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Zadeva: Protest zaradi žaljivega in nestrpnega nastopa na tiskovni konferenci v zvezi z 

interpelacijo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 
Gospod Tanko, 
 
na petkovi tiskovni konferenci , na kateri ste predstavili vloženo interpelacijo zoper ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Pogačnika, ste si z izjavo, da koalicija s predlogom 
družinskega zakonika, citiram: "uvaja neke neobičajne zadeve in formulacije ter dopušča neke 

neobičajne možnosti določenim, a očitno priviligiranim skupinam"privoščili politično manipulacijo, ki 
ji v slovenskem prostoru ni primere. 
 
Z vašim nesprejemljivim in popolnoma deplasiranim enačenjem tragičnega primera bulmastifov 
in urejanje pravic različnih življenjskih skupnosti z argumentom, da gre za poseben način 
reševanja želja posebnih skupin ali elit, smo v slovenskem parlamentarizmu po mojem mnenju 
dosegli dno politične kulture. Zdi se mi skrajno sprevrženo, da enačite družbeno nesprejemljive  
spolne prakse, ki so tudi kaznive- mučenje živali, z raznovrstnostjo družinskih skupnosti kot jih 
določa predlog Družinskega zakonika. Še posebej zato, ker ste to storili zavestno, zlonamerno, 
da bi pri ljudeh spodbudili napačne primerjave.Tak način agitiranja zoper predlog Družinskega 
zakonika je nedostojen za poslanca Državnega zbora. 
 
Raven političnega diskurza nemalokrat determinira in legitimira dejanja v širšem okolju, zato 
moramo biti na to posebno pozorni prav posamezniki ali skupine, ki sooblikujemo prostor javne 
razprave; še posebej politiki. Če Slovenija želi slediti vrednotam multikulturne družbe, se mora 
soočiti s problematiko nestrpnosti, agresivnosti ter diskriminacije družinskih skupnosti in jih 
odločno zavrniti ter obsoditi. Samo s spoznavanjem in sprejemanjem različnosti družinskih 
skupnosti bomo presegli ujetost v zakoreninjene predsodke in stereotipe. To še posebej velja 
tudi za vas, gospod Tanko, kot vodjo največje opozicijske poslanske skupine. 
 



Za odziv na vaše neprimerno ravnanje sem se odločila, ker verjamem, da popuščanje nestrpnim, 
škodljivim in žaljivim ravnanjem v zvezi z Družinskim zakonikom utrjujejo pot nekultiviranosti 
in sovražnosti tako v parlamentu kot tudi izven njega.  
 

Glede na to, da predlagani Družinski zakonik najbolj varuje koristi otrok, od vas pričakujem, da  
se boste zaradi izrečenih besed nemudoma opravičili, saj boste le tako zagotovili spoštovanje 
človekove osebnosti in dostojanstva in s tem povrnili ugled Državnemu zboru, katerega član ste. 
 

 
 
 
 

Cveta Zalokar Oražem 
 
 
 
 
V vednost: 
- dr. Pavlu Gantarju, predsedniku Državnega zbora RS, 
- medijem. 


