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Državna sekretarka dr. Ana Medved se je udeležila podpisa zavez 
odgovornosti mlečnopredelovalnega sektorja 

 

Državna sekretarka dr. Ana Medved se je udeležila podpisa zavez odgovornosti 
mlečnopredelovalnega sektorja. Ob tej priložnosti je povedala: Spoštovani, zelo sem vesela 
povabila na današnji dogodek, saj dokazuje, da lahko različni deležniki tvorno sodelujemo in 
uresničujemo skupne cilje.  
  
Zdravje je naša največja vrednota - tako za posameznika kot za družbo. Pogoje za zdravje 
mora ustvarjati država, z odgovornim in poučenim ravnanjem pa lahko veliko za svoje 
zdravje postori tudi vsak sam.    
  
Država na tem področju izvaja različne ukrepe. V letu 2015 je bil sprejet Nacionalni program 
o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje, ki nas zavezuje k skupnemu ukrepanju za 
izboljšanje prehranskih in gibalnih navad. Tako bomo obvladovali debelost in kronične 
bolezni in pripomogli k izboljšanju zdravja prebivalcev Slovenije. 
 
Pod sloganom DOBER TEK Slovenija program združuje številna ministrstva, strokovnjake, 
institucije, živilsko predelovalno industrijo, pridelovalce hrane in nevladne organizacije.  
  
Vztrajno, dosledno in sistematično delo že kaže prve sadove, saj nam podatki kažejo:  
- da smo zaustavili trend naraščanja otroške debelosti,  
- da pogosteje zajtrkujemo 
- da uživamo več sadja in zelenjave in  
- da se je zmanjšal delež tistih, ki uživajo sladke pijače, tako med otroci kot med odraslimi. 
  
Kljub omenjenim spodbudnim trendom pa je pred nami še veliko dela. Pomembni  partnerji 
pri uresničevanju ciljev programa Dober tek Slovenija ste tudi predstavniki  živilske 
dejavnosti. Preoblikovanje živil na način, da vsebujejo manj sladkorja, soli in maščob, je 
ukrep, ki lahko pomembno prispeva k manjšemu vnosu teh snovi na ravni populacije.  
  
Vesela sem, da ste se preoblikovanja živil lotili sistematično, k čemer nedvomno prispeva 
tudi projekt PREŽIVI, ki ga sofinanciramo v okviru izvajanja akcijskega načrta za izvajanje 
programa Dober tek Slovenija. 
Pred dvema letoma so zaveze o odgovornosti podpisali proizvajalci brezalkoholnih pijač. 
Tako imamo na trgu pijače z novo oziroma izboljšano sestavo. 
  
Danes zavezo odgovornosti podpisuje sektor mlekarstva in upravičeno pričakujemo, da 
bomo potrošniki na policah imeli na izbiro več mlekarskih izdelkov z manj sladkorja oz. z 
ugodnejšo prehransko sestavo. Ocenjujemo, da je to ena izmed poti, ki nudi nove priložnosti 
za izboljšave in omogoča krepitev nacionalne industrije. V prizadevanjih nismo sami. Tudi 
Evropska komisija se zaveda posledic preobilja sladkorja v prehrani, zato v okviru 
brezplačnega razdeljevanja mlečnih izdelkov v šolah, v okviru t.i. »Šolske sheme«, dopušča 
razdeljevati zgolj tiste mlečne izdelke, ki nimajo dodanega sladkorja. 



  
Upam, da bo današnja zaveza dala spodbudo in zagon še ostalim sektorjem. Za konec naj 
vam zaželim veliko uspeha pri uresničevanju zavez ter dobrega sodelovanja na vseh 
področjih. Skupaj zmoremo več na poti ustvarjanja družbe zdravja. Hvala." 
 


