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Hrana ni za 
tjavendan 

Dvoletni projekt od 2015-
2017 
OŠ Šmartno pri Slovenj 
Gradcu 
Renate Bašek 
Ljubljana, 12. 2. 2018 

Šolsko leto 2015/16 

• Projektna skupina 9 učencev (4. in 7. razred) 

- Lažje sodelovanje in načrtovanje; delitev nalog glede 
na zanimanje in možnosti. Ustrezna motivacija-čim 
več aktivnih vlog. 

• 1. del projekta: Ugotavljanje stanja na šoli (odnos do 
hrane, organiziranost na sistemski ravni…) 

• 2. del projekta: Aktivnosti na nivoju šole, 
ozaveščevalne dejavnosti in podporne dejavnosti v 
okviru krožkov. 

1. del 
• Učenci kot raziskovalni 

novinarji. 

- pogovor s kuharicami, 
vodjo prehrane, tajnico, 
anketa sošolcev in 
učencev, ki hodijo na 
kosilo). 

- Analiza ugotovitev; 
smernice za aktivnosti-
KAKO NAPREJ? 

 

Kaj smo ugotovili? 
• Pri malici najpogosteje 

puščajo na pladnju različne 
vrste kruha, od pijač ostaja 
bela kava. 

• Pri kosilu najpogosteje 
zavračajo zeljne jedi, juhe, 
kuhano zelenjavo in 
zelenjavne omake. 

• Neustrezen je sistem 
razdeljevanja hrane 
(premajhni krožniki, 
neustrezen pribor, hladna 
hrana) 

• Pomanjkljiva higiena in čistoča 
jedilnice (pladnji, občasno pribor, 
neočiščene mize) 

• Učenci ne naročajo sebi ustreznih 
porcij, prekomerno točijo sokove, 
preveč klepetajo, ne upoštevajo 
bontona pri jedi, so izbirčni, 
nenavajenost na raznoliko 
prehrano, močan je vpliv 
vrstnikov. 

• Količina zavržene hrane je očitno 
odvisna od jedilnika.  

• Ugotavljamo, da imajo mlajši 
učenci slabši odnos do hrane, 
starejši učenci po navadi pojedo 
celoten obrok. 
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2.del 
• Predstavitev projekta 

vodstvu šole in učiteljskemu 
zboru-učenci. 

• Meritve zavržene hrane pri 
kosilu. 

• Projektni kotiček v avli 
šole. 

• Ozaveščevalne dejavnosti: 
posebni prometni znaki. 

• Slepi test okušanja 
zelenjave (4.r). 

• Naravoslovni dan (1.-9.r) 
Pestrost tradicionalnih jedi v 
Sloveniji 

• Zloženka. 

• Predstavitev projekta na 
Mirovniškem festivalu. 

• Oddaje na šolskem radiu. 

• Predstavitev rezultatov 
projekta v avli šole. 

• Podporne dejavnosti: Krožek 
Kuhamo-pečemo; Šolski 
ekovrt 

 

Foto utrinki… 

Kaj se je izboljšalo? 

- Izboljšala se je organizacija 
na sistemski ravni 

(elektronsko evidentiranje, 
dežurstva učiteljev, 

sokovnik, solatni bar, 
delitev neoporečne hrane v 
času PB, čistoča jedilnice).  

-Povečuje se zanimanje 
učencev za interesne 

dejavnosti(eko vrt, kuharski 
krožek). 

 

-Opažamo, da so učenci, 
učitelji in starši 
dovzetnejši za 

problematiko hrane in 
odnosa do hrane. 

-Količina zavrženih 
organskih odpadkov se je 

v času projekta 
zmanjšala. 

- Izboljšal se je odnos do 
zelenjave in kruha (manj 
ostankov). 

 

 

Hrana ni za tjavendan: 
ODGOVORNO 
POTROŠNIŠTVO 
Šol. leto 2016/17 
 



12.2.2018 

3 

Šolski ekovrt 

Aktivnosti 
Na nivoju celotne šole 

• Meritve ostankov hrane 
pri malici.  

• Reševanje spletne ankete 
zadovoljstva s šolsko 
prehrano. 

• Navajanje na 
premišljeno naročanje 
količine jedi pri 
razdelilnem pultu. 

• Poizkuševalnica novih 
okusov. 

• Projektni kotiček. Predstavili 
analize merjenj zavržkov hrane, 
rezultatov spletne ankete in družinskih 
dnevnikov. 

• Dopolnilna aktivnost: Za 
odgovorno potrošništvo. 

• Zloženka ODGOVORNO 
POTROŠNIŠTVO. 

 

 

 

Za ožje skupine 

• Spodbujanje  pravočasne prijave in odjave od 
obrokov. 

• Kotiček gospe Kuhle. 

• Kaj spada na kompostni kup? 

• Obisk eko kmetije in spoznavanje zelišč 

• Izpolnjevanje dnevnika zavržene hrane za družine. 

• Krožek Kuhamo-pečemo: načela odgovornega 
potrošništva! 

 

Kotiček gospe Kuhle Poizkuševalnica novih okusov 
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NAJUČINKOVITEJŠE AKTIVNOSTI 
• Napisi pri razdelilnem pultu: Premišljeno naročanje hrane. 

• Merjenje količin zavržene hrane pri malici in kosilu. 

• Prisotnost učitelja v jedilnici in v razredih pri malici. 

• Način postrežbe in odnos kuharic do učencev. 

• Način priprave jedi. 

• Zmanjševanje že pripravljenih ali zamrznjenih jedi; kakovost 
hrane-Slovensko in Lokalno-domačnost(lastna peka slaščic). 

• Ločevanje oporečne in neoporečne hrane po malici. 

• Poizkuševalnica novih okusov. 

V čem smo napredovali? 
• Merjenje zavržene hrane pri 

malici.  

Malo ostankov, izboljšal se je 
odnos do zelenjave, kruha in 
mlečnih jedi. 

• Zavržena hrana pri kosilu.V 
primerjavi z lanskim šolskim 
letom smo v istem časovnem 
obdobju zavrgli za 12% manj 
hrane, t.j. 80 kg manj. 

 *Odvoz zavržene hrane. 
Prihranili smo pri plačilu za odvoz 
(podjetje Biotera). 

  

Spletna anketa 
zadovoljstva s hrano. 

• Učenci so s prehrano in  
postrežbo zadovoljni. 

• Starši oz. družine 
imajo primeren odnos 
do hrane, nekateri pa 
so ugotovili, da se bo 
treba poboljšati. 

 

NAPISI pri razdelilnem 
pultu 

Projektni kotiček Pravilno kompostiranje 
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Dopolnilne 
aktivnosti 

ODGOVORNO 
POTROŠNIŠTVO: 

Enkratno je stvari 
uporabljati 
večkratno 

Ekološko društvo 

Ne zavrzimo-
popravimo 

Popravljalnica koles: 
Kar vem POVEM 

Nagrad smo se razveselili 2015/16 
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