
 
 
 
 

Sporočilo za javnost 

 

Za Slovenijo brez zavržene hrane - kako naprej? 

 

Ljubljana, 18. januar 2016 - Danes je v prostorih Vlade Republike Slovenije potekal posvet za 

Slovenijo brez zavržene hrane. Udeleženci iz različnih sektorjev - od pridelovalcev, predelovalcev, 

trgovcev, komunalnih in raziskovalnih institucij, do humanitarnih in nevladnih organizacij - so 

enoglasno podprli idejo o nadaljnjem sodelovanju na področju zmanjševanja zavržene hrane. 

 

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je v uvodu poudaril: "Mene osebno zelo muči ta 

problem. Gre za primarno moralno vprašanje, za moralni problem, kjer smo vsi zavezani k 

ukrepanju." Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je dodala, "da moramo ukrepati s 

preprečevanjem, spodbujanjem rabe odpadkov kot surovin ter zmanjšanjem odlaganja odpadkov." 

Urša Zgojznik iz Društva Ekologi brez meja je izpostavila potrebo po skupni platformi, javni zavezi 

deležnikov in predvsem novo hierarhijo ravnanja z odpadno hrano, "kjer poleg preprečevanja 

nastajanja dajemo prednost rabi viškov hrane za ljudi ter pouporabo v industriji in za krmo živali." 

Albin Keuc iz platforme razvojnih in humanitarnih organizacij SLOGA je poudaril, "da se je Slovenija 

zavezala globalnemu cilju prepoloviti količino živilskih odpadkov do leta 2030. Pri tem je pomembno, 

da mislimo na prehransko pravičnost v svetu, kjer je še zmeraj 850 milijonov ljudi lačnih. Orodje, ki 

ga imamo na voljo, je uradna razvojna pomoč državam v razvoju." Matej Poljanšek, Hrana za 

življenje (FFL), je izpostavil pomen globalnega prizadevanja za razdeljevanje kakovostne in zdrave 

hrane.  

 

Sodelujoči so se strinjali, da je potrebno nadgraditi obstoječe dobre prakse z novimi, in ugotovili, da 

si lahko vzajemno pomagamo z izkušnjami in znanjem. Potrebujemo več sodelovanja, podpornih 

ukrepov na horizontalni ravni ter sistemsko krepitev v smeri aktiviranja dodatnih virov. Prav tako je 

bila identificirana potreba po lajšanju davčnih bremen za donatorje hrane, po krepitvi poročanja 

podatkov o količinah zavržene hrane in kaj je potrebno narediti za obvezno poročanje rezultatov 

sejalnih analiz. Humanitarne organizacije ugotavljajo, da so socialne stiske čedalje večje in vsako 

lajšanje trpljenja ljudi je dobrodošlo. "Spoštovanje in dostojanstvo ljudi" so poudarili, "je na prvem 

mestu." 

 

Udeleženci so se razšli s pozivom k spodbujanju, izobraževanju in ozaveščanju ljudi, krepitvi 

sodelovanja in vrednot - predvsem spoštovanja do hrane. Posvet je tako prinesel vrsto pobud in 

nalog za vse deležnike - z željo po pripravi skupnega akcijskega načrta. 

 

Dodatne informacije: 

● Kabinet predsednika vlade RS, soj.kpv@gov.si 

● Urša Zgojznik, Ekologi brez meja, 041 793 584, ursa.zgojznik@ocistimo.si 

● Albin Keuc, SLOGA, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org 

● Posnetki posveta 
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