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Projekt Odgovorno s hrano, sofinanciran s strani EU: 
• 9 držav: Malta, BG, RO, HR, SLO, SK, CZ, Pl, Latvija 
• 3- letni projekt (2015-2017); v SLO v 1. letu 13 pilotnih 

ustanov 
• Skupno v projektu: 45 ustanov(vrtci, OŠ, SŠ …)  
• Finančno nadomestilo (odvisno od števila prijavljenih 

ustanov) 
• Metodologija: 7 korakov do prave hrane 
• Poglavja o hrani 

 
Projekt ODGOVORNO S HRANO  



• Prijava v projekt Odgovorno s hrano: 18. marec 2016 
• Izvedba:  

- 1 del: analiza/vprašalniki marec-junij 2016 
- 2 del: izvedba projekta v šolskem letu 2016/17  
- Predstavitev na sejmu Altermedu 2017 

 
Projekt ODGOVORNO S HRANO  

TEMA ALTERMED 2017: ODGOVORNO S HRANO 
Ne glede na sodelovanje  v projektu Odgovorno s hrano, se na 
Altermedu 2017 na to temo lahko predstavite vse zainteresirane 
ustanove  



7 korakov do prave hrane 

1. ODBOR EKOŠOLE  Sestava  skupine na temo  hrane.  

 Razdelitev vlog in določitev nalog med člani 

skupine. 

 Motiviranje za tematiko o hrani. 

2. OCENA  PREHRANJEVANJA  Raziskovanje prehranjevanja v šolskih 

jedilnicah  in pogled v naše domove. 

 Ocena rezultatov raziskovanja in predlogi o 

izboljšavah. 

3. AKCIJSKI NAČRT  Iz rezultatov raziskav o prehranjevanju je 

treba ugotoviti, katero področje iz  projekta 

Odgovorno s hrano potrebuje izboljšave. 

 Dogovor  o tem, kaj natanko je treba 

spremeniti. 

 Izdelava letnega načrta, ki nam bo pomagal 

približati se “pravi hrani”. 

4. NADZOR IN OCENA  Dogovor o tem, kako zabeležiti in oceniti 

nenehno  doseganje ciljev. 

 Nenehno nadzorovanje in ocenjevanje naših 

korakov. 



7 korakov do prave hrane 
5. DELO PO  UČNEM  NAČRTU  Vključitev  tem  o hrani v učni načrt. 

6. OBVEŠČANJE IN 

VKLJUČEVANJE 

 Obveščanje  drugih – zunaj šole in na šoli ‒ 

o našem napredku na temo  o hrani. 

 Izobraževanje za  predstavitev naše 

dejavnosti in rezultatov, kako napisati 

članek o tej temi, kako pripraviti oglasno 

desko, plakat in internetno stran, ter o 

obveščanju prek socialnih omrežij. 

 Organiziranje dogodka za ravnatelje, starše 

in javnost na temo o hrani. 

 Sodelovanje s starši, širšo javnostjo, 

strokovnjaki za prehrano, kmeti, kuharji, 

prodajalci … 

7. EKO-LISTINA – izjava  o 

odgovornem prehranjevanju 

 Dogovor o tem, kaj je na temo hrane 

pomembno za nas, in to dodati  na našo 

eko-listino. 



Film 

Srednješolci bodo med izvajanjem projekta 
posneli kratek film na temo odgovornega 
prehranjevanja, ki bo temeljil na rezultatih 
analize anket.  

https://www.youtube.com/watch?v=bv3rISZ-
Fg8&feature=youtu.be 
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Kakšna komunikacijska orodja imate? 
 

• Za vsako orodje boste v dodatku našli delovni list (ki vsebujejo navodila za pravilno 
uporabo orodja in jih neposredno prejmejo učenci, ki naj bi bili odgovorni za 
posamezna orodja).  

• Oglasna deska – Uporabite lahko oglasno desko eko-odbora ali naredite svojo. Za 
delovni list Kako narediti vpadljivo oglasno desko 

• Članek – Za časopis, šolski časopis itd. ... Za delovni list  Kako napisati zanimiv 
članek 

• Splet – Pisanje člankov za splet ima svoja pravila in zahteva izkušnje. Kljub temu je 
dobro poskusiti napisati tak članek in izvedeti, kako se pišejo članki za internet. Za 
delovni list Kako napisati članek 

• Predstavitev –  Eno od orodij, ki vam pomaga predstaviti vaš projekt javnosti. To so 
kratke, preproste, razumljive in predvsem zabavne predstave, kjer igra glavno vlogo 
govornik, medtem ko so prosojnice za vizualno spremljavo. To orodje lahko 
uporabite tudi za predstavitev projekta na konferenci, na šolskem srečanju ali na 
javnem dogodku. Za delovni list Kako narediti predstavitev  

• Javni dogodek  

 



Eko-listina – izjava o odgovornem 
prehranjevanju 

 • je vrsta pravil/priporočil, ki jih učenci sestavijo in 
jim poskušajo slediti;   

• namenjena spodbujanju učencev in drugih 
deležnikov; 

• ne sestavijo samo člani eko-odbora, ampak pri 
tem sodeluje tudi čim več  drugih učencev s šole; 

• pravila naj bodo postavljena na vidnem mestu v 
šoli, da jih učenci ves čas vidijo; 

• Primerno mesto je oglasna deska odbora Ekošole 
ali oglasna deska pri jedilnici.      
 



Delovni listi za pregled hrane 

Vprašanja na delovnih listih (vprašalnikih) so razdeljena v 
tri skupine glede na prostor, ki ga boste pregledovali: 

 

1. Doma: Vprašalnik eko-odbora za spremembo 
jedilnika Izpolnijo ga vsi člani odbora, sošolci in 
njihovi starši 

2. Šolska kuhinja/jedilnica 

3. Šolski nahrbtnik - prigrizki iz moje torbe 

 

Pregled hrane – Ocena rezultatov vprašalnikov 
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Gradivo 2: O hrani … 

Naše prehranjevalne navade so pomembne! 
Hrana je potreba, užitek, stvar osebnega in 
kulturnega izbora; je človekova pravica in velik 
svetovni problem.  
 
Naš izbor hrane ima (ne)posreden vpliv na: 
• podnebje,  
• uporabo naravnih virov 
• zmožnost ljudi, da se lahko nahranijo in živijo 

dostojno življenje doma in po svetu. 
 
 



Dandanes proizvodnja hrane: 

• bolj prispeva h globalnemu segrevanju kot 
avtomobili, kamioni, letala in vlaki skupaj. 

• porabi 70 odstotkov sladke vode, vendar zaradi 
pesticidov in gnojil, ki odtekajo vanjo, v veliki 
meri zmanjšuje njeno kakovost. 

• pospešuje izginjanje biotske raznovrstnosti. 

• je glavno gonilo krčenja gozdov in opustošenja 
Zemlje. 

 



Pozitiven ali negativen vpliv hrane  
 

Je odvisen od tega: 

• kaj jemo, 

• koliko jemo (česa),  

• koliko hrane zavržemo,  

• kako je bila naša hrana pridelana  

• kdo je imel od tega korist. 

 

Vsak od nas ima možnost vsaj trikrat dnevno izbrati 
hrano, ki spoštuje življenje nas in okoli nas.  

 



Poglavja 

1. Jejmo lokalno in sezonsko! Je res zdaj čas za jagode? 

2. Jejmo manj mesa. Odkrijmo povezavo med 
piščančjimi krilci in Amazonskim gozdom 

3. Jejmo svežo in polnovredno hrano. Drugačen pogled 
na pecivo 

4. Spoznajmo pridelovalca. Kdo so ljudje, ki stojijo za 
mojo hrano? 

5. Reševanje in ohranjanje starih sort. Na krožniku naj 
bo raznovrstna hrana 

6. Zavržena hrana 

 



Problem št. 1: vsa hrana ob vsakem 
času od koder koli 

 
Vprašanja:  

• Katera hrana raste v posameznih sezonah? 

• Koliko sezonske hrane pojeste v šoli in doma? 

• Kolikšna je povprečna razdalja enega obroka? 

• Kaj to pomeni za sproščanje toplogrednih 
plinov? 

• Katere so koristi uživanja sezonske hrane? 

 



Jejmo lokalno in sezonsko! 

Z uživanjem sezonske lokalne hrane: 
• pomagamo omejiti transport, ki porablja energijo. 
• pomagamo zmanjšati sproščanje toplogrednih plinov, ki povzročajo 

podnebne spremembe. 
• pripomoremo k ohranitvi biotske raznovrstnosti.  
 
Sadje in zelenjava, ki nista sezonska, rasteta v ogrevanih rastlinjakih in 
prihajata iz oddaljenih krajev: 
- Ko jih prevažamo z letali ali ladjami, porabimo od 10 do 20 krat več 

goriva, kot če isto sadje in zelenjavo pridelamo lokalno med sezono 
- Kilogram jagod pozimi porabi do pet litrov goriva, da pride do vas.  
 



Problem št. 2: svetovno naraščanje 
porabe mesa 

 
Vprašanja:   

• Kateri so glavni vzroki za krčenje Amazonskega 
gozda? 

• Koliko mesa na teden pojemo? Koliko to znaša 
na leto? 

• Kako se meso, ki ga jemo, pridela, od kod 
prihaja? 

 



Podatki o porabi mesa (na osebo v kg) 
v partnerskih državah:  
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Si vedel da …? 
 

• Tretjina svetovnih obdelovalnih površin 
uporabljamo za krmljenje živine. Do leta 2050 bo 
za pridelavo živinjske krme morda potrebna 
polovica obdelovalne zemlje. 

• Da nahranimo evropsko živino, potrebujemo 20 
milijonov hektarov zemlje, kar je približno toliko, 
kolikor meri Nemčija. 

• Program Združenih narodov za okolje priporoča, 
naj bi svetovno omejili količino mesa na največ 37 
kilogramov na osebo na leto. 

 



Jejmo manj mesa 

• Če jemo manj mesa, se pomagamo boriti proti 
podnebnim spremembam. 

• Če jemo manj mesa, pomagamo varčevati 
z vodo. 

• Če jemo bolj kakovostno meso (pridelano na 
trajnosten način), pomagamo reševati 
podtalno vodo, ohranjati kakovost zemlje in 
ohranjati živalske pasme 



Problem št. 3: jemo preveč predelane 
hrane 

 Vprašanja:  

• Kako visoko predelana hrana vpliva na 
zdravje? In kako taka hrana vpliva na okolje? 

• Zakaj je varstvo ekosistemov pomembno? 

• Ali hrana, ki jo imate doma, in prigrizki v šoli 
vsebujejo palmovo olje? Katera hrana, ki jo 
imate radi, ne vsebuje palmovega olja? 

 



Ali veste …? 
 

• Leta 2010 je imelo čezmerno težo okoli  43 
milijonov otrok, mlajših od pet let. 

• Vsako leto za posledicami čezmerne teže ali 
debelosti (ker je debelost povezana z večjim 
tveganjem nastanka kroničnih bolezni kot so rak, 
srčno - žilne bolezni in sladkorna bolezen) umre 
vsaj 2,6 milijona ljudi 

• Zdaj ljudje na svetu pojemo povprečno 20 
odstotkov več sladkorja in sladil kot naši starši in 
sari starši leta 1960. 

 



Jejmo svežo in polnovredno hrano 

• Z uživanjem manj visoko predelane hrane in 
več sveže ter polnovredne hrane skrbimo za 
svoje zdravje. 

• Sveža hrana porabi manj energije kot 
predelana ali zamrznjena hrana in tako ne 
povzroča podnebnih sprememb. 

• Z izbiro hrane brez palmovega olja ohranjamo 
deževni gozd v Indoneziji in preživetje 
tamkajšnjih prebivalcev.  



Problem št. 4:  naraščajoča razdalja 
med pridelovalci in potrošniki 

 
Vprašanja:  

• Kje se kupuje hrana za šolsko kuhinjo? Ali 
lahko majhni lokalni kmetje neposredno 
oskrbujejo šolsko kuhinjo s proizvodi? 

• Kaj je pravična trgovina? Kakšna zagotovila 
daje proizvajalcem hrane?  

• Ali imate v vaši državi izdelke iz pravične 
trgovine?  

 



Ali si vedel, da: 

• v Evropi še vedno zaužijemo le majhen del 
pomarančnega soka iz pravične trgovine? 

• delavci na plantažah pomaranč dobijo plačo 
na podlagi teže pomaranč, ki jih naberejo, in 
ne na podlagi delovne ure. Delavec vsak dan 
prenese dve toni pomaranč.  

 



Spoznajmo pridelovalca 

• Kupovanje na kmečki tržnici, pri kmetu doma ali 
naročanje dostave na dom neposredno pri kmetu 
pomeni, da imam možnost vprašati in izvedeti, 
kakšne metode pridelave se uporabljajo, in izbrati 
ekološke metode.  

• Izbira tuje hrane na podlagi označb mi omogoča 
večji vpliv na učinke mojega prehranjevanja, na 
druge ljudi in okolje.   

• Če spoznamo pridelovalca, to tudi pomeni, da 
lahko skrajšamo razdaljo med kmetijo in našo 
mizo!  
 



Problem št. 5: s standardiziranjem 
hrane izgubljamo vrste 

Vprašanja za nadaljnje raziskovanje:  

• Koliko različnih vrst rastlin raste v vašem 
šolskem vrtu?  

• Ali imate šolsko semensko banko (semensko 
knjižnico)? 

• Kakšne sorte rastlin in pasme živali vzgajate 
v vaši regiji? Zakaj je treba spodbujati njihovo 
vzgojo in številnost tudi v današnjih časih? 

 



Reševanje in ohranjanje starih sort 

• Ohranjanje rastlinskih sort in živalskih pasem 
pripomore k ohranjanju biotske pestrosti kot 
celote. 

• Sajanje lokalnih sort pomaga naš sistem 
prehrane prilagoditi podnebnim 
spremembam. 

• Uživanje različnih sort pomaga ohranjati 
zdravo in okusno prehrano. 

 



 
 
 
 
 
 

 
(foto: Robinson) 

• Na levi pujs pasme mangalica  
• Na desni pujs pasme turopoljec. 



Različne sorte korenja in koruze 
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FRUIT AND VEGETABLE VARITETIES LOSS 

 



Palmovo olje 
• Je najpogosteje uporabljena maščoba v svetovnem merilu 

• vsebujejo ga piškoti, čips, energijske ploščice, čokolade, namazi, 
kreme, rastlinske smetane, sladoledi;  

• je glavna sestavina večine margarin, je olje za peko, kuho, cvrtje  

• najdemo ga v kozmetičnih izdelkih: milu, šamponu, kremi za 
nego telesa, kože, v pralnem prašku, detergentih, v plastiki, 
farmacevtskih izdelkih, tekstilu, svečah … 



Zakaj je problematično? 

• je ena največjih nevarnosti za tropske 
pragozdove in njihovo biodiverziteto 

• posledica pridelave palmovega olja je 
izpust velikih količin CO2in metana v 
ozračje.  

• od leta 1990 pa do danes se je svetovna 
uporaba palmovega olja povečala za več 
kot petkrat 

• zaradi presežnih zmogljivosti 
proizvajalcev in manjšega povpraševanja 
po surovem palmovem olju cena te 
surovine od rekordnih vrednosti iz leta 
2008 do danes skoraj prepolovila. 



• Leta 2013 je svetovna proizvodnja palmovega olja 
znašala 55 milijonov ton 

• V Indoneziji je bilo leta 1985 samo 2.500 kvadratnih 
milj plantaž oljne palme, leta 2005 že 22.000 kv. milj, 
do leta pa 2015 načrtujejo najmanj 100.000 kv. milj. 

• Ozemlje za palme pridobivajo z namernim zažiganjem 
pragozda na šotnih zemljiščih (problem CO2) 

• Zaradi izgube habitata je kritično ogroženih veliko vrst, 
najbolj znane vrste: 
–  orangutani, sumatranski 
    sloni in nosorogi, tigri...  
– sumatranski sloni lahko  
    izumrejo do leta 2030 … 



 
Otok Borneo in krčenje pragozda za 

namene plantaž oljne palme  
 

http://www.rtvslo.si/blog/doba/palmovo-olje-unicuje-planet/95297 



Rešitve? 
• Trajnostno palmovo olje (RSPO certificirano) - 

pomeni, da je vzgojeno na plantažah, kjer ni prišlo do 
krčenja gozdov oz. ni prišlo do spremembe 
namembnosti plantaž po letu 2005.  

• Pri RSPO ocenjujejo, da je na svetu na voljo cca  300–
700 milijonov hektarjev zemljišč, ki so tudi primerna 
za nasade oljnih palm; gre za zapuščena (kmetijska) 
zemljišča in ne bi bilo potrebno krčiti gozdov …   



Splet in FB 

• https://www.facebook.com/odgovornoshrano 

• http://glopolis.org/en/projects/we-eat-
responsibly/ 
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Hvala za pozornost! 

                                Vprašanja? 


