


Koliko hrane zavržemo? 

V Sloveniji letno zavržemo 168 tisoč ton 
hrane. 

Slovenija je po količini odpadne hrane v EU na 
20 mestu. 



Evropski raziskovalni center EU JRC: 
 
-Povprečni Evropejec zavrže 123 kg hrane oz. 16% vse hrane, ki doseže 
potrošnike 
 
- 80% zavržkom te hrane bi se bilo mogoče izogniti, to je 97 kg 
 
- na ravni EU zavržemo 47 milijonov ton hrane, kateri bi se lahko izognili 
 

- ocenjujejo, da bi se lahko povprečen Evropejec izognil med 45 in 153 kg 
zavržene hrane letno 



Vsako leto 
se po svetu 
zavrže 1,3 
bilijone ton 
še “užitne” 
hrane. 

1/3 letne svetovne 
proizvodnje hrane = 

1,3 bilijona ton 
zavržene hrane 

Konča v 
smeteh 

4x toliko, 
kolikor bi 
potrebov
ali za 868 
milijonov 
lačnih 
ljudi 



V slovenskih vrtcih in osnovnih šolah nahranimo četrt milijona otrok. 

Dnevno se pripravi pol milijona zajtrkov, malic in kosil (več kot 100 milijonov 
obrokov letno). 

Za odvoz zavržene hrane porabijo 3 do 4 milijone EUR letno. 

Strošek nabave hrane: OŠ 45,9 milijona EUR, vrtci 44,58 milijona EUR 
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Dnevnik hrane

Cena odvoza

Anketa učenci

Anketa starši

Intervju

Učenci sestavljajo jedilnik

Ločevanje odpadkov

Izdelava plakatov, miselnih vzorcev, opozoril, nasvetov, obvestil,…

Delavnice za otroke, učence

Dežurstvo učencev pri kosilu

Predavanje za starše, roditeljski sestanki

Tema na otroškem parlamentu

Ureditev stojnice, kotička

Fotografiranje

Predlog jedilnika

Film

Izdelava družabnih iger

Razredne ure

Strip, likovno ustvarjanje

Kuhanje iz ostankov hrane

Sodelovanje z lokalnim turistično informacijskim centrom

Sodelovanje z lokalnim gostincem

Zeliščni vrt

Promocija v lokalnem časopisu

Srednja šola Osnovna šola Vrtec

Aktivnosti prvega dela projekta 
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Kuhanje in preizkušanje nepriljubljenih, man znanih jedi z otroki, izbor "naj zdrave jedi"

Postavitev stojnice, projektnega kotička, degustacije

Celodnevna dostopnost sadja in zelenjave

Sprememba jedilnikov, aktivna vloga otrok

Kompost

Pravočasna odjava obrokov

Delavnice za učence

Naravoslovni dnevi na dano tematiko, ekodan, dan dejavnosti

Strokovna predavanja

Lokalna pridelava, šolska njiva, sadovnjak, čebelnjak

Dnevnik hrane

Izdelava stripov, pobarvank, zgodb, zloženk, plakatov

Izdaja v šolskem ali lokalnem časopisu

Načrtovanje jedilnika z učenci

Plakati, ppt, fotografije

Nabava večjih embalaž

Povezava z brezdomci

Piktogrami

Anketa učenci, zaposleni, starši, intervju

Prireditve (Praznik Kozjanskega jabolka, sejem Altermed, Festival ekološke prehrane),…

Gostujoči predavatelji in strokovnjaki

Razredne ure

Dan brez ostankov, dan brez embalaže

Likovno in literarno ustvarjanje, razstave

Izdelava didaktičnih iger

Od proizvajalca do dobavitelja

Prilagoditve za starejše otroke- solatni bife, jušniki… 

Evalvacija jedilnikov

Predstavitev rezultatov: šolski časopis, spletna stran, svet staršev, komisija za prehrano,…

Snemanje filma

Srednja šola Osnovna šola Vrtec

Predlogi za drugi del projekta 



Izdelava plakata Hrana ni za v 
smeti 

Merjenje količin zavržene hrane 
pri malici 

Izpolnjevanje dnevnikov 

Kotiček 

Izdelava plakata po ogledu filma 

Od kod živila na 
mojem krožniku? 





Na eni strani je skupina dijakov, ki poje vse, na drugi strani pa so dijaki, ki 
jih je pri posameznem obroku motilo več stvari. 
Vzrok 1: dijaki doma ne jedo takšne vrste hrane 
Vzrok 2: določena hrana ni dovolj okusno pripravljena 

Posledice: povečali so se obroki, spremembe jedilnika. Osveščanje o 
pravočasni odjavi od obroka.  

Skupaj s starši pa moramo doseči predvsem to, da  
bodo otroci vsak dan posegali po čim bolj raznoliki hrani, ker jim potem 
hrana v šolski menzi ne bo več tako “tuja”. 



Ugotavljali smo, da novosti zdrave prehrane na šolskem jedilniku niso bile ravno  
najbolje sprejete s strani učencev. Tu gre predvsem za nove namaze pri malici 
 (čičerikin, zeliščni, tunin s fižolom). V ta namen smo na šoli organizirali predavanje 
 za starše, ki ga je vodila dipl. medicinska sestra in nam spregovorila o pomenu zdrave 
prehrane. Po predavanju smo za starše pripravili degustacijo novih namazov, ki 
 jih učenci dobivajo pri malici. To se je pokazalo kot zelo učinkovito, staršem je bilo  
všeč in tudi doma so o tem spregovorili s svojimi otroki.  
Na šoli pa je tudi potekal otroški parlament na to temo.  



Našo šolo obiskuje veliko učencev iz socialno šibkih družin in mnogi med njimi imajo 
samo v šoli zdrav obrok. A kljub vsemu ugotavljamo, da učenci zavračajo hrano in 
določene jedi, ker jih niso vajeni ali pa se postavljajo pred vrstniki.  

Največ ostankov na krožnikih pri kosilu ostane na krožnikih pri starejših učencih, ki na  
kosilo prihajajo sami. Mlajše učence namreč učiteljice spodbujajo, da vzamejo toliko hrane, 
 kot menijo, da jo bodo pojedli in da se vrnejo po dodatek, če so še lačni. 

Učenci menijo, da se obroki doma in v šoli razlikujejo, razlog pa je preprosto v tem, da 
doma jedo kar želijo, po njihovem mnenju je hrana doma boljšega okusa kot v šoli. 





http://www.rescuingleftovercuisine.org/foo
d-insecurity 


