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Zadeva: Strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano
Spoštovani,
Posredujemo vam predlog Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano:
Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«, ki jo želimo posredovati v medresorsko usklajevanje.
Strategija je bila v javni obravnavi in je bila na e-demokraciji objavljena od 29.9.2020 z rokom
pripomb do 29.10.2020. Prav tako je bila objavljena na spletni strani MKGP od 2.10.2020. V
javni obravnavi smo prejeli nekatere predloge, ki smo jih v največji možni meri upoštevali.
Hrana se izgubi ali zavrže na vseh stopnjah prehranske verige: na kmetijah, pri transportu,
obdelavi, predelavi in proizvodnji, v trgovinah, restavracijah in javnem sektorju ter
gospodinjstvih. Odpadna in zavržena hrana ustvarja nepotreben pritisk na omejene naravne
vire in okolje. Poleg tega zmanjšanje izgub in odpadne hrane prinaša pozitiven ekonomski
učinek za vse člene v verigi in je povezana s socialnim vidikom.
Svet Evropske unije je leta 2016 sprejel sklepe o Izgubah hrane in odpadni hrani (28. junij 2016,
10730/16) v katerih med drugim izpostavlja, da je seznanjen s cilji trajnostnega razvoja
(Sustainable Developement Goals; v nadaljnjem besedilu: SDG), ki jih je septembra 2015 kot
del svoje agende za trajnostni razvoj do leta 2030 sprejela Generalna skupščina Združenih
narodov, zlasti ciljem SDG 12.3, v katerem je navedeno: »Do leta 2030 na svetovni ravni
prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter
zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu
pridelka«. Prav tako Generalna skupščina Združenih narodov priznava, da je zmanjšanje izgub
hrane in odpadkov hrane globalni izziv ter zahteva globalno, regionalno in lokalno ukrepanje ter
poziva države članice k zavezanosti doseganja cilja SDG 12.3, o katerem so se dogovorili vsi
svetovni akterji v okviru agende za trajnostni razvoj do leta 2030 na zasedanju Generalne
skupščine Združenih narodov, ob priznavanju povezanosti ciljev trajnostnega razvoja.
Zmanjšanje količin odpadne hrane je pomembna prioriteta EK, ki v sodelovanju z državami
članicami EU in drugimi deležniki išče načine, kako se izogniti ne-trajnostni porabi hrane in
oblikovati trajnostno verigo preskrbe s hrano. Zmanjšanje odpadkov hrane je tudi bistveni
sestavni del novega svežnja EU o krožnem gospodarstvu, ki se ukvarja s preprečevanjem
odpadkov in ohranjanjem virov. Prav tako je EK v Strategiji od vil do vilic zmanjšanju izgub in
odpadne hrane namenila posebno pozornost, saj je zmanjšanje ključnega pomena za
doseganje trajnostnih ciljev.
Področje odpadne hrane je opredeljeno tudi v Resoluciji o nacionalnem programu o strateških
usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od
leta 2021«, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 8/20).
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Na podlagi navedenega je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2019 pristopilo
k pripravi Strategije za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano (v nadaljnjem
besedilu: strategija). Strategija vključuje vse člene verige preskrbe s hrano – primarno
proizvodnjo, predelavo, prodajo na drobno, gostinske storitve, potrošnike. Glavni cilj strategije je
opredelitev korakov za dosego skupnega cilja SDG 12.3 (Sustainable Development Goals, v
nadaljnjem besedilu: SDG), prepoloviti količino odpadne hrane na prebivalca v prodaji na
drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž celotne dobavne verige do leta 2030.
Strategija je dokument v katerem so poleg splošnega pregleda stanja v EU kot tudi v Republiki
Sloveniji, opredeljene definicije odpadne hrane in izgub hrane kot tudi donirana hrana in njena
povezava z varno hrano, ki lahko bistveno pripomore k manj odpadne hrane. Strategija
opredeljuje tudi sistem spremljanja odpadne hrane v Republiki Sloveniji, ki je že vzpostavljen.
Osrednji del strategije je poglavje identificiranih točk nastajanja odpadne hrane in njenih
vzrokov vsakega posameznega člena verige preskrbe s hrano. Iz SWOT analize sledi
identifikacija potreb ter strateški in operativni cilji, ki so konkretizirani preko potrebnih aktivnosti.
Strategiji bo sledil konkreten večletni akcijski načrt.
Prosimo, da strategijo pogledate, saj se dotika tudi lokalnih skupnosti v delu, ki govori o
informiranju, usposabljanju prebivalcev in drugih aktivnostih lokalnih skupnosti.
Zahvaljujemo se vam za vse vaše morebitne predloge, hkrati pa se veselimo nadaljnjega
sodelovanja.
Lepo vas pozdravljamo,

Pripravila:
Tadeja Kvas Majer
višja sekretarka

Ana Le Marechal-Kolar
generalna direktorica

Poslano:
- SOS;
- ZOS;
- ZMOS
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