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Spoštovani,

17.  novembra  2009  sem  na  vaš  naslov  naslovila  dopis,  v  katerem  sem  vam 
predlagala, da v Državnem zboru  pristopimo k drugačnemu načinu uporabe pitne 
vode.  Na  naše  veliko  veselje,  je  predlog  naletel  na  pozitiven  odziv,  saj  danes 
poslanke in poslanci na zasedanjih pijemo tekočo pitno vodo iz vrčev, kar je tudi z 
vidika  ekologije  izrednega  pomena.  Prepričana  sem,  da  smo,  kljub  začetnim 
težavam,  s  svojim  ravnanjem  dali  dober  zgled  tudi  drugim.  Slovenska  voda  je 
namreč dobra, kakovostna, prav tako pa ni nikakršnih težav z ustreznim filtriranjem. 
Zato  naj  se  vam in vsem ostalim,  ki  so  pri  tej  pobudi  sodelovali  in  prispevali  k 
udejanjanju,  s tega vidika iskreno zahvalim.

Seveda pa moramo z dobrimi zgledi nadaljevati. Zato dajem tudi pobudo, s katero bi 
Državni zbor postal zgled tudi na področju prehrane; gre za spremembo naročanja 
oziroma  spremembo  kriterijev,  po  katerih  bi  Državni  zbor  za  svojo  restavracijo 
nabavljal zdravo hrano slovenskega izvora, seveda pa tudi ekološko pridelano sadje 
in zelenjavo.

Pobudo podajam tudi zaradi informacij,  ki  kažejo na to,  da je večina hrane,  ki jo 
ponujajo veliki trgovci tujega izvora, ki jo pridobijo na tako imenovanih veletržnicah 
z najnižjo kakovostjo, ki je obenem najcenejša. Gre predvsem za hrano, ki jo uvažamo 
iz  daljnih  krajev  in  je  zaradi  dolge  transportne  poti  nujno  kemično  obdelana  in 
sevana.

V Državnem zboru smo veliko že govorili o samooskrbi (ki v Sloveniji danes dosega 
zgolj 30%), o spodbujanju slovenskih kmetov k bolj intenzivni pridelavi zelenjave, 



sadja, celo o patriotizmu, ki ga bomo morali udejanjati tudi pri kupovanju kvalitetne, 
v Sloveniji pridelane hrane.

Prepričana sem, da mora Državni zbor postati vzor in zgled za nadaljnje ravnanje 
državljanov, pa tudi celotnega javnega sektorja, torej vrtcev, šol, domov za starejše 
občane, bolnišnic... Zato je naša dolžnost, da s skupnimi močmi pristopimo k uvedbi 
in obenem tudi k promociji kvalitetne slovenske in ekološko pridelane hrane. Sistem 
javnih naročil to sicer že dolgo omogoča, treba ga je le udejanjiti v praksi. Dejstvo je, 
da veliko ljudi žal hrane ne izbira na osnovi kvalitete in izvora, prav tako pa je nizka 
tudi obveščenost o kakovosti slovenske prehrane.

Naslednja  težava je  nedvomno tudi  v pridelavi,  ki  je  destimulirana,  v preteklosti 
prevečkrat zanemarjena. Le ugibamo lahko, koliko delovnih mest se skriva v domači 
pridelavi, zanemarjenih zemljiščih, nepravičnem stimuliranju in subvencioniranju... 

Vse to so razlogi za poziv vodstvu Državnega zbora, da takoj z dejanji kot tudi s  
promocijo  pristopi  h  konkretnim  potezam;  da  bomo  poslanke  in  poslanci  kot 
posamezniki  in  Državni  zbor  kot  institucija  zgled  za  promoviranje  doma 
pridelane  in  ekološko  neoporečne  hrane.  Ob  tem  bi  bilo  nedvomno  smotrno 
posredovati  podoben  poziv  tudi  vsem  javnim  zavodom  in  ostalim  institucijam, 
slovenskim gostincem,  turističnim delavcem,  da  s  podobnimi  dejanji  pristopijo  k 
promociji slovenske hrane in njene kakovostne pridelave, saj v praksi vse prevečkrat 
opažam določeno  stopnjo  neaktivnosti  tistih  akterjev,  ki  slovenskim potrošnikom 
ponujajo prehranske proizvode. Pridelovalci ekološke prehrane so me namreč sami 
opozorili,  da  je  zanje  največji  problem  v  razpisih,  ki  so  pisani  na  kožo  velikim 
dobaviteljem, saj z istim razpisom na primer iščejo in razpisujejo hkrati  "solato in 
limone".  Zato  bi  moral  razpis  temeljiti  predvsem  na  kriterijih,  po  katerem  bi 
ponudnike izbirali glede na ponudbo , količino in sezonskost pridelave.

Prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi lahko slovenski javnosti  posredovali 
pravo  sporočilo  s  katerim  bomo  slovenskim  kmetom  omogočili  lažji  prodor  na 
domače tržišče,  slovenskim potrošnikom pa na ta način zagotovili  dostop do bolj 
kakovostnega prehranjevanja.

V upanju na pozitiven odgovor vas lepo pozdravljam,

Cvetka Zalokar Oražem, poslanka

V vednost:
• vodje poslanskih skupin
• mediji
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