepša hvala.  
S tem tudi končujem 4. točko dnevnega reda in 16. nujno sejo Odbora za zadeve Evropske unije in vam želim 

prijeten začetek vikenda in se vidimo v ponedeljek.  
 
Seja je bila zaključena 17. julija 2015 ob 19.03. 


