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POVZETEK      

Odgovorno ravnanje s hrano, ki se kaže tudi v majhni količini zavržene hrane, je zelo 

pomembno za trajnostno oskrbo prebivalstva s hrano in z različnimi viri. V Sloveniji 

se izvajajo projekti, s katerimi želijo spodbuditi odgovorno ravnanje s hrano. Eden 

izmed projektov je tudi Hrana ni za tja v en dan. Namen magistrskega dela je bil 

ugotoviti, ali srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, 

razvijajo pozitivnejši odnos do hrane v primerjavi s srednješolci, ki v projektu niso 

sodelovali. S pomočjo rezultatov raziskave je mogoče oblikovati predloge za 

dejavnosti, ki bodo namenjene srednješolcem za oblikovanje odgovornega, 

trajnostno naravnanega ravnanja s hrano.  

Ugotovila sem, da so za srednješolce pomembni: okus in kvaliteta hrane ter njena 

priljubljenost, saj so to navajali kot najpogostejše vzroke za nastanek zavržkov 

hrane. Predlogi srednješolcev za zmanjšanje količine zavržene hrane so: manjša 

količina postrežene hrane, upoštevanje njihovih želja pri oblikovanju jedilnika, višek 

hrane naj se razdeli med njih ali pa med tiste, ki hrano potrebujejo. Raziskava 

magistrskega dela je pokazala, da srednješolci, vključeni v projekt, razvijajo 

pozitivnejši odnos do hrane, zavedajo se vpliva zavržkov hrane na okolje, v šoli 

govorijo o problemu zavržkov hrane, kar vpliva na njihova stališča, a njihovo vedenje 

je vseeno težje spremeniti.  

Ocenjujem, da bi bilo potrebno izvesti več dejavnosti v povezavi z zavržki hrane, ki bi 

pripomogle k trajnostno naravnanemu vedenju, šole bi morale izvesti konkretne 

ukrepe pri malici in kosilu, prilagoditi velikost porcije, glede vrste hrane pa upoštevati 

tiste želje srednješolcev, ki ustrezajo smernicam zdravega prehranjevanja. 

Ključne besede: Zavržki hrane, srednješolci, ekošola, odnos do zavržkov hrane, 

prehrana srednješolcev. 
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ABSTRACT 

Responsible food management, also reflected in low quantities of discarded food, is 

very important for sustainable supply of food and various resources for the 

population. Projects that promote responsible food management are currently 

underway in Slovenia. One of such projects is Hrana ni za tja v en dan (Food should 

not be wasted). The purpose of the master’s thesis was to determine whether or not 

secondary school students participating in the Hrana ni za tja v en dan project 

develop a more positive attitude to food than secondary school students that do not 

participate in this project. Using the results of the study, we can develop proposals 

for activities for secondary school students, aimed at promoting responsible and 

sustainable food management.  

I have determined that secondary school students consider flavour and quality of 

food, as well as its popularity, as the most important, as they listed these factors as 

the most common reasons for discarded food. Secondary school students’ proposals 

for reducing the quantities of discarded food were as follows: food should be served 

in lower quantities; their wishes should be considered in menu preparation; excess 

food should be distributed among them or those that are in need of food. The study 

showed that secondary school students participating in the project develop a more 

positive attitude to food, are aware of the environmental effects of discarded food, 

and discuss the problems of discarded food in school, which affects their opinions. 

However, it is difficult to change their behaviour.  

In my assessment, more activities are required regarding discarded food that would 

contribute to more sustainable behaviour, schools need to implement concrete 

measures regarding snacks and lunches, adjust portion sizes, and consider the 

wishes of secondary school students that follow the guidelines of healthy diet when 

selecting the types of food. 

Keywords: Discarded food, secondary school students, attitude towards discarded 

food, secondary school students’ diet. 
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1 UVOD 

Hrana je dobrina, ki jo naše telo potrebuje za energijo in normalno delovanje, a 

vendar na svetovni ravni tretjina le-te konča v smeteh namesto na krožnikih. S tako 

veliko količino bi lahko nahranili kar tri milijarde ljudi (Glopolis, 2018a). Zavržki hrane 

povzročajo veliko obremenitev za okolje, saj za njeno pridelavo in predelavo 

porabimo energijo, vodo, krčimo gozdove ter sproščamo toplogredne pline (White 

idr., 2009), zato bi zmanjšanje količine živilskih odpadkov pomagalo vzpostaviti bolj 

trajnostni svetovni prehranski sistem in prehransko varnost (Derqui in Fernandez, 

2017). Raziskave kažejo, da v Sloveniji v šolah in drugih ustanovah, kjer strežejo 

hrano, v povprečju nastane 19 % zavržkov hrane ter da se količina zavržkov v šolah 

še povečuje (Žitnik in Vidic, 2016). V Evropi in po svetu je kar nekaj projektov, ki 

skušajo zmanjšati količino zavržkov hrane ter ozavestiti prebivalce o posledicah 

zavržkov in trajnostnem razvoju (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2013). Eden izmed projektov, ki deluje v Sloveniji, je tudi Hrana ni za tja v 

en dan, ki ga je v letu 2015 začela izvajati Ekošola. V projekt so vključeni vrtci, 

osnovne in srednje šole. V okviru projekta učenci spremljajo in analizirajo jedilnike, 

spremljajo ravnanje s hrano, količino in vrsto zavržkov hrane ter izvajajo aktivnosti, ki 

spodbujajo odgovorno ravnanje z živili (Ekošola, b. d. a). 

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali imajo srednješolci, ki so bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, pozitivnejši odnos do hrane v primerjavi s 

srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni, ugotoviti vzroke za nastanek zavržkov 

hrane ter mnenje srednješolcev o načinih zmanjšanja količine zavržkov hrane. Na 

podlagi rezultatov raziskave je mogoče oblikovati predloge za dejavnosti, ki 

spodbujajo oblikovanje odgovornega, trajnostno naravnanega ravnanja s hrano. 

 

 

 

 

 



KRIŠTOF, A. (2018). Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

2 
 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 HRANA, KI POSTANE ZAVRŽEK 

Organizacija združenih narodov (WHO) je 16. oktobra 1945 ustanovila Svetovno 

organizacijo za hrano in kmetijstvo (FAO), od leta 1979 (39 let) pa je 16. oktober 

posvečen hrani. Na svetu se proizvede dovolj hrane za vse ljudi, vendar je še vedno 

več kot milijarda ljudi (šestina svetovnega prebivalstva) lačna, zato je glavni namen 

svetovnega dneva hrane ozaveščanje ljudi o dejstvu, da po svetu še vedno živi veliko 

ljudi, ki so v pomanjkanju te dobrine (Raspor, 2014).  

Hrana predstavlja osrednjo vlogo v našem življenju, saj nam zagotavlja vnos 

energije, hranilnih snovi in na splošno možnost življenja. Hrano kupujemo, 

pripravljamo, jemo in na žalost velikokrat tudi zavržemo (Quested, Marsh, Stunell in 

Parry, 2013). Zavržki hrane, ki se jim lahko izognemo, se nanašajo na zavržke 

živilskih proizvodov, ki so primerni za prehrano ljudi. Le-ti se večinoma pojavljajo na 

poznejših stopnjah verige preskrbe s hrano, kot so gospodinjstva in trgovine na 

drobno. Vzroki za zavržke hrane so pogosto povezani z obnašanjem človeka in so 

njegova namerna dejanja (Gustavsson, Cederberg, Sonesson in Emanuelsson, 

2013). Na svetu se zavrže kar tretjina hrane, pridelane za prehrano ljudi, kar znaša 

približno 1,3 milijarde ton na leto (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, 2013) in to bi bilo dovolj za prehrano enega od devetih ljudi, ki so 

podhranjeni (Soares P., Machado dos Santos P., Fochat S. M., Santos C. in 

Marques dos Santos C., 2018). Če bi bolj skrbno ravnali z živilskimi viri in bi 

proizvedli manj zavržkov hrane, bi lahko ta sredstva porabili za prehrano lačnih, na 

primer s preusmerjanjem presežne hrane z dobrodelnimi donacijami (Thyberg in 

Tonjes, 2016). Reynolds, Piantadosi in Boland (2015) so ugotovili, da bi v primeru 

vseh možnih izognitvah zavržkov hrane v Avstraliji lahko z dobrodelnimi 

organizacijami na leto nahranili kar 921 000 ljudi. Na svetovni ravni predstavljata 

sadje in zelenjava (od 40 do 50 %) najvišjo stopnjo zavržkov hrane predvsem zato, 

ker so to hitro pokvarljiva živila, kar pomeni, da jih je treba kmalu po tem, ko jih 

kupimo, pojesti. Sledijo ribe (35 %), čeprav jih v oceanih primanjkuje, ker jih prehitro 

lovimo in se ne zmorejo dovolj hitro razmnoževati. Tretje po vrsti najvišje stopnje 

zavržkov hrane so žitarice (30 %), sledijo oljna semena ter meso (20 %) in mlečni 

izdelki (20 %) (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012; 
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Glopolis, 2018a). Svetovni prehranski sistem mora rešiti številne probleme, da bi 

resnično deloval trajnostno. Zmanjšanje količine zlasti živilskih odpadkov bi 

pomagalo na poti k bolj trajnostnemu svetovnemu prehranskemu sistemu, saj bi to 

pomenilo učinkovitejšo in bolj etično uporabo naravnih virov, hkrati pa bi pomagalo 

zmanjšati škodljiv vpliv na okolje (Derqui in Fernandez, 2017).  

Pojem zavržek hrane lahko opredelimo na različne načine (Quested in Johnson, 

2009): 

Zavržek hrane, ki se mu lahko izognemo – hrana, ki je bila v določeni točki pred 

zavrženjem še užitna (npr. jabolko, kruh, meso). 

Zavržek hrane, ki bi se mu lahko izognili – hrana, ki jo nekateri ljudje jedo, drugi 

ne (npr. kruhova skorja), ali jo pojedo, če je hrana pripravljena na določen način (npr. 

krompirjevi olupki). 

Zavržek hrane, ki se mu ne moremo izogniti – zavržek hrane, ki nastane pri 

pripravi in v običajnih okoliščinah ni užiten (npr. kosti, jajčne lupine, ananasova 

lupina, čajne vrečke).  

Slika 1: Opredelitev pojma zavržka hrane (Quested in Johnson, 2009): 
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Zavržek hrane je torej užiten in polnovreden material, ki je namenjen za prehrano 

ljudi in lahko nastane v kateri koli fazi živilsko-prehranske verige: od pridelovanja, 

predelovanja, distribucije do potrošnika (Parfitt, Barthel in Macnaughton, 2010). 

2.1.1 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IZBIRO ŽIVIL 

Kakšno hrano ljudje radi jedo, je odvisno od želja, kulture, družbenih norm ali stališč 

ter trenutne motivacije, kot so razpoloženje, razpoložljivost, lakota, udobje ali cena 

(Phan in Chambers IV, 2016). Na izbiro različnih živil vpliva kar nekaj dejavnikov 

(White, Sharp, Darnton, Downing, Inman, Strange, in Garnett, 2009): 

− Biološki dejavnik: Ljudje imajo prirojeno željo po okušanju maščobnih in sladkih 

jedi. Tudi njihova želja po slanih živilih je lahko prirojena, čeprav je tudi pridobljena. 

Ta biološka pristranskost delno upošteva tudi težnjo ljudi, da raje jedo večino drugih 

živil kot zelenjavo. Posamezna genetika naj bi še dodatno poudarjala razlike v 

preferencah okusa in težnji po hranjenju. 

− Fiziološki dejavnik: Stanje uživanja v hranjenju prispeva k večjemu apetitu. Je 

hedonistično vrednotenje senzoričnih ocen, kot sta vonj in okus. Je najmočnejše ob 

lakoti in se zmanjša ob hranjenju. 

− Psihološki dejavnik: Pri izbiri hrane so pomembni kognitivni dejavniki, ki jih izzove 

navdušenje, ki ga sprožijo senzorni znaki živil – tako zunanji (videz) kot tudi notranji 

(okus). Prehranska referenca se razvija tudi iz izpostavljenosti določeni hrani (na 

podlagi preteklih izkušenj) ter iz modeliranja (kopiranja preferenc drugih). 

− Lokalno okolje: Vpliv lokalnega okolja na izbiro hrane je opisan v treh dimenzijah: 

1. Razpoložljivost (možnost kupovanja lokalne hrane na območju, kjer živimo). 

2. Dostopnost (zmožnost lokalnih prebivalcev, da obiščejo trgovca z lokalno hrano). 

3. Cenovna dostopnost (denarna zmožnost prebivalcev za kupovanje lokalne hrane). 

− Kulturni dejavnik: Tradicionalna živila so ključnega pomena za identiteto različnih 

skupnosti. Obnašanje v zvezi s hrano se nanaša tako na sestavo prehrane (npr. višja 

vsebnost maščob v tradicionalnem karibskem prehranjevanju; poudarek na mlečnih 

izdelkih v hindujski prehrani) kot tudi na vzorce prehranjevanja.  
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Raziskava v Ameriki je potrdila dejstvo, da ljudje jedo tisto, kar jim je všeč, saj je bil 

to najbolj pogost odgovor kot prevladujoč motivacijski dejavnik za izbiro vseh skupin 

živil. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so visokokalorična živila, kot so pečeni izdelki, 

hitra hrana, meso in mesni izdelki (npr. klobase) ali prigrizki, zaužita zaradi udobja, 

potreb in lakote. Poleg najstnikov, mladih odraslih in družin tudi starejši ljudje 

pogosto večerjajo v restavraciji s hitro hrano zaradi udobja in iz ekonomskih 

razlogov. Izbira zdravih živil je bila na splošno povezana z zdravjem in nadzorom 

telesne mase, izbira visokokaloričnih živil z energijo in udobjem, izbira slaščic pa je 

bila povezana z užitkom. Prav tako so ljudje izbirali živila glede na cenovno 

ustreznejša, kar pomeni, da so pogosteje izbirali visokokalorična živila kot zdrava 

živila (Phan in Chambers IV, 2016). 

2.2 TRAJNOSTNE POSLEDICE ZAVRŽKOV HRANE 

Proizvodnja in poraba hrane sta se v zadnjem stoletju bistveno spremenili, prav tako 

pa tudi zavržki hrane. Pred stoletjem se je večina prebivalstva ukvarjala s 

proizvodnjo hrane. V današnjem času pa manj kot 5 % prebivalstva v državah z 

visokim dohodkom proizvaja hrano za ostalih 95 %. Poleg tega so spremembe v 

urbanizaciji in življenjskem slogu povečale geografsko in psihološko razdaljo med 

proizvodnjo hrane na podeželju in porabo hrane v mestnih območjih. Danes lahko 

hrano, ki jo uživamo, proizvajajo daleč, po možnosti v drugi državi (Drangert, 

Tonderski in McConville, 2018). Ta hrana ni lokalna in sezonska, prepotovala je kar 

nekaj kilometrov ter s tem povzročila izpuste ogljikovega dioksida, ki ga uvrščamo 

med toplogredne pline. Poleg tega hrana, ki je prepotovala veliko kilometrov, nima 

toliko hranilnih snovi, kot bi jo imela, če bi bila pridelana lokalno in sezonsko 

(Glopolis, 2016).    

Do leta 2050 bomo morali zaradi hitro rastočega svetovnega prebivalstva nahraniti 

kar štirikrat več ljudi kot sto let prej (Glopolis, 2018b). Z naraščanjem števila 

prebivalstva se povečujejo tudi potrebe po hrani. V prehrani  ljudi so vse bolj pogosto 

prisotni meso in mlečni izdelki, torej naraščajo potrebe po mesu in mlečnih izdelkih. 

To pomeni, da je potrebno povečati vzrejo živali, kar pomeni čedalje več izzivov za 

okolje, saj za vzrejo živali potrebujemo veliko prostora, ki ga pridobimo s krčenjem 

gozdov za pridobivanje polj za sajenje soje in koruze, ki služita za krmo živali. To 

sprošča velike količine ogljikovega dioksida, prav tako pa živali proizvajajo veliko 
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metana, ki segreva ozračje triindvajsetkrat bolj kot ogljikov dioksid. Če nato meso 

zavržemo, pomeni, da so bili krčenje gozdov in izpusti toplogrednih plinov za 

pridelavo mesa nepotrebni. K bolj trajnostnemu ravnanju z okoljem bi ljudje v tem 

primeru lahko pripomogli tako, da bi uživali manjše količine mesa (Glopolis, 2016). 

Zavržek hrane predstavlja velik okoljski problem, saj večina odpadkov hrane konča 

na odlagališčih, kjer se razkraja in proizvaja plin metan, ki je eden najmočnejših 

toplogrednih plinov in močno prispeva k podnebnim spremembam. Vsaka tona 

živilskih odpadkov je odgovorna za 4,5 tone ogljikovega dioksida (White idr., 2009), 

poleg tega pa s tem, ko zavržemo hrano, zavržemo tudi gorivo, gnojila, vodo in 

pridelovalna polja, ki smo jih potrebovali za to, da smo hrano pridelali (Ekošola, 

2010). Pomemben vpliv na okolje ima tudi način odstranjevanja hrane v 

gospodinjstvu. Na primer: bolj pozitiven vpliv na okolje ima kompostiranje živilskih 

odpadkov ter zbiranje živilskih odpadkov ločeno od ostalih. Z ločenim zbiranjem 

živilskih odpadkov je mogoče večji delež preusmeriti z odlagališč na metode 

obdelave, ki zmanjšujejo vpliv teh odpadkov na okolje, kot je anaerobna razgradnja 

ali kompostiranje v za to namenjenih posodah. Pri tem je potrebno poudariti, da 

največja okoljska korist izhaja iz preprečevanja zavržkov hrane, saj s tem zmanjšamo 

porabo energije, vode in drugih virov, ki se uporabljajo za gojenje, prevoz, predelavo 

in prodajo hrane, pa tudi emisije, povezane s shranjevanjem in kuhanjem hrane 

doma (Worldwide Responsible Accredited Production, 2009).  

V preglednici 1 so povzeti posredni in neposredni vplivi zavržkov hrane ter stebri 

trajnostnega razvoja za življenje prihodnjih generacij. 

Preglednica 1: Posredni in neposredni vplivi zavržkov hrane (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2014) 

Vpliv na okolje Socialno-ekonomski 
vplivi 

Stebri trajnostnega 
življenja  

Onesnaževanje 
zraka 

Klimatske spremembe Večji javni stroški Dohodek 

Izrabljanje 
zemlje 

Klimatske spremembe Povečano povpraševanje 
po delu 

Prehranska varnost 

Poraba vode Onesnaževanje vode Povečane cene hrane Zdravje in dobro počutje 
Izguba 

biodiverzitete 
Spremembe ekosistema Povečana izpostavljenost 

pesticidom in nitratom 
Trajnostna uporaba 

naravnih virov 
Krčenje gozdov Izgube pokrajin (travniki, 

mokrišča) 
Povečano tveganje za 

varnost 
Zmanjšana ranljivost 
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2.3 ZAVRŽKI HRANE V SLOVENIJI IN PO SVETU 

V Sloveniji je bila leta 2013 povprečna količina zavržkov hrane na prebivalca 64 kg, 2 

leti pozneje pa kar 73 kg, kar znaša 14 % več, torej se količina zavržkov hrane še 

povečuje (Žitnik in Vidic, 2016). Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s 

Fakulteto za organizacijske vede Univerze v Mariboru konec leta 2011 z anketnim 

vprašalnikom ugotovilo, da so anketiranci največkrat zavrgli kruh, mlečne izdelke in 

jajca ter sadje in zelenjavo, najredkeje pa so zavrgli konzerve, pripravljene kupljene 

sveže obroke, globoko zamrznjeno hrano ter pijačo in sokove (Uršič, 2013). Leta 

2014 so Ekologi brez meja z rezultati spletne ankete ugotovili, da Slovenci največkrat 

zavržemo zelenjavo in solato (40 %), sadje (36 %), kruh (33 %) in mlečne izdelke (22 

%). Z nekoliko manjšim deležem sledijo globoko zamrznjena hrana, meso in ribe ter 

sokovi in ostale pijače (Društvo Ekologi brez meja, 2014). 

V Evropi se letno zavrže približno 88 milijonov ton hrane, kar znaša 143 milijard evrov 

(Stenmarck, Jensen, Quested in Moates, 2016). Na svetu se zavrže približno ena 

tretjina živilskih produktov za prehrano ljudi, kar znaša 1,3 milijarde ton na leto (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2014). V državah v razvoju se 

zavržki hrane večinoma nanašajo na kmetijsko in predelovalno industrijo (Foti, 

Sturiale in Timpanaro, 2018), kjer po navadi zavržejo od 35 do 40 % svežih živil zato, 

ker maloprodajna in veleprodajna mesta nimajo ustrezne hladilnice (npr. v Indiji) 

(Godfray, idr., 2010), v primerjavi z industrializiranimi državami, kjer se zavržki hrane 

večinoma nanašajo na gospodinjstvo (Foti, Sturiale in Timpanaro, 2018), saj je hrana 

relativno poceni, torej si jo lahko ljudje privoščijo, kar zmanjšuje spodbujanje za 

zmanjšanje odpadkov (Godfray, idr., 2010). Zavržki hrane so izraz družbe, ki je 

kratkovidna in ni sposobna ceniti dragocene stvari, kot je hrana, poleg tega pa tudi 

zanemarja škodo, povzročeno zaradi pomanjkanja racionalnosti pri ravnanju z 

zavržki hrane skozi proizvodnjo do domače porabe (Foti, Sturiale in Timpanaro, 

2018). 

2.3.1 ZAVRŽKI HRANE V GOSPODINJSTVIH 

Največ odpadne hrane v Sloveniji proizvedejo gospodinjstva (48 %). V letu 2015 je 

gospodinjstvo povprečno zapravilo za nakup hrane in brezalkoholnih pijač 14 % vseh 

svojih izdatkov, kar znaša približno 380 kg hrane na člana družine. Med zavržki je 

končalo 16 %  oz. 163 EUR te hrane (Žitnik in Vidic, 2016). Tudi Quested, Marsh, 
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Stunell in Parry (2013) so ugotovili, da je bilo po domovih v Združenem kraljestvu v 

letu 2010 zavrženih 7,2 milijona ton hrane in pijače, od tega bi se bilo mogoče 

izogniti 4,4 milijonom ton. Ta zavržek, ki ga je mogoče preprečiti, znaša približno 160 

kg na gospodinjstvo na leto in ustreza 12 % hrane in pijače, ki jo kupi eno 

gospodinjstvo. Tudi Worldwide Responsible Accredited Production (2009) je ugotovil, 

da zavržki hrane, ki jih je mogoče v gospodinjstvih preprečiti, predstavljajo velik delež 

zavržkov hrane iz obrokov. Večina teh izhaja iz prevelike količine skuhane jedi. 

Najvišji delež prevelike količine skuhane jedi ima juha, najnižji delež pa imajo slane 

jedi (burger, pita, falafel …). Clark in Manning (2018) sta ugotovila, da so bili 

anketirani študenti (18–24 let) v gospodinjstvu bolj nagnjeni k zavrženju sadja in 

zelenjave, ker sta cenejša kot meso, ki predstavlja najdražji del obroka. Ugotovila 

sta, da sta poleg privarčevanega denarja tudi denarna vrednost zavržkov hrane in 

zvišanje cen hrane pomembna motivatorja za spremembo takšnega vedenja.  

2.3.1.1 Vzroki za zavržke hrane v gospodinjstvih 

Glede na raziskave so zavržki hrane v domačem gospodinjstvu največkrat posledica 

priprave prevelikih količin hrane ali neustrezne priprave hrane. Prav tako ljudem 

primanjkuje sposobnosti za okusno pripravo hrane ali za ponovno uporabo ostankov 

hrane. V Veliki Britaniji je bilo 40 % gospodinjskih živilskih odpadkov posledica 

priprave in serviranja večje količine hrane, kot bi jo lahko porabili. Takšno vedenje je 

lahko namerno in nenamerno, saj kuharji težko ocenijo, koliko morajo skuhati, zato 

raje pripravijo več hrane, kot pa da bi je zmanjkalo (Thyberg in Tonjes, 2016). Še ena 

raziskava v Veliki Britaniji je pokazala, da se več kot polovica živilskih odpadkov 

pojavi zato, ker se hrana ni porabila pravočasno (Quested in Johnson, 2009). Tudi 

anketirani študenti v Veliki Britaniji so v gospodinjstvu največkrat hrano zavrgli zato, 

ker so jo skuhali preveč (32 %) ali ker je niso pravočasno porabili (32 %), nato sledi 

nakup prevelikih količin hrane (18 %) ter pretečen rok uporabe (12 %) (Clark in 

Manning, 2018). Prav tako je bilo ugotovljeno, da potrošnikom primanjkuje znanja o 

pomenu oznak datumov glede roka trajanja živila oziroma so zmedeni glede razlike 

med datumom poteka roka uporabe (»uporabno do«) in datumom minimalnega roka 

trajanja živil (»uporabno najmanj do«) (Schanes, Dobernig in Gözet, 2018). 
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2.3.1.2 Preprečevanje zavržkov hrane v gospodinjstvih 

Potrošniki so mnenja, da je metanje hrane med odpadke neprimerno obnašanje. 

Trdijo, da ne zavržejo veliko hrane ali vsaj manj od drugih, velika večina 

gospodinjstev kaže zaskrbljenost zaradi hrane, ki jo mečejo med odpadke. 

Zaskrbljenost glede zavržkov hrane pa je pomemben napovedovalec zmanjševanja 

le-teh. Ljudje, ki izražajo skrb za okolje, so pozorni, da ne mečejo hrane med 

odpadke. Poleg tega je veliko gospodinjstev izrazilo občutek krivde za metanje hrane 

med odpadke. Več študij kaže, da je lahko občutek krivde dobra motivacija za 

zmanjšanje količine zavržkov hrane. V povezavi s tem raziskave kažejo, da 

gospodinjstva, ki občutijo večjo krivdo ob zavrženju hrane, proizvajajo manj zavržkov 

hrane. Prav tako so nekatere raziskave pokazale, da je količina zavržkov hrane 

povezana s socialno-demografskimi dejavniki, kot sta stopnja izobrazbe ali starost. 

Na primer: mlajše osebe se večinoma osredotočajo na finančne razsežnosti zavržkov 

hrane, medtem ko starejši kažejo na večjo zaskrbljenost glede njenih družbenih in 

okoljskih posledic (Schanes, Dobernig in Gözet, 2018). 

Čeprav imajo v živilski verigi pomembno vlogo pri preprečevanju in zmanjševanju 

količine zavržkov hrane vsi akterji − od proizvajalcev do predelovalcev hrane in 

trgovcev ter potrošnikov − pomembnost gospodinjskih odpadkov kaže, da je 

napredek v embalaži lahko bistveno orodje za zmanjšanje zavržkov živil. Pakiranje je 

postalo bistvena tehnologija za zagotavljanje varnosti v prehranjevalni verigi, in sicer 

v smislu izogibanja neželenim reakcijam hrane, zadovoljitvi pričakovanj potrošnikov 

in povečanja življenjske dobe hrane. Aktivna embalaža in inteligentni sistemi 

pakiranja ponujajo velik potencial za zmanjšanje količine zavržkov hrane (Poyatos-

Racionero, Ros-Lis, Vivancos in Martínez-Máñez, 2018). Torej potrošnikovo 

zmedenost glede oznak datumov roka uporabe in tako zmanjšanje zavržkov hrane bi 

lahko rešili tako, da bi na živilih pisala le oznaka »uporabno najmanj do« ali pa s 

tehnološkimi inovacijami pri označevanju živil, kot na primer naprave za časovno 

temperaturno indikacijo, ki kažejo merljivo odvisno časovno temperaturo, ki odraža 

zgodovino temperature prehrambnega proizvoda. S spremembo barve glede na 

temperaturo in čas, ki je potekel od pakiranja določenega živila, lahko ugotovimo 

nizko kakovost hrane in potencialno nevarnost (Schanes, Dobernig in Gözet, 2018). 

Na primer: kazalci svežosti spremljajo kakovost pakiranih živil tako, da reagirajo z 
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metaboliti, ki nastanejo v svežem živilskem proizvodu zaradi mikrobne rasti ali 

presnove. Kemične spremembe v živilskih proizvodih med skladiščenjem so kazalci 

svežine (Poyatos-Racionero, Ros-Lis, Vivancos in Martínez-Máñez, 2018). 

Cilj »zmanjšati količino zavržkov hrane« pomeni preprečevanje (na primer kupovanja 

nepotrebnih izdelkov) in zmanjševanje (na primer z uporabo ostankov) količine živil, 

ki jih potrošniki zavržejo v domačem gospodinjstvu. Metanje hrane med zavržke ni 

samo po sebi enostavno vedenje, temveč vsebuje številna individualna vedenja ali 

rutine, ki jih je mogoče združiti v naslednje vedenjske faze: načrtovanje, 

nakupovanje, shranjevanje, priprava in zavržki hrane. V preglednici 2 so predstavljeni 

nasveti za zmanjšanje količine zavržkov in odpadkov hrane v domačem 

gospodinjstvu. 

Preglednica 2: Preprečevanje nastajanja zavržkov hrane v domačem 
gospodinjstvu (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014) 

Vedenjske faze Individualno vedenje 
Načrtovanje nakupovanja 
hrane (pred 
nakupovanjem) 

Načrtujte jedilnik. 
Preverite hladilnik ter omaro za shranjevanje živil, da 
vidite, katera živila že imate. 
Napišite in pripravite nakupovalni seznam. 
Izogibajte se nakupovanju na prazen želodec. 
 

Nakupovanje hrane (med 
nakupovanjem) 

Izogibajte se živilom, ki imajo krajši rok uporabe. 
Izogibajte se nakupovanju z otroki. 
Kupite le tisto, kar potrebujete/izogibajte se prevelikim 
in impulzivnim nakupom. 

Skladiščenje in priprava 
hrane (pred in po jedi) 

Pravilno skladiščite hrano (npr. pri pravi temperaturi). 
Vedite, kaj morate najprej pojesti, da ne poteče rok 
uporabe. 
Jejte manjše porcije. 
Porabite ostanke hrane (npr. iz njih naredite novo jed). 
Zamrzujte jedi, ki vam ostanejo. 

Zavržki hrane 
(neizogibljivi zavržki 
hrane, npr. olupki) 

Kompostirajte zavržke hrane. 
 

 

2.3.2 ZAVRŽKI HRANE V VZGOJINO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH 

V Sloveniji v šolah in drugih ustanovah (gostilne, vrtci, bolnišnice, domovi za 

ostarele), kjer strežejo hrano, v povprečju nastane 19 % vseh zavržkov hrane. V 

zadnjih treh letih se količina zavržkov hrane v gostilnah zmanjšuje, medtem ko se 

količina zavržkov hrane v šolah in ostalih ustanovah povečuje (Žitnik in Vidic, 2016). 
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Boschini, Falasconi, Giordano in Alboni (2018) ugotavljajo, da šola kot vzgojno-

izobraževalna ustanova predstavlja sektor, ki je zelo pomemben za posredovanje 

ustreznih informacij in zgleda učencem glede količin zavržkov hrane. Šolski obroki 

imajo pomemben vzgojno-izobraževalni namen, saj se lahko preko različnih 

aktivnosti ob prehranjevanju ozavešča mlade generacije glede trajnostnega ravnanja 

s hrano in trajnostne izbire živil. Ker učenci v šoli zaužijejo vsaj en obrok dnevno, 

predstavljajo vzgojno-izobraževalne ustanove enega izmed deležnikov, ki prispeva k 

nastajanju zavržkov hrane. Martins, Rodrigues, Cunha in Rocha (2015) menijo, da 

šolska prehrana predstavlja priložnost za izobraževanje učencev o zdravih 

prehranjevalnih navadah. Pravilno sestavljena šolska kosila v skladu s prehranskimi 

smernicami lahko okrepijo sporočilo o zdravi prehrani ter spodbujajo pripravljenost 

učencev na pokušanje nepoznanega živila. Načrtovanje in zagotavljanje ustreznih 

hranilnih snovi pa je lahko neučinkovito, če učenci puščajo hrano. 

V Španiji so ugotovili, da se zaposleni (vodje in osebje) v kuhinji ne zavedajo, kakšna 

je količina zavržkov hrane v šolskih menzah. Samo ena od vzorčnih šol je občasno 

izvedla revizijo odpadkov v svoji kuhinji. Ugotovili so, da je za temo glede zavržkov 

hrane veliko zanimanje, predvsem kar se tiče merjenja in zmanjševanja količin 

zavržkov hrane (Derqui in Fernandez, 2017). Tudi na Portugalskem so ugotovili, da 

učenci puščajo na krožniku veliko hrane, glede na upoštevanje še sprejemljive meje, 

ki znaša 10 % in jo je predlagal Brazilski zvezni svet nutricionistov za prehransko 

storitev. Ugotovili so, da so učenci puščali na krožnikih v povprečju več kot 34 % 

glavne jedi ter več kot 19 % juhe. Prav tako so ugotovili, da je zelo pomembno 

spodbujanje učiteljev, da kosijo s svojimi učenci, saj ima to posledično dolgoročno 

pomembno vlogo pri modeliranju ustreznih prehranjevalnih navad (Martins, 

Rodrigues, Cunha in Rocha, 2015). Tudi Kowalewska in Kollajtis-Dolowy (2018) sta 

ugotovila, da srednješolci na Poljskem dnevno zavržejo 0,23 kg hrane na osebo, kar 

znaša 0,70 kg hrane na osebo mesečno in 8 kg hrane na osebo letno. Zavržki hrane 

se najpogosteje vržejo v biološke odpadke ali se uporabljajo za hranjenje domačih 

živali. Živila, ki jih najpogosteje zavržejo srednješolci, so krompir, kruh, sadje in 

zelenjava pa tudi meso in šunka. 40 % srednješolcev pusti ostanke hrane od kosila 

ter zajtrka, 16 % od večerje, 15 % od dopoldanske malice in 9 % od popoldanske 

malice. Med tistimi, ki so zavrgli hrano (večinoma zavržki hrane s krožnikov), je bila 

srednja dnevna energijska vrednost zavržkov hrane pod 15 kcal, čeprav je 



KRIŠTOF, A. (2018). Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

12 
 

maksimalna dnevna energijska vrednost dosegla tudi 330 kcal. Ugotovljeno je bilo, 

da so energijske in hranilne vrednosti zavržkov hrane majhne v primerjavi s tistimi v 

njihovih dnevnih odmerkih hrane. Najvišja vrednost izgube hranilnih vrednosti iz 

zavržkov hrane v primerjavi s prehranskimi priporočili je bila ugotovljena pri vitaminu 

C, prehranski vlaknini, kaliju, folatih, vitaminu B6, ogljikovih hidratih, magneziju in 

železu. Ugotovili so tudi, da je bila uspešnost izobraževanja o zavržkih hrane 

približno dvakrat večja pri skupinski obliki učenja srednješolcev preko filmov 

(srednješolci so si ogledali 4 video posnetke, dobili pa so tudi letak za starše) kot pri 

tistih, ki so prejeli le letak za starše. Torej je uspešnost učenja o zavržkih hrane bolj 

učinkovita ob uporabi multimedijskih metod. Raziskava prehranske vzgoje in vedenja 

je ugotovila, da raven izobraževanja staršev ali skrbnikov pozitivno vpliva na navade 

otrok. To je zato, ker visokošolsko izobraževanje vpliva na znanje in zavest ter 

spodbuja odgovornejše odločitve. Rezultati raziskav kažejo, da izobraževanje staršev 

pomembno vpliva na zavržke hrane: višja izobrazba staršev pomeni manjšo količino 

zavržkov hrane. Daniel (2016) je ugotovila, da starši z nizkimi dohodki upoštevajo 

želje otrok o nakupu živil, saj se na ta način skušajo izogniti odpadkom hrane, glede 

na to, da nimajo veliko denarja. Otokom ne poskušajo večkrat ponuditi zdravih živil 

(npr. zelenjave), ker če jih zavržejo enkrat, jih ne želijo kupiti ponovno, saj so zdrava 

živila predraga, da bi pristajala v smeteh. Tudi White, Sharp, Darnton, Downing, 

Inman, Strange, in Garnett (2009) so ugotovili, da starševski nadzor predstavlja 

nadaljnji in neposreden vpliv na otrokovo prehranjevalno vedenje. Kar družina 

zaužije doma, je v veliki meri odvisno od tega, katera živila starši kupujejo in 

pripravljajo, vendar pa to ni preprosta enosmerna zveza, saj starši kupujejo in 

pripravljajo živila, ki jih imajo otroci radi. 

V šolah je hrana prepogosto pripravljena, vendar nevročena ali zavržena. To lahko 

vključuje tako izgubo hrane med pripravo ali kuhanjem, prevelike količine pripravljene 

hrane, pretečen rok uporabe kot tudi zavržke hrane s krožnikov učencev. Več študij v 

industriji prehrambnih storitev je poudarilo pomen zavržkov hrane s krožnikov zaradi 

dejstva, da je to največji vir odpadkov hrane v tem sektorju. Razlog za to je v 

različnih energijskih potrebah učencev, različnega apetita, priljubljenosti obroka ali 

razpoložljivosti živil iz konkurenčnih virov. Razlogi za zavrženo hrano v šolah, ki jih je 

v Združenem kraljestvu opredelil Akcijski program za odpadke in vire, so bili 

razdeljeni v tri kategorije: 1) vedenjski faktorji, povezani z individualnimi odločitvami 
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in preferencami; 2) operativni faktorji; in 3) situacijski dejavniki, povezani s širšimi 

problemi, ki niso neposredno povezani z živili, kot so na primer hitra prehrana ali 

menze. Vedenjski faktorji se lahko spreminjajo z izobraževalnimi ali ozaveščevalnimi 

kampanjami. Operativni faktorji so povezani s stopnjo učinkovitosti v šolskih 

gostinskih storitvah. Na primer: veliko je pripravljene hrane, ki ni vročena, vseeno pa 

se kasneje zavrže, npr. sadje, ki je ponujeno olupljeno in nenarezano, velikokrat 

ostane nedotaknjeno. Prav tako je primer operativnega faktorja čas. Ugotovili so, da 

so učenci, ki so imeli več časa za malico, pojedli veliko več hrane kot ostali. 

Situacijski dejavniki so povezani z okoljem restavracij, kot so hrupne ali prenatrpane 

jedilnice ali praktične težave pri prehranjevanju, kot sta rezanje in lupljenje hrane. V 

osnovni šoli se priporoča prehranska vzgoja kot način za zmanjšanje količine 

zavržkov hrane, saj bodo posamezniki z visoko okoljsko zavestjo verjetno zavrgli 

manj hrane kot tisti z nizko. To dejstvo lahko povežemo tudi s tem, da osebe, ki 

skrbijo za druge in okolje, zavržejo manj hrane. Veliko avtorjev navaja, da imajo 

mnogi ljudje občutek krive ob zavrženju hrane. Nekateri avtorji so predlagali, da 

nagrade (kot so na primer nalepke, pohvale) olajšajo sprejemanje zdrave hrane, kar 

pa je povezano tudi z zmanjševanjem količine zavržkov hrane (kot je npr. zelenjava) 

(Derqui, Fernandez in Fayos, 2018). 

2.3.2.1 Vsebine, povezane s problemom zavržkov hrane v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah 

Učinkovito izobraževanje je pomemben dejavnik pri preprečevanju živilskih 

odpadkov, saj so raziskave pokazale, da so učenci, ki so bili poučeni o temi zavržkov 

hrane, bolje poznali teme, povezane s pravili načrtovanja menijev ali preprečevanjem 

zavržkov hrane ter poznavanjem ustreznih temperatur za shranjevanje hrane 

(Kowalewska in Kollajtis-Dolowy, 2018). Izobraževalne ustanove lahko prispevajo h 

krepitvi trajnosti s poučevanjem učencev prek raziskav, z uvajanjem trajnosti preko 

izobraževanja, vključno z izkustvenim učenjem ter s pomočjo ozaveščanja preko 

različnih sporočil glede problematike živilskih odpadkov. Vključevanje v raziskave, 

izobraževanja in terenske aktivnosti je še posebej pomembno za spremembe v smeri 

večje trajnosti (Ahmed, Byker Shanks, Lewis, Leitch, Spencer, Smith in Hess, 2018). 

 Predšolska vzgoja 

V 4. členu Zakona o vrtcih je opredeljenih 9 ciljev predšolske vzgoje v vrtcih. Eden 

izmed njih je tudi razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za 
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zdravje, s katerim lahko v vrtcih začnemo otroke izobraževati na področju hrane in 

prehrane ter zavržkov hrane (Raspor, 2014; Služba Vlade RS za zakonodajo, 

2017a). 

 Osnovna šola 

V 2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli je 

opredeljenih 14 ciljev osnovnošolskega izobraževanja, med katerimi je tudi: » … 

vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 

demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do 

sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in 

družbenega okolja, prihodnjih generacij« (Služba Vlade RS za zakonodajo, 

2017b). V okviru tega cilja se lahko prilagaja in posodablja učeče se vsebine v skladu 

z razvojem znanosti in družbe oziroma z aktualnimi vsebinami, npr. trajnostne 

posledice zavržkov hrane. V osnovni šoli lahko pri različnih obveznih predmetih 

(spoznavanje okolja, naravoslovje, biologija, kemija, fizika, družboslovje, 

gospodinjstvo) in izbirnih predmetih (načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane, 

okoljska vzgoja, sodobno kmetijstvo) ter projektih, v katere so učenci vključeni, 

obravnavamo tematiko zavržkov hrane (Raspor, 2014). 

 Srednja šola – gimnazijski program 

V 2. členu Zakona o gimnazijah je napisanih 15 ciljev splošne in strokovne gimnazije, 

med katerimi sta navedena tudi cilja, preko katerih lahko srednješolci usvojijo 

vsebine zavržkov hrane. To sta: vzbujanje zavesti odgovornosti za naravno 

okolje in lastno zdravje ter izobraževanje za trajnostni razvoj in razvijanje 

ustvarjalnosti, inovativnosti in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja 

in vodenja projektov za doseganje ciljev. Tudi pri predmetu biologija je kar nekaj 

ciljev, ki so povezani z vsebino zavržkov hrane, prav tako pa lahko tudi srednješolci 

sodelujejo v projektih, ki obravnavajo takšno vsebino (Služba Vlade RS za 

zakonodajo, 2017c; Raspor, 2014). 

 Srednja šola – poklicno in strokovno izobraževanje 

V 2. členu Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je napisanih 14 ciljev 

poklicnega in strokovnega izobraževanja, izmed njih pa lahko cilj izobraževanja za 

trajnostni razvoj ter cilj vzbujanje zavesti odgovornosti za naravno okolje in 
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lastno zdravje povežemo s poučevanjem srednješolcev o vsebinah zavržkov hrane 

(Služba Vlade RS za zakonodajo, 2017č; Raspor, 2014). Tematika hrane in okolja je 

v srednjih strokovnih (štiriletnih) in poklicnih (triletnih) programih s področja celotne 

prehranske verige, kot so kmetijstvo, naravovarstvo, živilstvo, gostinstvo, zdravje, 

trgovina in delno logistika ter okoljevarstvo, zaradi specifike obsežna, vendar pa je 

tematika zavržkov hrane slabše zastopana. Pri tem imajo učitelji veliko vlogo, saj je 

od njih odvisno, koliko vsebin, povezanih s tematiko zavržkov hrane, bodo vključili v 

izobraževalne dejavnosti (Raspor, 2014). 

Redman, E. in Redman, A. (2014) ugotavljata, da čeprav obstajajo razlike v tem, 

kako se področje teoretičnega znanja povezuje s področjem praktičnega znanja 

oziroma posameznikovega vedenja, deklarativno znanje dosledno ni pomembno v 

smislu udejanjenja trajnostnega vedenja z živili ali zavržki hrane. Prav tako sta 

ugotovila, da trenutna trajnostna vzgoja ne vpliva dovolj na vedenje posameznikov, 

najverjetneje zaradi osredotočenosti na deklarativno znanje, vendar je ta oblika 

znanja še vedno prisotna pri izobraževanju za trajnostno vedenje. Pozitiven in 

pomemben vpliv, ki ga imajo procesna, učinkovita in družbena znanja pri udejanjenju 

trajnostnega vedenja, kaže na potrebo po vključitvi različnih področij znanja v 

izobraževalne strategije. Pri razvijanju strategij za usmerjanje družbenega znanja je 

potrebno trajnostno vedenje pozitivno okrepiti in predstaviti kot normalno in zaželeno. 

Eden od načinov za to je z modeliranjem trajnostnega vedenja v razredu vzpostavljati 

trajnostne prakse v vsakodnevne operacije v šolah. Z gradnjo trajnostnih praks, kot je 

npr. kompostiranje v učilnicah, lahko učenci in učitelji pridobijo potrebno znanje o 

kompostu (procesno znanje), hkrati pa oblikujejo normo trajnostnega vedenja v šoli, s 

čimer povečajo tudi družbeno znanje. 

2.3.2.2 Preprečevanje količin zavržkov hrane v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah 

V številnih raziskavah o zavržkih hrane s krožnikov v šolah, in sicer od vrtca do 

univerze, so ugotovili, da so količine zavržkov hrane s krožnikov od 33 do 200 

gramov na osebo. Zavedati se moramo, da samo trajnostne tehnološke rešitve ne 

bodo pokazale rezultatov na področju zmanjšanja količine zavržkov hrane, ampak je 

treba nujno spremeniti odnos, vedenje in kulturo, kar je bistveno za doseganje 

sprememb. Tudi povečanje ozaveščenosti in spodbujanje občutka krivde lahko 
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pripomoreta k zmanjšanju količine zavržkov hrane. Na univerzi na Portugalskem so z 

namenom zmanjšanja količine zavržkov hrane v menzi nad zabojnik za organske 

odpadke v višini oči postavili plakat, na katerem je pisalo: »Čista jed, čista vest!« To 

dejanje je povečalo radovednost uporabnikov menze še posebej zato, ker v menzi 

večinoma jedo študentje, kampanjo pa so vodili njihovi znanci oziroma nekateri 

študentje. Ko je bil plakat obešen tri dni, so ugotovili, da študentje niso izrazili 

zanimanja za zmanjšanje količine zavržkov hrane, zato so naredili več plakatov za 

ozaveščanje o ravnanju s hrano. Nanašali so se na prejšnje ugotovitve raziskave. 

Pisali so stavki, kot so: »Če ne morete pojesti vse juhe, prosite za polovično 

porcijo!«, »Prosite za ustrezno količino hrane, saj lahko tako skupaj zmanjšamo 

količino zavržkov hrane!« ter »Ali ste vedeli? Kruh, ki ga ne pojeste, gre v smeti!« 

(Soares P., Machado dos Santos P., Fochat S. M., Santos C. in Marques dos Santos 

C., 2018). Tudi Engström in Carlsson-Kanyama (2004) sta poročali, da so v jedilnici 

šole prikazali rezultate kampanje o zavržkih hrane, pri kateri so bili učenci vključeni v 

tehtanje zavržkov hrane s krožnikov, učitelji pa so razpravljali s svojimi učenci o 

zavržkih hrane v svojih razredih, kar je privedlo do zmanjšanja količine zavržkov 

hrane s krožnikov za 35 odstotkov. 

Derqui in Fernandez (2017) sta ugotovila, da sledenje, koliko učencev v celoti 

izprazni svoj krožnik, lahko poveča uživanje obrokov. Poleg tega raziskava kaže tudi, 

da bi razširjanje teh informacij lahko spodbudilo ostale učence, da zmanjšajo količino 

zavržkov hrane s svojih krožnikov. Na šoli, kjer je potekala raziskava, so začeli 

projekt »krožnik brez zavržka hrane«, kjer so razredi med seboj tekmovali, kdo bo 

imel večji odstotek popolnoma praznih krožnikov. Na koncu so bili zmagovalci tudi 

nagrajeni. Ugotovili so, da se je količina zavržkov hrane s krožnikov znatno 

zmanjšala. Prav tako so ugotovili, da k zmanjšanju količine zavržkov hrane lahko 

pripomoremo tudi tako, da izračunamo stroške zavržkov hrane. 

Motivi, o katerih so poročali v literaturi o zmanjšanju količine živilskih odpadkov, 

vključujejo varčevanje z denarjem, reševanje planeta, reševanje lačnih ljudi in 

zmanjševanje krivde ob zavrženju hrane. Naštete so tudi osebne vrednote, kot so 

hedonizem (užitek), samozadovoljitev (občutek sitosti, ne lakote) in varnost (pred 

lakoto). Hedonizem in samozadovoljitev sta veljali za prevladujoči vrednoti, ki vplivata 

na zavrženje hrane, omenjajo pa tudi tradicijo – nekateri posamezniki so vzgojeni v 

prepričanju, da morajo pojesti vso hrano s krožnika in ne zavreči hrane med zavržke. 
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Posledično avtorji predlagajo, da je lahko učinkovita tehnika intervencije prednaročilo 

na določen obrok, ki podpira vrednost hedonizma, tako da se potrošnikom ponudi 

možnost izbire obroka, ki ga le-ti preferirajo. Drugi motiv za zmanjševanje količine 

živilskih odpadkov v šolah je: šole in družine lahko prihranijo nekaj denarja, saj 

učenci, ki jedo v šolah, manj verjetno zapravijo denar za nadomestne izdelke zunaj 

šole (Derqui, Fernandez in Fayos, 2018). Učenci in srednješolci v šolskih menzah 

lahko zmanjšajo količino zavržkov hrane tako, da vzamejo manjšo količino hrane na 

krožnik, če pa so po obroku še lačni, si lahko hrano ponovno naložijo, medtem ko 

lahko nosilci živilske dejavnosti (delavci v kuhinji) z učinkovitejšo pripravo hrane 

zmanjšajo izogibljive zavržke hrane (Ahmed, Byker Shanks, Lewis, Leitch, Spencer, 

Smith in Hess, 2018).   

Smernice prehranjevanja poudarjajo potrebo po pripravi okusnih in hranljivih obrokov 

za učence ter podaljšanje trajanja glavnega odmora za kosilo, da bodo imeli učenci 

namesto 20 minut na voljo 30 minut časa, ki je potreben, da učenci pridejo v 

jedilnico, čakajo v čakalni vrsti, jedo brez hitenja in dokončajo celoten obrok, saj 

daljši odmori za kosilo pomagajo preprečiti zavržke hrane, obenem pa zagotovijo tudi 

druženje učencev (Kowalewska in Kollajtis-Dolowy, 2018).  

2.3.2.3 Izobraževanje otrok, učencev in srednješolcev o problemu zavržkov 
hrane s projektom Hrana ni za tja v en dan 

Ekošola je v letu 2015 začela z izvajanjem projekta Hrana ni za tja v en dan, v 

okviru katerega učenci šol, ki so vključene v program ekošole, spremljajo in 

analizirajo jedilnike, spremljajo ravnanje s hrano, količino in vrsto zavržkov hrane ter 

izvajajo aktivnosti za odgovorno ravnanje z živili. Cilji projekta so zmanjšanje količine 

zavržkov hrane, spodbujanje praktične uporabe hrane, ki ni bila uporabljena,  učenje 

pravilnega načina shranjevanja živil, povečanje zavedanja o odgovornem ravnanju s 

hrano ter skrb in okrepitev izobraževanja o odgovornem ravnanju s hrano in 

zavrženo hrano. Pomembno je torej pokazati, da se ostanki hrane lahko uporabijo v 

naslednjem obroku in da je ponovno uporabljena hrana tudi lahko okusna in zdrava. 

Poleg tega je cilj projekta tudi pravilno recikliranje in odlaganje ostankov hrane. 

Vsebina in potek projekta se razlikujeta glede na starost otrok oz. učencev. V vrtcih, 

osnovnih šolah od 1. do 3. razreda ter šolah z učenci s posebnimi potrebami otroci 

oz. učenci raziskujejo problematiko zavržkov hrane preko zgodbe, ki vsebuje različne 

dejavnosti in naloge. Prav tako otroci oz. učenci preko sličic na plakatu spremljajo 
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količino in vrsto zavržkov hrane ter nato s pomočjo simbola (npr. smeško) ocenijo, 

koliko hrane so zavrgli. V osnovni šoli od 4. do 9. razreda in v srednji šoli učenci s 

pomočjo dnevnika hrane merijo količino zavržkov hrane in ugotavljajo, katera hrana 

se največkrat zavrže doma in katera v šoli. Prav tako zbirajo različne recepte za jedi 

iz živil, ki niso najbolj priljubljene, ter druge rešitve za povečanje priljubljenosti le-teh 

in rešitve za zmanjšanje količine zavržkov hrane. V srednji šoli učenci izdelujejo 

kratke filme na temo zavržkov hrane, ki jih oblikujejo z lastnim scenarijem, zgodbo in 

kostumi (Ekošola, b. d. a). Ukrepi ustanov (vrtci, osnovne šole in srednje šole) po 

izvedenih aktivnostih v letu 2017/18 so bili zelo različni. Nekateri so uvedli 

samopostrežno restavracijo, saj so prišli do zaključka, da nastane manj zavržkov 

hrane, ko si učenci hrano sami vzamejo in začinijo. Na voljo imajo solatni bar, bar z 

zelenjavo in otok s sadjem. Pri kosilu je učencem ponujenih več vrst solate z 

namenom, da jo lahko sami izberejo. Na šoli so uvedli tudi otok s sadjem, kjer si 

učenci lahko pripravijo sadni napitek. Na nekaterih ustanovah so uvedli tudi 

sodelovanje staršev in lokalno skupnostjo. Ozaveščanje staršev in krajanov je 

potekalo preko člankov v časopisu ter preko e-asistenta. Na nekaterih ustanovah so 

uvedli branje literature, povezane s prehrano (Lonček kuhaj, revije, izdelava eko-

knjige, knjige receptov), drugi so uvedli letake, kjer so narisali, od kod v šoli dobijo 

meso, jajca, mleko, zelenjavo in ostalo. Prav tako so se učenci učili kreiranja ter 

branja deklaracij. Nekatere ustanove so izvedle tudi delavnice s starši, kjer so učitelji 

staršem predstavili problematiko zavržkov hrane pri malici in kosilu ter učence 

ozavestili o tem problemu.  Uvedli so tudi šolske vrtove, sadovnjake ter postavili 

čebelnjake. Raziskovali so prehrano babic in dedkov preko druženja skozi kuharske 

delavnice. Nekatere ustanove so otroke, učence in dijake vključile v sodelovanje pri 

pisanju jedilnikov. Šolski tim oblikuje jedilnike tako, da se upoštevajo načela zdrave 

in uravnotežene prehrane, hkrati pa se upošteva tudi to, kaj imajo učenci radi in se 

jedi kombinira tako, da je manj zavržkov. Na primer: za sladico se lahko naredijo 

palačinke iz zdravih sestavin – ajdove moke, pecivo iz ajdove kaše ali pirine moke, 

za malico med in maslo na temnem kruhu, za glavno jed pa polnozrnate testenine s 

haše omako in podobno. Zelenjavo kuharji v omakah raje zmeljejo, da se je ne vidi, 

saj so ugotovili, da jo tako učenci raje pojedo. V primeru, da ugotovijo, da učenci 

neko jed izrecno zavračajo ter se takšno dejanje ponavlja, jed zamenjajo z drugo. 

Izvedli so tudi anketiranje učencev o predlogih za malico ter razlogih za zavržke 
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hrane in predlogih za zmanjšanje količine le-teh. Nekatere srednje šole so poročale o 

zelo pozitivnem presenečenju: njihovi srednješolci zrelo gledajo na to, da so jedilniki 

sestavljeni zdravo in uravnoteženo. Prav tako poročajo, da ni več pritiska na pripravo 

hitre in popularne hrane ter da je zelo dobro sprejeta tematska kuhinja in hrana, kot 

so slovenske narodne jedi, kuhinja Balkana, kitajska in mehiška kuhinja, božično in 

velikonočno kosilo in drugo. Ustanove so organizirale tudi meritve zavržkov hrane, ki 

so jih izvajali tako, da so vodili dnevnik zavržkov hrane. Ugotovili so, da se je 

beleženje zavržkov hrane izkazalo kot najbolj učinkovit način spodbujanja učencev k 

zmanjšanju količine zavržkov hrane. Izvedli so tudi teden brez zavržkov hrane in dan 

brez ostankov, ko so imeli učenci na izbiro določene jedi, od katerih so izbrali 

najljubše. Učitelji in kuharice učence spodbujajo, da vzamejo le toliko hrane, kot je 

lahko pojedo (Zaključno poročilo projekta Hrana ni za tjavendan  2017/2018, b.d.b). 

2.4 VPLIV SOCIALNIH MEDIJEV NA KOLIČINO ZAVRŽKOV HRANE 

Socialni mediji so vse pomembnejša platforma, na kateri potrošniki izmenjujejo 

informacije in komunicirajo. Le nekaj študij doslej se je osredotočilo na uporabo 

socialnih medijev v kampanjah za zmanjševanje količine živilskih odpadkov. Socialni 

mediji lahko prispevajo k trajnosti na več načinov, kot so zagotavljanje platform za 

družbeni aktivizem in izmenjavo informacij ter podpiranje trajnostnih poslovnih praks 

in reševanje vprašanj trajnosti. Kampanje, katerih je cilj spodbujanje novih vrst 

družbenih norm, povezanih s trajnostno porabo, se vedno bolj zanašajo na digitalne 

tehnologije in socialne medije. Socialni mediji omogočajo, da postanejo obstoječe 

socialne norme vidne, s čimer bi lahko pritegnili širšo javnost k trajnostnemu vedenju 

in s tem povzročili okoljske spremembe na individualni in strukturni ravni. Preko 

raziskovanja socialnih platform različnih kampanj oziroma projektov so raziskovalci 

ugotovili pomen kreativnosti pri zmanjševanju živilskih odpadkov. Kreativnost je pri 

projektih vključevala inovacije novih receptov na osnovi sestavin, prilagajanje 

receptov in kreativno uporabo sestavin kot tudi kreativno ravnanje in shranjevanje 

hrane. Recept je osnova za sodobno kuhanje, toda z vidika zavržkov hrane je 

sledenje receptu do potankosti problematično, saj morajo potrošniki imeti na voljo 

vse navedene sestavine, zato je za zmanjšanje količine zavržkov hrane ključno, da je 

potrošnik pri kuhanju ustvarjalen. Na primer: »food bloggers (živilski blogerji)«, ki se 

lahko štejejo za pionirje pri ustvarjanju receptov in okusne hrane, predstavljajo 
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zavržke hrane kot dragocene sestavine. V oglaševalski akciji z naslovom: »From 

Waste to Delicacy« so blogerji razpravljali o tem, kako jim je njihovo znanje 

omogočilo, da niso več tako natančni pri upoštevanju sestavin receptov: »Velika 

prednost v zmanjševanju zavržkov hrane je, da nisi odvisen od recepta, ampak ga 

prilagajaš«. Blogerji so spodbudili svoje bralce, da ustvarijo nekaj novega iz hrane, ki 

jim je ostala, ter da so pri tem ustvarjalni in prilagodijo recepte. Da bi uporabili in 

porabili tista živila, ki jih že imajo, so nekateri blogerji poleg sestavin v osnovnem 

receptu našteli tudi nadomestne sestavine, ki jih bralci lahko uporabijo, da ne 

kupujejo novih. O zavržkih hrane se običajno ne razpravlja ali prikazuje na 

platformah za socialne medije, vendar pa lahko spletno okolje zagotovi nove arene 

za okoljski dialog, ki pomagajo ustvarjati nove, bolj trajnostne prakse potrošnje in 

aktivno državljanstvo. Prikazovanje znanih in vplivnih osebnosti, ki se vedejo 

trajnostno, bi bilo lahko učinkovito pri uvedbi trajnostnega vedenja za ostale ljudi kot 

nekaj običajnega (Närvänen, Mesiranta, Sutinen in Mattila, 2018). 

Poleg kreativnosti lahko pri zmanjševanju količin zavržkov hrane pomaga tudi etika 

živilskih odpadkov. Mnogi blogerji v kampanji »From Waste to Delicacy« ter v 

intervjujih pojasnjujejo, da je največja motivacija za sodelovanje moralna in etična 

perspektiva, povezana s težavami v zvezi s tajnostjo, ki jih povzročajo zavržki hrane. 

Kampanja »Waste Challenge« poudarja pomen potrošnikovega učenja v otroštvu: 

človek, ki se je že v otroštvu naučil določenega vedenja, na primer da vedno poje vso 

hrano, ki si jo je vzel na krožnik, bo verjetno tudi kasneje v življenju zavrgel manj 

hrane. Prav tako so blogerji mnenja, da če bi ljudje živila pridelovali in kuhali sami, bi 

hrano bolj cenili in je ne bi zavrgli. Tukaj pa ne smemo pozabiti tudi na pomembnost 

denarne vrednosti zavržkov hrane, saj se ljudje večinoma osredotočajo na prihranek 

denarja za družinski proračun z zmanjševanjem odpadkov, kar bi morda potrošnike 

prepričalo v bolj skrbno ravnanje s hrano in zato bi se morale kampanje, ki so 

usmerjene v zmanjšanje količine živilskih odpadkov, osredotočati tudi na oglaševanje 

glede prihranka denarja (Närvänen, Mesiranta, Sutinen in Mattila, 2018). 

Socialni mediji s svojimi različnimi aplikacijami in spletnimi mesti omogočajo širok 

nabor vizualnih predstavitvenih možnosti, ki omogočajo estetski prikaz jedi, 

pripravljenih iz živilskih odpadkov. Le-to se lahko uporabi za povečanje želje 

potrošnikov za uporabo ostankov hrane. Jedi iz ostankov hrane ali sestavin, ki bi 

sicer postale zavržek, so lahko estetsko lepo predstavljene, tako da so privlačne 



KRIŠTOF, A. (2018). Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

21 
 

ljudem, ki spremljajo različne kampanje po spletu (Närvänen, Mesiranta, Sutinen in 

Mattila, 2018). 

2.5 ODNOS DO ODGOVORNEGA RAVNANJA S HRANO 

Zelo je pomembno, da gradimo odnos do hrane in kulture prehranjevanja ter da 

začnemo z ozaveščanjem glede prehranskega problema ter posameznikove 

odgovornosti za trajnostni razvoj že pri vzgoji mlajših otrok, saj se danes 

izobražujejo, čez nekaj časa pa bodo oni izobraževali prihodnje generacije ter s tem  

gradili prihodnost (Raspor, 2014). Vedno bolj se zavedamo vpliva zavržkov hrane na 

okolje in pozitivnih posledic zmanjševanja le-teh (Quested, Marsh, Stunell in Parry, 

2013), vendar se veliko potrošnikov ne zaveda, koliko hrane zavržejo, tisti, ki pa se 

zavedajo in se trudijo, da zavržejo manj hrane, se po navadi trudijo, ker so 

zaskrbljeni zaradi denarja namesto zaradi škodljivega vpliva zavržkov na okolje, ki ga 

povzročijo s takšnim ravnanjem (White idr., 2009). 

Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na ravnanje s hrano. To so lahko pomanjkanje 

časa, zmedenost glede roka uporabe ter pomanjkanje ozaveščenosti o svetovnih 

problemih, povezanih z zavržki hrane. Slika 2 prikazuje povzetek teh in drugih 

dejavnikov, ki vplivajo na zavedanje starejših učencev o zavrženi hrani ter na njihovo 

vedenje. 

Slika 2: Dejavniki, ki vplivajo na zavedanje učencev o zavržkih hrane ter na njihovo 
vedenje (Clark in Manning, 2018) 
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Derqui, Fernandez in Fayos (2018) so predlagali nekaj intervencij, povezanih s 

pedagoško vsebino, ki bi pomagale pri oblikovanju odgovornega ravnanja s hrano, 

kot so na primer projekti ozaveščanja, sporočanje rezultatov revizij vsem 

sodelujočim, ustvarjanje oglaševalskih projektov za ozaveščanje, na primer teden 

brez odpadkov, zelenjava meseca in drugi, podprti z grafičnimi oznakami v jedilnicah 

ali učilnicah; občasni prikaz celotne količine zavržkov hrane; izobraževanje o 

problematiki živilskih odpadkov s poudarkom na njegovem ekološkem odtisu; 

povečanje vpletenosti učencev tako, da jim je omogočeno ocenjevanje − npr. 

petkovih menijev; kuharske delavnice, kot so poučevanje učencev, kako okusiti nove 

okuse jedi ali jih približati kuhinjskemu procesu tako, da se počutijo bolj vključene; 

organiziranje različnih tekmovanj med razredi, kot je krožnik brez odpadkov, pri 

katerem razred z največjim številom praznih krožnikov dobi majhno nagrado in 

priznanje, ter ocenjevanje ekonomskih stroškov odpadkov, ki se lahko izračunajo s 

povprečnim številom letno zavrženih obrokov, pomnoženih s povprečnim stroškom 

obroka. 

2.5.1 OBLIKOVANJE POZITIVNEGA ODNOSA DO HRANE  

V nadaljevanju so predstavljeni nasveti za zmanjšanje količin zavržkov hrane doma 

in v šoli, in sicer v smislu, kaj lahko nudimo otroku (kot starši) oziroma učencu (kot 

učitelji, zaposleni v kuhinji, ravnatelji ali javna uprava), da mu pomagamo pri 

oblikovanju pozitivnega odnosa do hrane. 

Za starše je zaželeno, da so pozorni, kaj njihovi otroci jedo v šoli ter da se z njimi 

pogovarjajo o njihovih kulinaričnih preferencah, podpirajo njihovo ljubezen do 

kuhanja in jih spodbujajo, da pripravijo svoje jedi. Pomembno je tudi, da otrokom 

dajejo zgled v načinu prehranjevanja, npr. z vključevanjem sadja in zelenjave tako v 

lastno prehrano kot tudi prehrano otrok. Učitelji lahko učencu pomagajo pri 

oblikovanju pozitivnega odnosa do hrane tako, da jih skozi različno snov in pri 

različnih predmetih (biologija, kemija, geografija, gospodinjstvo) poučujejo o hrani in 

prehrani. Pri tem je zaželeno, da jih izobražujejo skozi prakso, tako da krepijo 

sposobnosti za pripravo jedi, jih učijo in spodbujajo, naj ne zavržejo hrane in s tem 

hranilnih snovi. Uporabijo lahko zabavne in vključujoče dejavnosti, kot je 

izobraževanje preko različnih delavnic, pri tem pa lahko  vključijo tudi starše. 

Učencem predstavijo ideje o uporabi živil, ki so ostale in so na voljo vsem učencem, 
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na primer iz jabolk, ki so ostala, lahko naredijo jabolčni sok. Pokažejo jim torej 

različne načine uporabe ostankov hrane. Prav tako je pomembno, da učencem med 

jedjo nudijo prijetno vzdušje, tj. brez hitenja. Kuharji in ostali delavci v kuhinji naj 

izboljšujejo svoje kvalifikacije s sodelovanjem v različnih poklicnih usposabljanjih, 

predhodno seznanijo učence o tem, kaj bo na meniju prihodnji teden, in naj dovolijo 

prilagajanje porcij glede na želje in potrebe učencev, lahko tudi tako, da ponudijo npr. 

juho v ustrezni posodi, iz katere si lahko učenec sam vzame želeno porcijo. Prav 

tako je za kuharje in ostale zaposlene v kuhinji pomembno, da analizirajo, zakaj in 

kako se tvorijo čakalne vrste za obroke. Na primer nekajkrat naj gre nekdo izmed njih 

v čakalno vrsto in razmisli, kako skrajšati le-te ter učencem omogočiti več časa za 

prehranjevanje. Tudi ravnatelji imajo pomembno vlogo pri oblikovanju pozitivnega 

odnosa do hrane. Zaželeno je, da dovolijo 30-minutni odmor za kosilo, da imajo 

učenci na voljo dovolj časa za uživanje obroka ter obenem za druženje s sošolci. 

Odmori za kosilo lahko potekajo v izmenah, da bi se izognili pomanjkanju prostora v 

jedilnici. Čas kosila je možno razporediti različno glede na mlajše in starejše učence, 

pri čemer je potrebno paziti, da prvi odmor za kosilo ni prezgodaj. Prav tako je 

pomembno, da ravnatelj ozavesti osebje šole, da spodbujajo dobro in mirno vzdušje 

med učenci. Za javno upravo ali druge subjekte, odgovorne za prehrano, je 

priporočeno, da se pripravi praktični vodič, ki bo pomagal določiti, kako naj bodo 

urejeni šolski obroki, in bo vseboval navodila, kako pripraviti obroke, kako in kje 

hraniti sestavine in pripravljene jedi ter kako zmanjšati količino zavržkov hrane in 

ohraniti njeno hranilno vrednost med pripravo in kuhanjem. Prav tako je potrebno 

ustvariti možnosti za izvajanje socialnih kampanj o pomenu pravilne prehrane in 

uravnotežene porabe, ki služijo oblikovanju zdravega načina življenja mladih 

generacij (Kowalewska in Kollajtis-Dolowy, 2018). 

2.6 UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ZAVRŽKOV HRANE  

Po svetu in po Evropi deluje veliko projektov in dogodkov, ki stremijo k zmanjševanju 

količin zavržkov hrane ter ozaveščanju prebivalcev o posledicah zavržkov hrane. S 

projekti želijo ozavestiti širšo javnost glede ponovne uporabe hrane ter o zavrženju 

manjše količine hrane (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2013), saj je cilj Evropske unije zmanjšati odlaganje užitne odpadne hrane v Evropski 

uniji za polovico (Društvo Ekologi brez meja, 2018). Informacijske kampanje 
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predstavljajo najpogostejše načine za preprečevanje in zmanjševanje količine 

živilskih odpadkov po vsej Evropi (Schanes, Dobernig in Gözet, 2018). 

2.6.1 PROJEKT »VOLK SIT, KOZA CELA« 

Projekt »VOLK SIT, KOZA CELA« je ustanovilo Društvo Ekologi brez meja.  Cilj 

projekta je zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržkov hrane v nevladnih 

organizacijah, gospodinjstvih, javnih institucijah (npr. v šolah) ter medijih preko 

ozaveščanja javnosti o viških hrane in pridelkov pri posamezniku, spodbujanju 

podaljševanja roka uporabe živil z vlaganjem, prekuhavanjem ali konzerviranjem 

živil, z boljšim načrtovanjem nakupov ter pripravo obrokov (Društvo Ekologi brez 

meja, 2018a). Ekologi brez meja so v sklopu projekta izdelali orodja in pripomočke za 

ozaveščanje ljudi o problemu zavržkov hrane. V sklopu spletnega portala so 

ustanovili sejalnico idej ter sejmišče, kjer ljudje lahko ponudijo hrano, ki jo pridelujejo, 

ostalim ljudem, prav tako lahko napišejo, kaj potrebujejo in s tem dobijo ponudbo 

drugega.  V sejalnici idej lahko ljudje prispevajo svoje ideje za zmanjšanje količine 

zavržkov hrane. Prav tako so naredili različna orodja, kot so odkljuknica (pomaga 

ljudem pri organiziranju nakupovanja in pripravljanja hrane), tedenski načrtovalnik za 

posamične obroke, nakupovalni listič (pripravljen za natis), pravila shranjevanja živil, 

natančen opis pomena rokov uporabnosti, navodila o shranjevanju 29 vrst zelenjave 

ter 23 vrst sadja, pravilno odmerjanje velikosti porcij, navodila za izvedbo merjenja 

količine zavržkov hrane in podobno. Ugotovili so, da so bila orodja ogledana in 

prenesena k uporabnikom do konca poročevalnega obdobja kar več kot 2000-krat. 

Načrtovali so tudi dve delavnici za lokalno skupnost in novinarje ter 6 delavnic za 

šole in vrtce, ki jih bo možno izvesti po zaključku projekta (zaradi časa) (4. vmesno in 

končno poročilo, 2015). 

2.6.2 NE MEČ´MO HRANE STRAN (STOP WASTING FOOD)  

Tudi projekt »NE MEČ´MO HRANE STRAN« je ustanovilo Društvo Ekologi brez 

meja, pri katerem je osnovni namen raziskati stanje in možnosti preprečevanja 

zavržkov hrane v domovih za ostarele ter bolnišnicah in prav tu ozaveščati o 

problematiki zavržkov hrane, saj je predvsem javni sektor pomemben zgled ostalim 

glede upravljanja z naravnimi viri. Glede na raziskave Ekologov brez meja v 

bolnišnicah in domovih za ostarele nastaja velika količina zavržkov hrane, zato je 

društvo organiziralo ozaveščevalno kampanjo za večjo senzibilnost javnosti o 
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problematiki zavržkov hrane. Izvedli so tudi delavnice za upokojence ter 

osnovnošolske učence z namenom medgeneracijskega sodelovanja ter 

posredovanja pozabljenih praks varčne uporabe živil (Društvo Ekologi brez meja, 

2018b). V sklopu projekta je Društvo Ekologi brez meja ugotovilo, da se v slovenskih 

bolnišnicah, domovih za starejše, šolah in vrtcih dnevno prehranjuje 366.000 

uporabnikov in zaposlenih. Vsak kilogram hrane, ki jo zavržejo, bolnišnico stane vsaj 

2 evra – v to ceno so vključeni stroški nabave sestavin, energije, dela ter stroški 

prevzema odpadkov. Ugotovili so, da se pogosto zgodi, da obrok ni prevzet. Vzrok za 

to je največkrat odsotnost bolnika, ki ima v času obroka pregled. Ekologi brez meja 

so anketirali bolnike ter jih med drugim spraševali, zakaj niso pojedli obroka. 

Najpogostejši odgovori so se nanašali na preveliko porcijo, na teščost zaradi 

pregleda, neokusnost pripravljene hrane ter na pomanjkanje teka. Glede na te 

podatke so oblikovali smernice za izboljšanje stanja, ki se navezujejo na redno in 

natančno merjenje količin zavržkov hrane ter spremljanje vrste zavržkov hrane 

(nedotaknjena, nepostrežena hrana ter ostanki s krožnikov), vzpostavitev 

učinkovitega sistema naročanja obrokov, upoštevanje števila bolnikov, ki imajo 

preglede ali morajo biti tešč, prilagajanje velikosti porcij ter upoštevanje kalorične 

vrednosti in pomembnost priprave okusne hrane. Tekom raziskave se je pokazala 

tudi pomembnost tablet sistema v povezavi s količino zavržkov hrane, saj je bilo 

ugotovljeno, da pri tablet sistemu oziroma razdeljevanju hrane na pladnjih, nastane 

2,4-krat večja količina zavržkov hrane kot pri razdeljevanju iz postrežnih posod. V 

šolah in vrtcih na letni ravni samo za odvoz zavržkov hrane porabijo 3 do 4 milijone 

evrov in prav tako tudi tu obstajajo možnosti za izboljšanje, in sicer ekonadzorniki 

(srednješolci v vlogi nadzornikov, ki svoje sošolce pri kosilu opozarjajo, da vzamejo 

le toliko hrane, kot jo bodo pojedli), sistem odjav naročenih obrokov, postrežba 

manjših kosov kruha na način: vzemi toliko, kot boš pojedel; nerazdeljeno sadje in 

sendviči naj bodo na voljo ves dan in naj jih vzame, kdor želi, ter vključevanje 

učencev, dijakov in staršev v pogovore o hrani (Društvo Ekologi brez meja, b. d.). 

2.6.3 PROGRAM EKOŠOLA 

Program Ekošola je namenjen ozaveščanju in spodbujanju otrok, učencev in 

srednješolcev o trajnostnem razvoju skozi njihovo aktivno sodelovanje v vzgojnem in 

izobraževalnem programu (Ekošola, b. d. c). V okviru programa se med drugim 
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izvaja tudi projekt Odgovorno s hrano, kjer ekošolam devetih evropskih držav 

pomagajo raziskovati, na kakšen način naj izbirajo hrano, da ne škodujejo okolju ter 

prihodnjim generacijam prebivalstva. Cilji projekta so, da učenci iščejo rešitve za 

trajnostni življenjski slog, so aktivni pri raziskovanju, da se dobra praksa širi naprej in 

posreduje znanje ostalim sodelujočim (Glopolis, 2018).    

2.6.4 PROJEKT »THINK. EAT. SAVE« 

Projekt Think.Eat.Save se je začel izvajati leta 2013 in je pobuda nacionalne javne 

kampanje za boj proti živilskim odpadkom »Save the Food« in je partnerstvo med 

UNEP (The United Nations Environment Programme), FAO (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) in Messe Düsseldorf. Prizadevajo si razširiti 

nacionalne, regionalne ter globalne dejavnosti na več socialnih sektorjev, in sicer z 

namenom poučevanja ljudi o pravilnem ukrepanju glede zavržkov hrane. Spletna 

stran Think.Eat.Save je izdelana kot portal, ki predstavlja te zamisli, da zagotovi 

novice in vire na enem mestu, ter poziva vse, da naj ukrepajo glede te globalne skrbi 

(Think. Eat. Save, 2014). Projekt poskuša zagotoviti globalno vizijo za zmanjševanje 

količine živilskih odpadkov. Želijo si povečati ozaveščenost javnosti in ustvariti boljše 

razumevanje celotnega učinka živilskih odpadkov z raziskovanjem vprašanj, kot so: 

Kakšen je vpliv živilskih odpadkov na okolje? Kako prekomerna proizvodnja živil 

vpliva na naše zdravje? Ali se lahko izboljšajo naši prehrambni sistemi tako, da bodo 

živila bolj trajnostno proizvedena in da bomo lahko bolje nahranili naraščajočo 

populacijo? (Bird, 2016). 

2.6.5 LOVE FOOD HATE WASTE 

Projekt Love Food Hate Waste se je začel izvajati leta 2007 v Veliki Britaniji in želi 

povečati ozaveščenost o okoljskih in socialno-ekonomskih posledicah živilskih 

odpadkov. Njihova spletna stran ponuja nasvete, recepte in orodja za pomoč 

posameznikom in družinam pri zmanjševanju količine zavržkov hrane in prihranku 

denarja. Preko različnih medijskih platform delijo članke, nasvete in recepte, ki 

ljudem lahko pomagajo zmanjšati količino živilskih odpadkov. Projekt je zasnoval tudi 

aplikacijo za pametne telefone, ki lahko uporabnikom pomaga pri načrtovanju 

obrokov, sledenju hrani, ki jo že imajo v shrambi, ter opozorilo, če bodo uporabniki 

želeli kupiti kakršne koli podvojene sestavine ali živila, ki jih že imajo (Bird, 2016; 

Worldwide Responsible Accredited Production, 2018). 
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Britanska kampanja »Love Food Hate Waste« je daleč najuspešnejša kampanja za 

ozaveščanje o zavržkih hrane v Evropi, saj je od leta 2007 pomagala preprečiti 137 

000 ton zavržkov hrane (Schanes, Dobernig in Gözet, 2018). 

2.6.6 I LOVE LEFTOVERS 

Projekt I Love Leftovers je nadaljevanje oziroma nov začetek projekta Love Food 

Hate Waste z novimi ustvarjalnimi vsebinami in naslovom. Začel se je leta 2016 v 

Avstraliji in si prizadeva zmanjšati količino živilskih odpadkov, ki se jim je mogoče 

izogniti s spodbujanjem ljudi k ustvarjanju s hrano, ki jim je ostala. Spletna stran 

projekta vsebuje uporabne vire, kot so nasveti o tem, kako pripraviti hrano in shraniti 

hrano, ki je že skuhana, ter orodje, ki uporabnikom pomaga pri iskanju receptov za 

nov obrok iz ostankov hrane (Bird, 2016; Icon Agency, 2017). 

2.6.7 I VALUE FOOD 

Projekt I Value Food se je začel leta 2015, njegov namen je povečati ozaveščenost o 

zavržkih hrane v ZDA. Na spletni strani projekta so na voljo orodja in nasveti o tem, 

kako se izogniti odpadkom hrane. Vsebuje tudi uporabne članke, kot so: »Kreativni 

načini uporabe ostankov hrane« in »Kuhanje za enega brez ostankov hrane«. 

Spletna stran ponuja tudi kviz za pomoč pri predstavi, kako veliko hrane posamezniki 

in družine zavržejo vsak dan (Bird, 2016; Sustainable America, 2014). 

2.6.8 ZERO HUNGER CHALLENGE 

Cilj Zero Hunger Challenge, ki ga je leta 2012 ustanovil generalni sekretar Združenih 

narodov Ban Ki Moon, je odpraviti lakoto in vse oblike podhranjenosti ter zgraditi 

vključujoče in trajnostne prehranske sisteme. Je v celoti usklajen z Agendo 2030, le- 

ta pa določa cilje, ki jih je potrebno doseči. Ključni del ukinitve lakote in gradnje 

trajnostnih prehranskih sistemov je zmanjšanje živilskih odpadkov z zmanjšanjem 

izgub hrane v proizvodnji, skladiščenju in prevozu ter z zmanjšanjem živilskih 

odpadkov s strani prodajalcev in potrošnikov (Bird, 2016; United Nations, 2016). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA  

Glede na to, da se zavržejo velike količine hrane tako na svetovni ravni kot tudi v 

Sloveniji, je zelo pomembno zgodnje ozaveščanje ljudi o posledicah zavržkov hrane. 

Zelo je pomembno, da z ozaveščanjem začenjamo že v otroštvu, saj se le tako lahko 

otroci naučijo pravilnega ravnanja s hrano in tako ravnanje uporabijo tudi kasneje v 

življenju. S tem lahko vplivamo, da se učenci zavedajo pomembnosti zmanjšanja 

zavržkov hrane in posledic, ki jih imajo zavržki hrane na okolje. V raziskavi me je 

zanimala razlika v odnosu do zavržkov hrane srednješolcev, ki so bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, ter srednješolcev, ki v projekt niso bili vključeni. 

Ugotoviti sem želela, kakšni so vzroki za nastanek zavržkov hrane. S pomočjo 

rezultatov raziskave je mogoče oblikovati predloge za dejavnosti, ki bodo namenjene 

srednješolcem za oblikovanje odgovornega, trajnostno naravnanega ravnanja s 

hrano.  

3.1.1 CILJI RAZISKAVE 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšen je odnos do zavržkov hrane med 

srednješolci. Ugotoviti sem želela tudi, ali imajo srednješolci, ki so bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, pozitivnejši odnos do hrane v primerjavi s 

srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni, ter na kakšen način bi lahko po mnenju 

srednješolcev zmanjšali količino zavržkov hrane. 

3.1.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Oblikovana so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kakšni so vzroki za nastanek zavržkov hrane med srednješolci? 

 Kakšen je odnos srednješolcev do zavržkov hrane? 

 Na kakšen način bi lahko po mnenju srednješolcev zmanjšali količino zavržkov 

hrane? 

 Ali srednješolci, ki so vključeni v dejavnosti, ki spodbujajo pozitiven odnos do 

hrane, razvijajo pozitivnejši odnos do zavržkov hrane kot srednješolci, ki v te 

dejavnosti niso vključeni? 
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3.2 METODA DELA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Pri izdelavi magistrskega dela sem uporabila deskriptivno metodo in kvantitativni 

raziskovalni pristop.  

3.2.1 OPIS VZORCA 

Način vzorčenja je bil namenski. V vzorec so bili vključeni srednješolci od prvega do 

četrtega letnika, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, ter srednješolci 

od prvega do četrtega letnika, ki v ta projekt niso bili vključeni. V raziskavo je bilo 

vključenih 282 srednješolcev, od tega je bilo 120 srednješolcev vključenih v projekt 

Hrana ni za tja v en dan. Največ anketirancev je bilo ženskega spola, in sicer 171 

(60,6 %), moških anketirancev pa je bilo 111 (39,4 %). Starost anketirancev je bila 

med 14 in 21 let. Največ anketiranih srednješolcev obiskuje izobraževalni program 

zdravstveni tehnik (graf 1). 

 

Graf 1: Število srednješolcev glede na smer izobraževalnega programa 

3.2.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Postopek zbiranja podatkov je bil anketiranje, tehnika zbiranja podatkov anonimni 

spletni vprašalnik, objavljen na spletni strani 1KA, ki so ga rešili srednješolci, ki so bili 

vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, ter tiskani vprašalnik, ki je bil razdeljen 

srednješolcem, ki v ta projekt niso bili vključeni. Spletni vprašalnik je bil razdeljen 

srednješolcem, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan zato, ker je na 
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vsaki šoli v tem projektu sodelovalo nekaj le-teh in bili so iz različnih regij. V 

raziskavo so bili zajeti srednješolci štirih šol, ki so sodelovali pri projektu in so 

poslušali predavanja o posledicah zavržkov hrane, sodelovali so pri pripravljanju 

novih jedi iz ostankov hrane, pri izdelovanju plakatov za ozaveščanje, snemanju 

video posnetka ter ugotavljanju vzrokov za zavržke hrane, in srednješolci dveh šol, ki 

pri projektu niso sodelovali. Anketni vprašalnik, ki je priložen v prilogi, je bil sestavljen 

iz osmih vprašanj. Vseboval je vprašanja zaprtega in odprtega tipa.  

3.2.3 OPIS POSTOPKA OBDELAVE PODATKOV 

Analiza podatkov je bila opravljena z računalniškim programom Microsoft Office 

Excel in s statističnim programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Glede na potrebe analize sem uporabila T-test za neodvisne vzorce, s katerim sem 

ugotavljala razlike analiziranih vrednosti glede na predvidene spremenljivke. 

Rezultate sem predstavila v preglednicah. Merilo statistične pomembnosti je bila 

stopnja tveganja 0,05.  

3.3 REZULTATI Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju empiričnega dela so predstavljeni rezultati raziskave, združeni po 

posameznih vsebinskih področjih, povezanih z raziskovalnimi vprašanji: količina 

hrane, ki jo srednješolci zavržejo, odnos srednješolcev do zavržkov hrane, 

dejavnosti, v katere so bili vključeni srednješolci v projektu Hrana ni za tja v en dan, 

ter predlogi zmanjšanja količin zavržkov hrane v šoli in doma. 

3.3.1 KOLIČINA HRANE, KI JO SREDNJEŠOLCI ZAVRŽEJO 

Martins, Rodrigues, Cunha in Rocha (2015) so ugotovili, da učenci v Španiji puščajo 

na krožniku več kot 10 % hrane, zato sem ugotavljala, koliko hrane srednješolci 

običajno pustijo na krožniku pri malici. Ker srednješolci glede na raziskavo na 

Poljskem najpogosteje zavržejo krompir, kruh, sadje, zelenjavo ter meso in mesne 

izdelke (Kowalewska in Kollajtis-Dolowy, 2018), sem v nadaljevanju ugotavljala 

pogostost uživanja celotne porcije različne vrste hrane s strani srednješolcev. Derqui, 

Fernandez in Fayos (2018) so ugotovili, da je razlog za nastanek zavržkov hrane v 

apetitu, priljubljenosti obroka ter ponudbi hitre prehrane v bližini šole, zato sem 

raziskala vzroke za nastanek zavržkov hrane po mnenju srednješolcev. 
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Pogostost puščanja hrane na krožniku pri malici v šoli 

V anketnem vprašalniku sem ugotavljala, kako pogosto srednješolci puščajo hrano 

na krožniku pri malici. Na vprašanje so odgovorili tako, da so obkrožili črko pred sliko 

ustreznega krožnika (priloženo v prilogi), ki je prikazoval, koliko osmin krožnika hrane 

običajno pustijo na krožniku.  

Preglednica 3: Delež srednješolcev glede na količino hrane, ki jo običajno 
pustijo na krožniku pri malici 

 Srednješolci 
f f (%) 

Pojem vse. 64 22,9 
Običajno pustim na krožniku 1/8 krožnika hrane. 87 31,1 
Običajno pustim na krožniku 2/8 krožnika hrane. 70 25,0 
Običajno pustim na krožniku 3/8 krožnika hrane. 35 12,5 
Običajno pustim na krožniku 4/8 krožnika hrane. 14 5,0 
Običajno pustim na krožniku 5/8 krožnika hrane. 3 1,1 
Običajno pustim na krožniku 6/8 krožnika hrane. 4 1,4 
Običajno pustim na krožniku 7/8 krožnika hrane. 2 0,7 
Pustim vse. 1 0,3 
SKUPAJ 280 100,0 

 

Rezultati (preglednica 3) kažejo, da petina srednješolcev (22,9 %) poje vso hrano s 

krožnika, več kot polovica srednješolcev (56,1 %) običajno pusti na krožniku eno ali 

dve osmini krožnika hrane.  

Glede na pridobljene podatke lahko sklepam, da srednješolci v povprečju ne zavržejo 

velike količine hrane pri malici, a vendar jih polovica zavrže eno osmino in več, kar 

pa je dovolj velika količina hrane, da bi jo bilo potrebno zmanjšati. Tudi raziskava na 

Portugalskem kaže, da učenci v šoli puščajo na krožniku veliko hrane, več od še 

sprejemljive meje, ki znaša 10 % (Martins, Rodrigues, Cunha in Rocha, 2015). 

Količina hrane, ki srednješolcem ostane na krožniku, je lahko posledica pomanjkanja 

časa, saj tuje raziskave navajajo, da učenci, ki imajo na voljo več časa za uživanje 

malice, pojedo več hrane kot tisti, ki imajo na voljo manj časa (Derqui, Fernandez in 

Fayos, 2018). 

Pogostost uživanja celotne porcije različne vrste hrane  

V raziskavi sem ugotavljala tudi pogostost uživanja celotne porcije različne vrste  

hrane, ki je srednješolcem ponujena. Ugotavljala sem, ali obstaja razlika v pogostosti 

uživanja cele porcije različne vrste  hrane med srednješolci, ki so bili vključeni v 
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projekt Hrana ni za tja v en dan, ter srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni. 

Rezultati so predstavljeni v preglednici 4. 

Preglednica 4: Uživanje celotne porcije živila med srednješolci glede na 
vključenost v projekt Hrana ni za tja v en dan  

VRSTA 
HRANE 

SKUPINA** N 1 2 3 4 M* SD t df p 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 
Meso 1 120 4 1,4 19 6,7 55 19,5 42 14,9 3,13 0,795 - 0,806 280 0,421 

2 162 12 4,3 20 7,1 52 18,4 78 27,7 3,21 0,929 
Skupaj 282 16 5,7 39 13,8 107 37,9 120 42,6 3,17 0,874 

Ribe 1 119 12 4,3 29 10,4 39 13,9 39 13,9 2,88 0,984 - 0,554 278 0,580 

2 161 19 6,8 33 11,8 46 16,4 63 22,5 2,95 1,036 
Skupaj 280 31 11,1 62 22,1 85 30,4 102 36,4 2,92 1,013 

Stročnice  1 120 22 7,8 49 17,4 32 11,3 17 6,0 2,37 0,943 - 0,296 280 0,767 

2 162 30 10,6 66 23,4 37 13,1 29 10,3 2,40 0,987 
Skupaj 282 52 18,4 115 40,8 69 24,5 46 16,3 2,39 0,967 

Zelenjava 1 120 7 2,5 33 11,7 48 17,0 32 11,3 2,88 0,875 0,278 280 0,781 

2 162 8 2,8 52 18,4 59 20,9 43 15,2 2,85 0,875 
Skupaj 282 15 5,3 85 30,1 107 37,9 75 26,6 2,86 0,873 

Solata 1 119 15 5,3 16 5,7 35 12,5 53 18,9 3,06 1,044 1,587 279 0,114 

2 162 22 7,8 36 12,8 47 16,7 57 20,3 2,86 1,051 
Skupaj 281 37 13,2 52 18,5 82 29,2 110 39,1 2,94 1,051 

Sadje 1 119 4 1,4 20 7,1 28 10,0 67 23,9 3,33 0,874 0,523 278 0,601 

2 161 6 2,1 24 8,6 51 18,2 80 28,6 3,27 0,851 
Skupaj 280 10 3,6 44 15,7 79 28,2 147 52,5 3,30 0,860 

Krompir 1 119 0 0,0 19 6,8 45 16,0 55 19,6 3,30 0,731 - 0,347 279 0,729 

2 162 4 1,4 14 5,0 68 24,2 76 27,0 3,33 0,739 
Skupaj 281 4 1,4 33 11,7 113 40,2 131 46,6 3,32 0,735 

Riž 1 118 0 0,0 13 4,6 44 15,7 61 21,8 3,41 0,682 1,579 278 0,115 

2 162 3 1,1 24 8,6 62 22,1 73 26,1 3,27 0,779 
Skupaj 280 3 1,1 37 13,2 106 37,9 134 47,9 3,33 0,742 

Kruh 1 119 5 1,8 29 10,4 44 15,7 41 14,6 3,02 0,873 - 0,479 278 0,632 

2 161 9 3,2 33 11,8 57 20,4 62 22,1 3,07 0,902 
Skupaj 280 14 5,0 62 22,1 101 36,1 103 36,8 3,05 0,889 

Sladice 1 119 5 1,8 29 10,3 31 11,0 54 19,2 3,13 0,926 - 2,944 279 0,004 

2 162 1 0,4 22 7,8 47 16,7 92 32,7 3,42 0,745 
Skupaj 281 6 2,1 51 18,1 78 27,8 146 52,0 3,30 0,838 

Jedi na 
žlico 

1 118 18 6,4 32 11,4 46 16,4 22 7,9 2,61 0,961 - 0,008 278 0,994 

2 162 22 7,9 57 20,4 45 16,1 38 13,6 2,61 0,992 
Skupaj 280 40 14,3 89 31,8 91 32,5 60 21,4 2,61 0,978 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli ne pojem, 2 – občasno pojem, 3 – 

pogosto pojem, 4 – vedno pojem). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili. 

** Skupina: 1 − srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, 2 − srednješolci, ki niso bili vključeni v projekt 

Hrana ni za ja v en dan.  

Rezultati (preglednica 4) kažejo, da srednješolci najpogosteje pojedo celotno porcijo 

riža (M = 3,33) in najmanj pogosto pojedo celotno porcijo jedi na žlico (M = 2,61). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-test za neodvisne vzorce 

pokazal statistično pomembno razliko glede pogostosti uživanja celotne porcije sladic 
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(p = 0,004) med srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, in 

srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni. Podatek lahko posplošim na osnovno 

množico. Rezultati (preglednica 4) so pokazali, da srednješolci, ki niso bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, pogosteje pojedo celotno porcijo sladic (M = 3,42) 

kot srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan (M = 3,13).  

Kot je pokazal t-test za neodvisne vzorce, med srednješolci, ki so bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, in srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni, ni 

statistično pomembnih razlik glede uživanja celotne porcije mesa, rib, stročnic, 

zelenjave, solate, sadja, krompirja, riža, kruha in jedi na žlico. Torej v tem primeru 

podatkov pri našteti hrani ne morem posplošiti na osnovno množico. Za vzorec so 

rezultati (preglednica 4) pokazali, da srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana 

ni za tja v en dan, pogosteje pojedo celotno porcijo rib, stročnic, krompirja in kruha 

kot srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni. Srednješolci, ki niso bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, pogosteje pojedo celotno porcijo zelenjave, solate, 

sadja in riža kot srednješolci, ki so bili vključeni v ta projekt.  

Rezultati kažejo tudi, da srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en 

dan, najpogosteje pojedo celo porcijo riža (M = 3,41), najmanj pogosto stročnice (M = 

2,37), medtem ko srednješolci, ki niso bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, 

najpogosteje pojedo celo porcijo sladic (M = 3,42), najmanj pogosto stročnice (M = 

2,40). Oboji enako pogosto zaužijejo celotno porcijo jedi na žlico (M = 2,61). 

Glede na pridobljene rezultate ocenjujem, da med srednješolci, ki so bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, in srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni, ni 

pomembne razlike v uživanju celotne porcije različnih vrst hrane. Glede na to, da 

tako srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, kot tudi 

srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni, najmanj pogosto pojedo celotno porcijo 

stročnic ter da so tudi ribe in zelenjava redkeje zaužita živila, lahko sklepam, da 

srednješolci priporočenih živil ne zaužijejo tako pogosto. Z rezultati lahko potrdim 

ugotovitve tujih raziskav, da je za srednješolce najpogostejši motivacijski dejavnik za 

izbiro hrane priljubljenost le-te ter da na izbiro živil vpliva biološki faktor, se pravi, da 

ljudje raje uživajo večino drugih živil kot zelenjavo (White, Sharp, Darnton, Downing, 

Inman, Strange, in Garnett, 2009). 
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Ugotavljala sem tudi, ali obstaja razlika v pogostosti uživanja celotne porcije hrane 

med srednješolci, ki obiskujejo smer splošne gimnazije, in srednješolci, ki obiskujejo 

smeri kmetijsko-podjetniškega tehnika, hortikulturnega tehnika, gospodarja na 

podeželju, mesarja, vrtnarja, slaščičarja, ekonomskega tehnika, zdravstvenega 

tehnika in živilsko-prehranskega tehnika. Pridobljeni podatki so predstavljeni v 

preglednici 5. 

Preglednica 5: Uživanje celotne porcije živila med srednješolci glede na smer 
izobraževalnega programa 

VRSTE HRANE SKUPINA** N M* SD t df p 

Meso 1 71 3,10 0,959 - 0,838 280 0,403 

2 211 3,20 0,844 

Ribe 1 71 3,11 0,964 1,849 278 0,065 

2 209 2,86 1,023 

Stročnice  1 71 2,42 1,091 0,362 280 0,718 

2 211 2,37 0,924 

Zelenjava 1 71 2,90 0,913 0,482 280 0,630 

2 211 2,84 0,861 

Solata 1 71 2,87 1,068 - 0,647 279 0,518 

2 210 2,97 1,046 

Sadje 1 71 3,32 0,824 0,311 278 0,756 

2 209 3,29 0,874 

Krompir 1 71 3,49 0,673 2,308 279 0,022 

2 210 3,26 0,747 

Riž 1 71 3,44 0,751 1,471 278 0,142 

2 209 3,29 0,736 

Kruh 1 71 3,18 0,883 1,503 278 0,134 

2 209 3,00 0,888 

Sladice 1 71 3,56 0,626 3,168 279 0,002 

2 210 3,21 0,881 

Jedi na žlico 1 71 2,69 1,008 0,792 278 0,429 

2 209 2,58 0,968 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli ne pojem, 2 – občasno pojem, 3 – 

pogosto pojem, 4 – vedno pojem). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili.  

** Skupina: 1 – srednješolci, ki obiskujejo smer splošne gimnazije, 2 – srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. 

Rezultati (preglednica 5) prikazujejo pogostost uživanja celotne porcije različne hrane 

srednješolcev, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolcev, ki ne obiskujejo 

gimnazijskih programov. 

Rezultati kažejo, da obstaja statistično pomembna razlika med srednješolci, ki 

obiskujejo smer izobraževalnega programa splošne gimnazije, in srednješolci, ki ne 

obiskujejo gimnazijskih programov, glede pogostosti uživanja celotne porcije sladic (p 

= 0,002) in krompirja (p = 0,022). Srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, 



KRIŠTOF, A. (2018). Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. 
Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

35 
 

pogosteje uživajo celotno porcijo sladic (M = 3,56) in krompirja (M = 3,49) kot 

srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. 

Med srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki ne obiskujejo 

gimnazijskih programov, ni statistično pomembnih razlik glede uživanja celotne 

porcije mesa, rib, stročnic, zelenjave, solate, sadja, riža, kruha in jedi na žlico. 

Rezultati so pokazali, da srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, pogosteje 

pojedo celotno porcijo rib, stročnic, zelenjave, sadja, riža, kruha in jedi na žlico kot 

srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, medtem ko srednješolci, ki ne 

obiskujejo gimnazijskih programov, bolj pogosto pojedo celotno porcijo mesa in 

solate kot srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo.  

Rezultati kažejo tudi, da srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, najpogosteje 

pojedo celotno porcijo sladic (M = 3,56), najmanj pogosto pa celotno porcijo stročnic 

(M = 2,42), medtem ko srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, 

najpogosteje pojedo celotno porcijo sadja (M = 3,29) in riža (M = 3,29), najmanj 

pogosto pa celotno porcijo stročnic (M = 2,37).  

Glede na rezultate lahko sklepam, da med srednješolci različnih programov ni 

pomembne razlike glede uživanja celotne porcije različne hrane. Glede na to, da 

srednješolci, ki obiskujejo splošno izobraževanje, pogosteje pojedo celotno porcijo 

sladic kot srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, lahko sklepam, da v 

tem primeru višja raven splošne izobrazbe ne pomeni vedno uživanje bolj 

priporočenih živil.  

Vzroki za nastanek zavržkov hrane s strani srednješolcev 

Raziskala sem vzroke, zakaj srednješolci zavržejo hrano. Rezultati so predstavljeni v 

preglednici 6. 
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Preglednica 6: Stališča srednješolcev o vzrokih za nastanek zavržkov hrane glede na vključenost srednješolcev v projekt 
Hrana ni za tja v en dan  

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili. 

** Skupina: 1 − srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, 2 − srednješolci, ki niso bili vključeni v projekt Hrana ni za ja v en dan. 

Vse hrane na krožniku 
običajno ne pojem, ker … 

SKUPINA** N 1 2 3 4 5 M* SD t df p 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

… je prevelika porcija. 1 119 20 7,1 34 12,1 28 10,0 29 10,3 8 2,8 2,76 1,193 0,748 279 0,455 

2 162 42 14,9 38 13,5 33 11,7 34 12,1 15 5,3 2,64 1,317 

Skupaj 281 62 22,1 72 25,6 61 21,7 63 22,4 23 8,2 2,69 1,265 

... nisem več lačen/a. 1 118 16 5,7 15 5,4 15 5,4 64 22,9 8 2,9 3,28 1,190 1,038 277 0,300 

2 161 27 9,7 20 7,2 39 14,0 56 20,1 19 6,8 3,12 1,269 

Skupaj 279 43 15,4 35 12,5 54 19,4 120 43,0 27 9,7 3,19 1,236 

… je neokusna. 
 

1 119 10 3,6 18 6,4 24 8,5 50 17,8 17 6,0 3,39 1,158 - 1,345 279 0,180 

2 162 7 2,5 22 7,8 37 13,2 64 22,8 32 11,4 3,57 1,086 

Skupaj 281 17 6,0 40 14,2 61 21,7 114 40,6 49 17,4 3,49 1,118 

… mi ni všeč. 1 118 14 5,0 19 6,8 29 10,4 46 16,4 10 3,6 3,16 1,162 - 3,182 278 0,002 

2 162 9 3,2 19 6,8 31 11,1 73 26,1 30 10,7 3,59 1,090 

Skupaj 280 23 8,2 38 13,6 60 21,4 119 42,5 40 14,3 3,41 1,139 

… sem izbirčen/a. 1 118 30 10,7 36 12,9 17 6,1 27 9,6 8 2,9 2,55 1,278 - 0,149 278 0,882 

2 162 41 14,6 48 17,1 25 8,9 35 12,5 13 4,6 2,57 1,294 

Skupaj 280 71 25,4 84 30,0 42 15,0 62 22,1 21 7,5 2,56 1,285 

… pazim na telesno maso. 1 118 36 12,9 33 11,8 28 10,0 15 5,4 6 2,2 2,34 1,189 2,703 277 0,007 

2 161 79 28,3 41 14,7 19 6,8 14 5,0 8 2,9 1,95 1,187 

Skupaj 279 115 41,2 74 26,5 47 16,8 29 10,4 14 5,0 2,12 1,200 

… je po izgledu neprivlačna. 1 118 28 10,1 37 13,3 28 10,1 21 7,6 4 1,4 2,46 1,137 - 2,301 276 0,022 

2 160 28 10,1 36 12,9 50 18,0 35 12,6 11 4,0 2,78 1,175 

Skupaj 278 56 20,1 73 26,3 78 28,1 56 20,1 15 5,4 2,64 1,168 

… je ne poznam. 1 117 27 9,7 32 11,5 26 9,3 26 9,3 6 2,2 2,59 1,212 0,654 277 0,514 

2 162 34 12,2 46 16,5 54 19,4 23 8,2 5 1,8 2,50 1,071 

Skupaj 279 61 21,9 78 28,0 80 28,7 49 17,6 11 3,9 2,54 1,131 

… je nezdrava. 1 116 28 10,1 32 11,5 38 13,7 13 4,7 5 1,8 2,44 1,106 2,090 276 0,038 

2 162 61 21,9 42 15,1 37 13,3 17 6,1 5 1,8 2,15 1,134 

Skupaj 278 89 32,0 74 26,6 75 27,0 30 10,8 10 3,6 2,27 1,129 
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Rezultati (preglednica 6) prikazujejo primerjavo med srednješolci, ki so bili vključeni v 

projekt Hrana ni za tja v en dan, in srednješolci, ki v ta projekt niso bili vključeni, 

glede na njihovo strinjanje s trditvami, ki so navedene v preglednici in ki opisujejo 

vzroke, zakaj srednješolci zavržejo hrano.  

Rezultati kažejo, da se srednješolci najbolj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na 

krožniku običajno ne pojedo, ker je neokusna (M = 3,49), in najmanj strinjajo s 

trditvijo, da vse hrane na krožniku ne pojedo, ker pazijo na telesno maso (M = 2,12). 

Glede na pridobljene podatke sem ugotovila, da obstaja statistično pomembna 

razlika glede na stopnjo strinjanja med srednješolci, ki so bili vključeni v projekt 

Hrana ni za tja v en dan, in srednješolci, ki v projekt niso bili vključeni, pri naslednjih 

trditvah: Vse hrane na krožniku običajno ne pojem, ker mi ni všeč (p = 0,002), ker 

pazim na telesno maso (p = 0,007), ker je po izgledu neprivlačna (p = 0,022) in ker je 

nezdrava (p = 0,038). Rezultati (preglednica 6) so pokazali, da se srednješolci, ki so 

bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, bolj strinjajo s trditvami, da vse hrane 

na krožniku običajno ne pojedo, ker pazijo na telesno maso (M = 2,34) in ker je 

nezdrava (M = 2,44), ter se manj strinjajo s trditvami, da vse hrane na krožniku ne 

pojedo, ker jim ni všeč (M = 3,16) in ker je po izgledu neprivlačna (M = 2,46), kot 

srednješolci, ki niso bili vključeni v ta projekt.  

Med srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, in 

srednješolci, ki v projekt niso bili vključeni, ni statistično pomembnih razlik v mnenju o 

velikosti porcije, okusu hrane, izbirčnosti in glede na to, ali hrano poznajo. 

Srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, se bolj kot 

srednješolci, ki niso bili vključeni v ta projekt,  strinjajo s trditvami, da vse hrane na 

krožniku ne pojedo, ker je prevelika porcija, ker niso več lačni in ker je ne poznajo, 

medtem ko se srednješolci, ki v projekt niso bili vključeni, bolj strinjajo s trditvami, da 

vse hrane na krožniku ne pojedo, ker je neokusna in ker so izbirčni. 

Rezultati kažejo tudi, da se srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v 

en dan, najbolj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na krožniku ne pojedo, ker je 

neokusna (M = 3,39), in najmanj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na krožniku ne 

pojedo, ker  pazijo na telesno maso (M = 2,34). Srednješolci, ki niso bili vključeni v ta 

projekt, pa se najbolj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na krožniku ne pojedo, ker jim 
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ni všeč (M = 3,59), in najmanj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na krožniku ne pojedo, 

ker pazijo na telesno maso (M = 1,95).    

Glede na pridobljene rezultate lahko ugotovim, da so srednješolci, ki so bili vključeni 

v projekt Hrana ni za tja v en dan, nekoliko bolj prehransko ozaveščeni, saj so se bolj 

strinjali s trditvami, da vse hrane na krožniku običajno ne pojedo, ker pazijo na 

telesno maso in ker je nezdrava, kot srednješolci, ki niso bili vključeni v ta projekt, 

čeprav je stopnja strinjanja z naštetimi trditvami nizka pri obeh skupinah. Ti dve trditvi 

se med seboj povezujeta in sta odvisni druga od druge, saj če jemo zdravo hrano, 

lahko lažje nadziramo telesno maso. Phan in Chambers IV (2016) sta ugotovila, da je 

uživanje zdravih živil na splošno povezano z zdravjem in nadzorom telesne mase.  

Po mnenju srednješolcev so najpomembnejši vzroki za nastanek zavržkov hrane 

povezani z okusom, različno stopnjo lakote oziroma sitosti ter priljubljenostjo hrane. 

Srednješolci so tudi v nadaljevanju raziskave navajali, da bi lahko zmanjšali količino 

zavržkov hrane v šoli z izboljšanjem okusa hrane in jedilniki, sestavljenimi glede na 

priljubljenost hrane, ter z zmanjšanjem velikosti porcij. Tudi Derqui, Fernandez in 

Fayos (2018) navajajo, da so vzrok zavržkov hrane s krožnikov posledica različnega 

apetita (s tem lahko povežemo velikost porcije hrane), priljubljenosti obrokov ter 

različnih energijskih potreb učencev. 

Raziskala sem, ali obstaja razlika v stopnji strinjanja s trditvami v preglednici 7, ki 

opisujejo odnos do hrane, med srednješolci, ki obiskujejo izobraževalni program 

splošne gimnazije, in srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. 

Pridobljeni podatki so predstavljeni v preglednici 7. 

Preglednica 7: Stališča srednješolcev o vzrokih za nastanek zavržkov hrane 
glede na smer izobraževalnega programa 
 

Vse hrane na krožniku običajno 
ne pojem, ker … 

SKUPINA
** 

N M* SD t df p 

… je prevelika porcija. 1 71 2,89 1,430 1,521 279 0,129 

2 210 2,62 1,201 

... nisem več lačen/a. 1 70 3,39 1,289 1,534 277 0,126 

2 209 3,12 1,214 

… je neokusna. 
 

1 71 3,47 1,026 - 0,229 279 0,819 

2 210 3,50 1,150 

… mi ni všeč. 1 71 3,72 1,031 2,663 278 0,008 

2 209 3,31 1,157 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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Legenda: 
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 
– niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na 
vprašanje niso odgovorili.  
** Skupina: 1 – srednješolci, ki obiskujejo smer splošne gimnazije, 2 – srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. 

 

Glede na pridobljene podatke (preglednica 7) sem ugotovila, da obstaja statistično 

pomembna razlika med srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, 

ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, glede stopnje strinjanja s trditvami, da vse 

hrane na krožniku običajno ne pojedo, ker jim ni všeč (p = 0,008), ker so izbirčni (p = 

0,019) in ker je nezdrava (p = 0,006). Rezultati (preglednica 7) so pokazali, da se 

srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, bolj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na 

krožniku običajno ne pojedo, ker so izbirčni, ter manj strinjajo s trditvami, da vse 

hrane na krožniku ne pojedo, ker jim ni všeč in ker je nezdrava, kot srednješolci, ki 

ne obiskujejo gimnazijskih programov.  

Med srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki ne obiskujejo 

gimnazijskih programov, ni statistično pomembnih razlik v stališčih glede na velikost 

porcije, lakoto, okus, telesno maso, izgled in glede na to, ali hrano poznajo. 

Srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, se bolj strinjajo kot srednješolci, ki ne 

obiskujejo gimnazijskih programov, s trditvami, da vse hrane na krožniku ne pojedo, 

ker je prevelika porcija in ker niso več lačni, medtem ko se srednješolci, ki ne 

obiskujejo gimnazijskih programov, bolj strinjajo s trditvami, da vse hrane na krožniku 

ne pojedo, ker je neokusna, ker pazijo na telesno maso, ker je po izgledu neprivlačna 

ter ker je ne poznajo.  

Rezultati kažejo tudi, da se srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, najbolj 

strinjajo s trditvijo, da vse hrane na krožniku ne pojedo, ker jim ni všeč (M = 3,72), in 

najmanj strinjajo s trditvami, da vse hrane na krožniku ne pojedo, ker pazijo na 

Vse hrane na krožniku običajno 
ne pojem, ker … 

 

SKUPINA
** 

N M* SD t df p 

… sem izbirčen/a. 1 71 2,87 1,341 2,364 278 0,019 
 2 209 2,46 1,252 

… pazim na telesno maso. 1 71 1,96 1,088 - 1,278 277 0,202 

2 208 2,17 1,234 

… je po izgledu neprivlačna. 1 71 2,79 1,158 1,212 276 0,226 

2 207 2,59 1,170 

… je ne poznam. 1 71 2,61 1,115 0,586 277 0,558 

2 208 2,51 1,138 

… je nezdrava. 1 71 1,96 1,062 0,006 276 0,006 

2 207 2,38 1,134 
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telesno maso (M = 1,96) in ker je nezdrava (M = 1,96), medtem ko se srednješolci, ki 

ne obiskujejo gimnazijskih programov, najbolj strinjajo s trditvijo, da vse hrane na 

krožniku ne pojedo, ker je neokusna (M = 3,50), in najmanj strinjajo s trditvijo, da vse 

hrane na krožniku ne pojedo, ker pazijo na telesno maso (M = 2,17).  

Tako srednješolci, ki obiskujejo program splošne gimnazije, kot tudi srednješolci, ki 

ne obiskujejo gimnazijskih programov, se manj strinjajo s trditvami, da vse hrane na 

krožniku ne pojedo zato, ker pazijo na telesno maso in ker je nezdrava, se pa 

srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, vseeno bolj strinjajo s trditvijo, 

da vse hrane na krožniku ne pojedo, ker je nezdrava, kot srednješolci, ki obiskujejo 

program splošne gimnazije. Glede na te ugotovitve lahko sklepam, da čeprav 

srednješolci obiskujejo program splošne gimnazije, še ne pomeni, da so bolj 

prehransko ozaveščeni. 

3.3.2 ODNOS SREDNJEŠOLCEV DO ZAVRŽKOV HRANE 

White idr. (2009) so ugotovili, da zavržki hrane predstavljajo velik okoljski problem ter 

s tem neodgovorno porabo goriva, gnojil, vode, pridelovalnih polj in krčenje gozdov. 

Kowalewska in Kollaytis-Dolowy (2018) sta ugotovila, kako pomembno je 

izobraževanje učencev o zavržkih hrane, zato sem v nadaljevanju empiričnega dela 

ugotavljala odnos srednješolcev do zavržkov hrane. Oblikovala sem nekaj trditev, ki 

so jih srednješolci ocenili glede na njihovo stopnjo strinjanja. Rezultati so 

predstavljeni v preglednici 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRIŠTOF, A. (2018). Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 
Pedagoška fakulteta. 

41 
 

Preglednica 8: Odnos srednješolcev do zavržkov hrane glede na njihovo vključenost v projekt Hrana ni za tja v en dan 
 

TRDITVE SKUPINA** N 1 2 3 4 5 M* SD t df p 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Če bi zmanjšali količino zavržkov hrane, bi 
privarčevali z vodo. 

1 118 8 2,9 12 4,3 31 11,1 53 19,0 14 5,0 3,45 1,051 2,139 277 0,033 

2 161 18 6,5 26 9,3 44 15,8 58 20,8 15 5,4 3,16 1,151 

Skupaj 279 26 9,3 38 13,6 75 26,9 111 39,8 29 10,4 3,28 1,117 

Če bi zmanjšali količino zavržkov hrane, bi 
pripomogli k zmanjševanju izpustov toplogrednih 
plinov. 

1 119 5 1,8 14 5,0 32 11,4 51 18,2 17 6,1 3,51 1,016 2,293 278 0,023 

2 161 6 2,1 29 10,4 63 22,5 47 16,8 16 5,7 3,24 0,984 

Skupaj 280 11 3,9 43 15,4 95 33,9 98 35,0 33 11,8 3,35 1,01 

Če bi zmanjšali količino zavržkov hrane, bi 
privarčevali z energijo. 

1 117 2 0,7 10 3,6 26 9,4 60 21,6 19 6,8 3,72 0,899 1,241 276 0,216 

2 161 6 2,2 14 5,0 43 15,5 77 27,7 21 7,6 3,58 0,953 

Skupaj 278 8 2,9 24 8,6 69 24,8 137 49,3 40 14,4 3,64 0,931 

Krčenje gozdov nima nobene povezave z zavrženo 
hrano. 

1 117 15 5,4 37 13,3 30 10,8 31 11,2 4 1,4 2,76 1,088 - 1,617 276 0,107 

2 161 15 5,4 43 15,5 52 18,7 32 11,5 19 6,8 2,98 1,148 

Skupaj 278 30 10,8 80 28,8 82 29,5 63 22,7 23 8,3 2,89 1,127 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja okoljski problem. 1 118 3 1,1 6 2,2 22 7,9 65 23,5 22 7,9 3,82 0,883 2,404 275 0,017 

2 159 7 2,5 16 5,8 45 16,2 66 23,8 25 9,0 3,54 1,017 

Skupaj 277 10 3,6 22 7,9 67 24,2 131 47,3 47 17,0 3,66 0,971 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja socialni problem. 
 

1 117 4 1,4 13 4,7 22 7,9 51 18,4 27 9,7 3,72 1,049 0,141 275 0,888 

2 160 7 2,5 12 4,3 40 14,4 64 23,1 37 13,4 3,70 1,045 

Skupaj 277 11 4,0 25 9,0 62 22,4 115 41,5 64 23,1 3,71 1,045 

 
Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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TRDITVE 
 
 

SKUPINA N 1 2 3 4 5 M* SD t df p 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Če bi zavrgli manj hrane, bi bilo manj ljudi lačnih. 
 

1 119 7 2,5 12 4,3 16 5,7 43 15,4 41 14,6 3,83 1,181 0,999 278 0,319 

2 161 7 2,5 23 8,2 33 11,8 48 17,1 50 17,9 3,69 1,179 

Skupaj 280 14 5,0 35 12,5 49 17,5 91 32,5 91 32,5 3,75 1,180 

V Sloveniji se zavrže preveč hrane. 1 119 3 1,1 3 1,1 11 3,9 55 19,6 47 16,7 4,18 0,889 0,630 276 0,529 

2 159 1 0,3 4 1,4 21 7,5 72 26,1 61 22,2 4,11 0,976 

Skupaj 278 4 1,4 7 2,5 32 11,5 127 45,7 108 38,9 4,14 0,939 

Jaz zavržem preveč hrane. 1 118 13 4,6 38 13,6 43 15,4 18 6,4 6 2,1 2,71 1,022 0,745 276 0,457 

2 160 30 10,7 44 15,9 49 17,7 27 9,8 10 3,7 2,61 1,181 

Skupaj 278 43 15,4 82 29,5 92 33,1 45 16,2 16 5,8 2,65 1,116 

 
V naši družini zavržemo preveč hrane. 

1 118 22 7,9 40 14,4 29 10,4 20 7,2 7 2,5 2,58 1,150 2,353 276 0,019 

2 160 42 15,1 55 19,8 44 15,8 16 5,8 3 1,1 2,27 1,020 

Skupaj 278 64 23,0 95 34,2 73 26,3 36 12,9 10 3,6 2,40 1,086 

Potrebno bi bilo izvesti več predavanj glede 
problematike o zavrženi hrani. 

1 117 2 0,7 12 4,3 25 9,0 49 17,7 29 10,5 3,78 0,992 3,329 275 0,001 

2 160 10 3,6 18 6,5 57 20,6 54 19,5 21 7,6 3,36 1,049 

Skupaj 277 12 4,3 30 10,8 82 29,6 103 37,2 50 18,1 3,54 1,044 

Na količino kupljene hrane v trgovini nimam vpliva, 
ker jo kupujejo starši. 

1 116 11 4,0 25 9,1 35 12,7 35 12,7 10 3,6 3,07 1,117 1,542 274 0,124 

2 160 16 5,8 46 16,7 54 19,6 32 11,6 12 4,3 2,86 1,084 

Skupaj 276 27 9,8 71 25,7 89 32,2 67 24,3 22 8,0 2,95 1,101 

Kadar grem s starši v trgovino, vedno kupita živila, ki 
jih rad/-a jem, čeprav so včasih nezdrava. 

1 116 6 2,2 17 6,1 35 12,3 46 16,6 13 4,7 3,37 1,035 2,304 275 0,022 

2 161 13 4,7 40 14,4 45 16,2 49 17,7 14 5,1 3,07 1,108 

Skupaj 277 19 6,9 57 20,6 79 28,5 95 34,3 27 9,7 3,20 1,086 

Preglednica se nadaljuje na naslednji strani. 
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Legenda: *Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – 
popolnoma se strinjam). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili. 
** Skupina: 1 − srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, 2 − srednješolci, ki niso bili vključeni v projekt Hrana ni za ja v en dan.   

 

TRDITVE 
 
 

SKUPINA N 1 2 3 4 5 M* SD t df p 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Doma se trudim, da ne zavržem hrane. 1 117 5 1,8 4 1,4 17 6,1 64 23,0 27 9,7 3,89 0,945 - 1,334 276 0,183 

2 161 1 0,4 7 2,5 25 9,0 81 29,1 47 16,9 4,03 0,825 

Skupaj 278 6 2,2 11 4,0 42 15,1 145 52,2 74 26,6 3,97 0,879 

Doma največkrat zavržemo hrano, ker je skuhamo 
preveč. 

1 116 21 7,6 28 10,2 26 9,5 30 10,9 11 4,0 2,85 1,262 0,738 273 0,461 

2 159 34 12,4 42 15,3 31 11,3 37 13,5 15 5,5 2,73 1,291 

Skupaj 275 55 20,0 70 25,5 57 20,7 67 24,4 26 9,5 2,78 1,278 

Kadar hrano zavržem, se počutim krivo. 1 116 6 2,2 15 5,4 37 13,4 38 13,7 20 7,2 3,44 1,082 2,056 275 0,041 

2 161 11 4,0 27 9,7 62 22,4 45 16,2 16 5,8 3,17 1,046 

Skupaj 277 17 6,1 42 15,2 99 35,7 83 30,0 36 13,0 3,29 1,067 

O stroških zavržkov hrane ne razmišljam. 1 117 14 5,0 34 12,2 31 11,2 33 11,9 5 1,8 2,84 1,098 - 0,323 276 0,747 

2 161 25 9,0 32 11,5 51 18,3 43 15,5 10 3,6 2,88 1,153 

Skupaj 278 39 14,0 66 23,7 82 29,5 76 27,3 15 5,4 2,86 1,129 
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Rezultati (preglednica 8) kažejo, da se srednješolci najbolj strinjajo s trditvijo, da se v 

Sloveniji zavrže preveč hrane (M = 4,14), in najmanj strinjajo s trditvijo, da v njihovi 

družini zavržejo preveč hrane (M = 2,40). Rezultati so pokazali statistično pomembno 

razliko med srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, in 

srednješolci, ki v projekt niso bili vključeni, glede stopnje strinjanja z nekaterimi 

trditvami. Srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, se bolj 

kot srednješolci, ki niso bili vključeni v ta projekt, strinjajo s trditvami, da bi 

privarčevali z vodo, če bi zmanjšali količino zavržkov hrane (M = 3,45; p = 0,033), 

pripomogli k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov (M = 3,51; p = 0,023), da 

zavržki hrane predstavljajo okoljski problem (M = 3,82; p = 0,017), da v njihovi družini 

zavržejo preveč hrane (M = 2,58; p = 0,019), da bi bilo potrebno izvesti več 

predavanj glede problematike o zavrženi hrani (M = 3,78; p = 0,001), da kadar gredo 

s starši v trgovino, vedno kupijo živila, ki jih radi jedo, čeprav so včasih nezdrava (M 

= 3,37; p = 0,022), ter da se ob zavrženju hrane počutijo krivo (M = 3,44; p = 0,041).  

Med srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, in 

srednješolci, ki v projekt niso bili vključeni, ni statistično pomembnih razlik glede 

stopnje strinjanja z ostalimi trditvami. Srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana 

ni za tja v en dan, se bolj strinjajo s trditvami, da bi privarčevali z energijo, če bi 

zmanjšali količino zavržkov hrane, da zavržek hrane predstavlja socialni in finančni 

problem, da bi bilo z zmanjšanjem količine zavržkov hrane manj ljudi lačnih, da se v 

Sloveniji zavrže preveč hrane, da sami zavržejo preveč hrane, da na količino 

kupljene hrane v trgovini nimajo vpliva, ker jo kupujejo starši, da doma največkrat 

zavržejo hrano, ker je skuhajo preveč, medtem ko se srednješolci, ki v projekt niso 

bili vključeni, bolj strinjajo s trditvami, da krčenje gozdov nima nobene povezave z 

zavrženo hrano, da se doma trudijo, da ne zavržejo hrane ter da o stroških zavržkov 

hrane ne razmišljajo.  

Glede na rezultate lahko ugotovim, da so srednješolci, ki so bili vključeni v projekt 

Hrana ni za tja v en dan, bolj okoljsko ozaveščeni ter se bolj zavedajo posledic 

neodgovornega ravnanja s hrano kot srednješolci, ki niso bili vključeni v ta projekt, 

saj se v večji meri strinjajo s trditvami, da bi z zmanjšanjem količine zavržkov hrane 

privarčevali z vodo in pripomogli k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov ter da 

zavržki hrane predstavljajo okoljski problem. Ocenjujem, da so naštete ugotovitve 

povezane z dejavnostmi, ki so jih izvajali srednješolci, ki so bili vključeni v projekt 
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Hrana ni za tja v en dan, med drugim so bili deležni tudi predavanj na temo zavržkov 

hrane. Tudi Derqui, Fernandez in Fayos (2018) so ugotovili, da je izobraževanje o 

problematiki zavržka hrane s poudarkom na ekološkem odtisu in ostalimi 

dejavnostmi, v katere so vključeni učenci, ključnega pomena za zmanjšanje količine 

zavržkov hrane. Glede na rezultate in ugotovitve drugih raziskav bi lahko sklepala, da 

srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, zavržejo manj 

hrane kot srednješolci, ki niso vključeni v ta projekt, saj raziskave kažejo, da je 

verjetnost zavržka hrane nižja, če imajo posamezniki višjo okoljsko zavest, k temu pa 

pripomore tudi občutek krivde ob zavrženju hrane (Derqui, Fernandez in Fayos, 

2018), vendar temu ni tako, saj sem na začetku raziskave ugotovila, da tako 

srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, kot tudi 

srednješolci, ki niso bili vključeni v ta projekt, najpogosteje zavržejo eno ali dve 

osmini krožnika hrane. Glede na to lahko trdim, da vključenost v projekt vpliva na 

stališča srednješolcev glede odnosa do zavržkov hrane, sprememba vedenja pa je 

še vedno pogojena z okusom in priljubljenostjo hrane. Iz rezultatov lahko sklepam, 

da se srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, bolj 

zavedajo, da v njihovi družini zavržejo preveč hrane, kot srednješolci, ki niso bili 

vključeni v projekt, ter da bi bilo potrebno izvesti več predavanj glede problematike o 

zavrženi hrani. Iz rezultatov lahko sklepam, da se srednješolci zavedajo, da zavržki 

hrane predstavljajo okoljski, socialni in finančni problem ter da je potrebno izvesti več 

predavanj na to temo. Srednješolci so se s trditvijo, da jim starši vedno kupijo živila, 

ki jih radi jedo, čeprav so včasih nezdrava, strinjali, to pa potrjujejo tudi White, Sharp, 

Darnton, Downing, Inman, Strange in Garnett (2009), ki so ugotovili, da starši 

kupujejo in pripravljajo živila, ki jih imajo otroci radi.  

V nadaljevanju (preglednica 9) sem ugotavljala, ali obstaja razlika med srednješolci, 

ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki obiskujejo ostale programe, glede 

njihovega odnosa do zavržkov hrane.  
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Preglednica 9: Odnos srednješolcev do zavržkov hrane glede na različne 
izobraževalne smeri 

Legenda: 
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 
– niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na 
vprašanje niso odgovorili.  
** Skupina: 1 – srednješolci, ki obiskujejo smer splošne gimnazije, 2 – srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. 
 

Rezultati (preglednica 9) so pokazali statistično pomembno razliko med srednješolci, 

ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih 

programov, glede stopnje strinjanja z eno trditvijo. Srednješolci, ki obiskujejo splošno 

gimnazijo, se bolj kot srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, strinjajo 

s trditvijo, da zavržki hrane predstavljajo socialni problem (M = 4,07; p = 0,001).   

TRDITVE SKUPINA
** 

N M* SD t df p 

Če bi zmanjšali količino zavržkov hrane, bi privarčevali 
z vodo. 

1 71 3,28 1,185 - 0,013 277 0,990 

2 208 3,28 1,095 

Če bi zmanjšali količino zavržkov hrane, bi pripomogli 
k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. 

1 71 3,28 1,072 - 0,697 278 0,487 

2 209 3,38 0,983 

Če bi zmanjšali količino zavržkov hrane, bi privarčevali 
z energijo. 

1 71 3,65 0,973 0,117 276 0,907 

2 207 3,63 0,919 

Krčenje gozdov nima nobene povezave z zavrženo 
hrano. 

1 71 2,56 1,112 - 0,254 276 0,800 

2 207 2,90 1,134 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja okoljski problem. 1 70 3,71 0,965 0,534 275 0,594 

2 207 3,64 0,974 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja socialni problem. 1 70 4,07 0,874 3,436 275 0,001 

2 207 3,59 1,071 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja finančni problem. 1 71 3,92 0,996 0,918 276 0,360 

2 207 3,79 1,021 

Če bi zavrgli manj hrane, bi bilo manj ljudi lačnih. 1 71 3,72 1,136 - 0,261 278 0,794 

2 209 3,76 1,197 

V Sloveniji se zavrže preveč hrane. 1 71 4,25 0,857 1,229 279 0,220 

2 210 4,10 0,964 

Jaz zavržem preveč hrane. 1 71 2,82 1,211 1,430 278 0,154 

2 209 2,60 1,079 

V naši družini zavržemo preveč hrane. 1 71 2,45 1,066 0,462 276 0,645 

2 207 2,38 1,095 

Potrebno bi bilo izvesti več predavanj glede 
problematike o zavrženi hrani. 

1 70 3,54 0,988 0,046 275 0,963 

2 207 3,54 1,065 

Na količino kupljene hrane v trgovini nimam vpliva, ker 
jo kupujejo starši. 

1 71 3,10 1,044 1,328 274 0,185 

2 205 2,90 1,118 

Kadar grem s starši v trgovino, vedno kupita živila, ki 
jih rad/-a jem, čeprav so včasih nezdrava. 

1 71 3,00 1,028 - 1,761 275 0,079 

2 206 3,26 1,010 

Doma se trudim, da ne zavržem hrane. 1 71 4,09 0,751 1,261 276 0,209 

2 207 3,93 0,917 

Doma največkrat zavržemo hrano, ker je skuhamo 
preveč. 

1 70 2,81 1,277 0,273 273 0,785 

2 205 2,77 1,281 

Kadar hrano zavržem, se počutim krivo. 1 71 3,41 0,965 1,129 275 0,260 

2 206 3,24 1,010 

O stroških zavržkov hrane ne razmišljam. 1 71 3,09 1,118 1,923 276 0,055 

2 207 2,79 1,125 
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Med srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki ne obiskujejo 

gimnazijskih programov, ni statistično pomembnih razlik glede stopnje strinjanja z 

ostalimi trditvami.  

Glede na rezultate lahko trdim, da med srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, 

in srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov, ni pomembne razlike v 

odnosu do zavržkov hrane. Glede na rezultate lahko trdim, da čeprav srednješolci 

obiskujejo splošno gimnazijo, še ne pomeni, da so bolj okoljsko ozaveščeni od 

srednješolcev, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. Tukaj lahko poudarim, da je 

za oblikovanje pozitivnega odnosa do hrane pomembno izobraževanje in 

vključevanje srednješolcev v različne dejavnosti, ki so povezane s problemom 

zavržkov hrane. 

Glede na to, da so srednješolci, ki so vključeni v program Hrana ni za tja v en dan, 

vključeni v različne dejavnosti, ki spodbujajo pozitiven odnos do hrane, me je tudi v 

nadaljevanju zanimal njihov odnos do hrane, ki sem ga ugotavljala z vprašanji, 

navedenimi v preglednici 10. Vprašanja sem oblikovala na podlagi različnih ciljev, ki 

naj bi jih srednješolci v okviru projekta Hrana ni za tja v en dan dosegli. 
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Preglednica 10: Ravnanje srednješolcev s hrano, glede na njihovo vključenost v projekt Hrana ni za tja v en dan 

VPRAŠANJA SKUPINA
** 

N 1 2 3 4 M* SD t df p 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Kako pogosto pomisliš, da bi 
zmanjšal količino zavržkov 
hrane? 

1 119 12 4,3 57 20,4 36 12,9 14 5,0 2,44 0,830 3,447 278 0,001 

2 161 30 10,7 89 31,8 36 12,9 6 2,1 2,11 0,742 

Skupaj 280 42 15,0 146 52,1 72 25,7 20 7,1 2,25 0,795 

Kako pogosto si pozoren/-a na 
to, da na krožniku ne pustiš 
ostankov hrane? 

1 116 9 3,2 35 12,6 41 14,8 31 11,2 2,81 0,922 0,681 275 0,497 

2 161 10 3,6 49 17,7 75 27,1 27 9,7 2,74 0,810 

Skupaj 277 19 6,9 84 30,3 116 41,9 58 20,9 2,77 0,858 

Kako pogosto si pozoren/-a na 
to, da si ostanke hrane ustrezno 
shraniš in zaužiješ pozneje? 

1 117 9 3,2 33 11,8 44 15,8 31 11,1 2,83 0,913 2,309 277 0,022 

2 162 14 5,0 61 21,9 65 23,3 22 7,9 2,59 0,831 

Skupaj 279 23 8,2 94 33,7 109 39,1 53 19,0 2,69 0,873 

Kako pogosto iz ostankov hrane 
(npr. riža, starega kruha)  
pripraviš novo jed? 

1 117 40 14,4 32 11,6 32 11,6 13 4,7 2,15 1,022 1,206 275 0,229 

2 160 56 20,2 56 20,2 38 13,7 10 3,6 2,01 0,918 

Skupaj 277 96 34,7 88 31,8 70 25,3 23 8,3 2,07 0,964 

Kako pogosto ostanke hrane 
odstraniš v zabojnik za biološke 
odpadke ali na kompost? 

1 117 9 3,2 43 15,5 32 11,5 33 11,9 2,76 0,953 1,585 276 0,114 

2 161 26 9,4 52 18,7 48 17,3 35 12,6 2,57 1,005 

Skupaj 278 35 12,6 95 34,2 80 28,8 68 24,5 2,65 0,986 

Kako pogosto si napišeš 
nakupovalni seznam, preden 
greš v trgovino? 

1 116 29 10,5 35 12,6 33 11,9 19 6,9 2,36 1,033 - 1,437 275 0,152 

2 161 39 14,1 37 13,4 42 15,2 43 15,5 2,55 1,129 

Skupaj 277 68 24,5 72 26,0 75 27,1 62 22,4 2,47 1,092 

Kako pogosto si pozoren/-a na 
to, da najprej poješ hrano, ki ima 
krajši rok uporabnosti? 

1 117 17 6,1 28 10,0 37 13,3 35 12,5 2,77 1,037 - 0,281 277 0,779 

2 162 15 5,4 43 15,4 63 22,6 41 14,7 2,80 0,925 

Skupaj 279 32 11,5 71 25,4 100 35,8 76 27,2 2,79 0,972 

Kako pogosto si pozoren/-a na 
to, da hrano pravočasno poješ, 
da se ne pokvari? 

1 111 2 0,7 23 8,5 48 17,6 38 14,0 3,10 0,786 0,192 270 0,848 

2 161 3 1,1 32 11,8 75 27,6 51 18,8 3,08 0,766 

Skupaj 272 5 1,8 55 20,2 123 45,2 89 32,7 3,09 0,773 

Legenda: 
*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – občasno, 3 – pogosto, 4 – vedno). Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na 
vprašanje niso odgovorili.  
** Skupina: 1 − srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, 2 − srednješolci, ki niso bili vključeni v projekt Hrana ni za ja v en dan. 
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Rezultati (preglednica 10) kažejo, da so srednješolci najpogosteje pozorni na to, da 

hrano pravočasno pojedo, da se ne pokvari (M = 3,09), ter da si najmanj pogosto  iz 

ostankov hrane pripravijo novo jed (M = 2,07). 

Rezultati so pokazali statistično pomembno razliko med srednješolci, ki so bili 

vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, in srednješolci, ki v projekt niso bili 

vključeni, glede njihovega ravnanja s hrano. Srednješolci, ki so bili vključeni v projekt 

Hrana ni za tja v en dan, bolj pogosto kot srednješolci, ki niso bili vključeni v ta 

projekt, pomislijo, da bi zmanjšali količino zavržkov hrane (M = 2,44; p =  0,001), ter 

so bolj pogosto pozorni na to, da si ostanke hrane ustrezno shranijo in zaužijejo 

pozneje (M = 2,83; p = 0,022). 

Med srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, in 

srednješolci, ki v projekt niso bili vključeni, ni statistično pomembnih razlik glede 

stopnje strinjanja z nekaterimi trditvami. Srednješolci, ki so bili vključeni v projekt 

Hrana ni za tja v en dan, so bolj pogosto kot srednješolci, ki niso bili vključeni v ta 

projekt, pozorni na to, da na krožniku ne pustijo ostankov hrane, da iz ostankov 

hrane pripravijo novo jed, da ostanke hrane odstranijo v zabojnik za biološke 

odpadke ali na kompost ter da hrano pravočasno pojedo, da se ne pokvari, medtem 

ko si srednješolci, ki niso bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, pogosteje 

kot srednješolci, ki so bili vključeni v projekt, napišejo nakupovalni seznam, preden 

gredo v trgovino, in so pogosteje pozorni na to, da hrano pravočasno pojedo, da se 

ne pokvari.  

Glede na rezultate lahko trdim, da vključenost srednješolcev v različne dejavnosti v 

povezavi s hrano in zavrženo hrano spodbuja k oblikovanju pozitivnejšega odnosa do 

hrane, saj rezultati kažejo, da srednješolci, ki so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja 

v en dan, bolj pogosto pomislijo, da bi zmanjšali količino zavržkov hrane in da si 

ostanke hrane shranijo ter zaužijejo pozneje. Tudi Derqui, Fernandez in Fayos 

(2018) so ugotovili, da pri oblikovanju odgovornega ravnanja s hrano pomagajo 

projekti ozaveščanja, občasni prikaz celotne količine zavržkov hrane in delavnice v 

povezavi z zavrženo hrano. Glede na ugotovitve bi bilo smotrno pripraviti predavanja 

in delavnice v povezavi z zavrženo hrano in njenimi posledicami ter s srednješolci 

izvajati različne prehranske delavnice, katerih namen bi bil prikazati, kako pravilno 

shranjujemo in pozneje zaužijemo ostanke hrane (npr. shranimo jih v neprodušno 
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posodo ter jih pred zaužitjem segrejemo do vretja) ter kako lahko iz ostankov hrane 

pripravimo nove, po izgledu privlačne in okusne jedi, saj glede na rezultate sklepam, 

da srednješolci na področju pripravljanja novih jedi iz ostankov hrane nimajo 

izkušenj. Prav tako bi bilo smotrno srednješolcem razložiti, kako pomembno je, da si 

napišemo nakupovalni seznam in se tako izognemo nakupu dvojnih količin živil (npr. 

v primeru, da doma že imamo določena živila, mi pa jih kupimo še enkrat) ter 

prevelikim nakupom živil. Ugotovila sem, da sodelovanje pri projektu Hrana ni za tja v 

en dan srednješolcem pomaga pri oblikovanju stališč oziroma ozaveščanju o 

posledicah zavržkov hrane, medtem ko bi bilo za spremembo vedenja srednješolcev 

potrebno izvesti še več aktivnosti, povezanih z izboljšanjem okusa hrane, ali 

prikazati, na kakšen način lahko naredimo jed, ki bo dobra, obenem pa tudi zdrava, 

saj rezultati kažejo, da srednješolci izbirajo hrano predvsem glede na okus, izgled in 

priljubljenost.  

V nadaljevanju (preglednica 11) me je zanimalo, ali obstaja med srednješolci, ki 

obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci ostalih programov razlika v ravnanju s 

hrano. 

Preglednica 11: Ravnanje srednješolcev s hrano − glede na smer 
izobraževalnega programa 

VPRAŠANJA SKUPINA** N M* SD t df p 

Kako pogosto pomisliš, da bi zmanjšal količino 
zavržkov hrane? 

1 70 2,06 0,759 - 2,362 278 0,019 

2 210 2,31 0,799 

Kako pogosto si pozoren/-a na to, da na krožniku 
ne pustiš ostankov hrane? 

1 70 2,76 0,770 - 0,133 275 0,894 

2 207 2,77 0,888 

Kako pogosto si pozoren/-a na to, da si ostanke 
hrane ustrezno shraniš in zaužiješ pozneje? 

1 71 2,49 0,791 - 2,197 277 0,029 

2 208 2,76 0,891 

Kako pogosto iz ostankov hrane (npr. riža, starega 
kruha)  pripraviš novo jed? 

1 70 1,89 0,843 - 1,881 275 0,061 

2 207 2,14 0,996 

Kako pogosto ostanke hrane odstraniš v zabojnik 
za biološke odpadke ali na kompost? 

1 71 2,76 0,963 1,085 276 0,279 

2 207 2,61 0,993 

Kako pogosto si napišeš nakupovalni seznam, 
preden greš v trgovino? 

1 71 2,41 1,141 - 0,576 275 0,565 

2 206 2,50 1,076 

Kako pogosto si pozoren/-a na to, da najprej poješ 
hrano, ki ima krajši rok uporabnosti? 

1 71 2,80 0,904 0,143 277 0,886 

2 208 2,78 0,996 

Kako pogosto si pozoren/-a na to, da hrano 
pravočasno poješ, da se ne pokvari? 

1 71 2,94 0,674 - 1,842 270 0,067 

2 201 3,14 0,800 

Legenda: 

*Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – občasno, 3 – pogosto, 4 – 

vedno).  Pri izračunu pogostosti so bili izločeni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili.  

** Skupina: 1 – srednješolci, ki obiskujejo smer splošne gimnazije, 2 – srednješolci, ki ne obiskujejo gimnazijskih programov. 

Rezultati (Preglednica 11) so pokazali statistično pomembno razliko med 

srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki ne obiskujejo 
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gimnazijskih programov, glede njihovega ravnanja s hrano. Srednješolci, ki ne 

obiskujejo gimnazijskih programov, bolj pogosto kot srednješolci, ki obiskujejo 

splošno gimnazijo, pomislijo, da bi zmanjšali količino zavržkov hrane (M = 2,31; p = 

0,019) ter so bolj pogosto pozorni na to, da si ostanke hrane ustrezno shranijo in 

zaužijejo pozneje (M = 2,76; p = 0,029). 

Med srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci, ki ne obiskujejo 

gimnazijskih programov, ni statistično pomembnih razlik glede puščanja ostankov 

hrane na krožniku, priprave novih jedi iz ostankov hrane, odstranjevanja ostankov 

hrane v zabojnik za biološke odpadke ali na kompost, nakupovalnega seznama, 

zaužitja hrane s krajšim rokom uporabnosti ter pravočasnega zaužitja hrane, da se 

ne pokvari. Srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, bolj pogosto ostanke hrane 

odstranijo v zabojnik za biološke odpadke ali na kompost ter so bolj pogosto pozorni 

na to, da najprej pojedo hrano, ki ima krajši rok uporabnosti, kot srednješolci, ki ne 

obiskujejo gimnazijskih programov. Medtem ko so srednješolci, ki ne obiskujejo 

gimnazijskih programov, bolj pogosto kot srednješolci, ki obiskujejo splošno 

gimnazijo, pozorni, da na krožniku ne pustijo ostankov hrane, da si iz ostankov hrane 

pripravijo novo jed, da si napišejo nakupovalni seznam, preden gredo v trgovino, ter 

da hrano pravočasno pojedo, da se ne pokvari. 

Glede na rezultate lahko tudi tukaj potrdim, da smer izobraževalnega programa ne 

vpliva vedno na pozitivnejše oziroma odgovornejše ravnanje srednješolcev s hrano.  

3.3.3 DEJAVNOSTI, V KATERE SO BILI VKLJUČENI SREDNJEŠOLCI V 
PROJEKTU HRANA NI ZA TJA V EN DAN 

Ugotavljala sem, v katere dejavnosti v povezavi s projektom, so bili srednješolci 

vključeni. To vprašanje je bilo odprtega tipa. Srednješolci so odgovorili, da so bili 

vključeni v delavnice na temo zavržkov hrane, v snemanje video posnetka in 

ugotavljanje vzrokov za zavržke hrane ter v oblikovanje rešitev, povezanih s tem 

problemom. Nekateri so iz ostankov hrane naredili nove jedi – npr. iz ostankov jušne 

zelenjave so naredili polpete. Prav tako so izdelovali plakate za ozaveščanje vseh 

srednješolcev, nekateri so bili vključeni v ekokrožek, kjer so obravnavali tematiko 

zavržkov hrane, drugi pa so imeli predavanja na to temo. 
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3.3.4 PREDLOGI ZMANJŠANJA KOLIČIN ZAVRŽKOV HRANE V ŠOLI  

Ugotavljala sem, na kakšne načine lahko po mnenju srednješolcev zmanjšamo 

količino zavržkov hrane v šoli. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem izbrala nekaj 

predlogov za zmanjšanje količine zavržkov hrane v šoli, ki so jih predlagali 

srednješolci. Njihove predloge sem združila v skupine nadpomenk, in sicer: manjše 

porcije, možnost izbire več menijev, okusnejša in kvalitetnejša hrana, uvedba 

samopostrežne menze, ozaveščanje, kuhanje manjše količine hrane, pravočasna 

odjava od malice in razdelitev ostankov hrane med tiste, ki jo potrebujejo. 

Srednješolci so bili v večini mnenja, da bi količino zavržkov hrane v šoli lahko 

zmanjšali tako, da bi v šoli stregli manjše porcije. Srednješolci so predlagali tudi, da 

bi šola lahko uvedla majhne in velike malice glede na količino hrane. Prav tako so 

srednješolci predlagali, da bi jih kuharice lahko vprašale, koliko hrane želijo, ali da bi 

oni sami povedali, koliko je želijo, in da bi v primeru, če bi vzeli manjšo količino hrane 

na krožnik, lahko prišli iskat ponovno, če bi bilo to potrebno. Drugi najpogostejši 

predlog s strani srednješolcev je bil, da bi lahko zmanjšali količino zavržkov hrane z 

uvedbo večje možnosti izbire različnih menijev, na primer 2 topli in 2 hladni malici. V 

tej skupini sem upoštevala tudi odgovore nekaterih srednješolcev, da bi na šolah 

morali uvesti ankete, s katerimi bi izvedeli, katero hrano imajo srednješolci najraje, 

ter da bi morali pri jedilniku upoštevati, kaj radi jedo. Nekdo je napisal, da bi lahko na 

zdrav način pripravili hrano, ki jo imajo radi, in bi bil obrok tako zdrav kot tudi dobrega 

okusa. Predlagali so tudi, da bi lahko hrano, ki je po navadi najpogosteje zavržena s 

strani srednješolcev, zamenjali z drugo oziroma da bi pogosteje kuhali hrano, ki ne 

pristane v odpadkih. Prav tako bi pri zmanjšanju količine zavržkov hrane lahko 

občasno pomagali drugačni jedilniki. Prav tako so predlagali, da bi lahko uvedli nov 

meni, ki bi vseboval sendvič in bi jih srednješolci vzeli v primeru, da jim hrana, ki bi 

bila tisti dan na jedilniku, ne bi ustrezala. Predlagali so tudi kuhanje bolj »popularne« 

hrane, kot primer so navedli pico, riž, dunajski zrezek in na splošno »fast food« 

hrano.  Veliko srednješolcev je bilo mnenja, da lahko količino zavržkov hrane 

zmanjšamo z bolj okusno in kvalitetnejšo hrano, ki bi bila tudi po izgledu privlačna. 

Predlagali so tudi uvedbo samopostrežne menze, saj bi si v tem primeru vsak vzel 

toliko, kolikor bi pojedel, in tisto, kar mu je všeč. Srednješolci so bili tudi mnenja, da 

bi morale kuharice skuhati manjšo količino hrane oziroma narediti izračune, koliko 

hrane v povprečju skuhajo in koliko le-te je v povprečju zavržene, in nato skuhati 
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pravo količino hrane glede na te podatke. Nekaj srednješolcev je predlagalo, da bi 

zmanjšali količino zavržkov hrane z ozaveščanjem. Tukaj so pisali, da bi lahko 

ozaveščali srednješolce o posledicah zavržkov hrane, o problemu prevelike količine 

zavržkov hrane. Bili so tudi mnenja, da bi morali s tem problemom seznaniti tudi 

starše in jih ozavestiti, saj imajo vpliv na otroka, ker to hrano plačajo. Prav tako so 

predlagali, da bi srednješolce lahko ozaveščali na različne načine, na primer s 

plakati. Nekateri srednješolci so napisali, da lahko zavržki hrane nastajajo zaradi 

nepravočasne odjave od malice oziroma zato, ker jim hrana ni všeč in je ne vzamejo. 

Predlagali so, da bi morali vsak dan potrditi, da bodo hrano jedli. Prav tako so 

predlagali, da bi dali ostanke hrane tistim, ki jo potrebujejo, na primer brezdomcem, 

za krmo živali ali pa bi jo odnesli domov.   

Tudi Derqui, Fernandez in Fayos (2018) so ugotovili, da sta lahko učinkovita 

intervencija pri zmanjševanju zavržkov hrane v izobraževalnih institucijah pravilna 

vzgoja otrok in prednaročilo na določen obrok, kjer si lahko konzument sam izbere 

obrok, ki ga referira. Ahmed, Byker Shanks, Lewis, Leitch, Spencer, Smith in Hess 

(2018) so prav tako ugotovili, da bi lahko zmanjšali količino zavržkov hrane s 

postrežbo manjše količine hrane na krožnik ter postrežbo dodatne količine hrane, 

kadar je to potrebno. 

3.3.5 PREDLOGI ZMANJŠANJA KOLIČIN ZAVRŽKOV HRANE DOMA  

Ugotavljala sem tudi, na kakšne načine lahko po mnenju srednješolcev zmanjšamo 

količino zavržkov hrane doma. Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato sem izbrala nekaj 

predlogov srednješolcev za zmanjšanje količine zavržkov hrane doma. Njihove 

predloge sem združila v skupine nadpomenk, in sicer: nakupovanje in kuhanje 

manjše količine hrane, kuhanje hrane, ki je všeč vsem članom družine, razdelitev 

ostankov hrane domačim živalim ali na kompost, kasnejša poraba ostankov hrane ter 

načrtovanje jedilnika. 

Srednješolci so bili v večini mnenja, da bi količino zavržkov hrane doma lahko 

zmanjšali z nakupom in kuhanjem manjših količin hrane. Tukaj so odgovarjali, da bi 

morali kupovati le toliko hrane, kolikor je potrebujejo ter le najnujnejšo. Prav tako so 

bili mnenja, da bi morali imeti bolj organiziran hladilnik, zamrzovalnik in omaro za 

shranjevanje živil, in sicer z namenom, da vedo, katera živila že imajo in si ne delajo 

prevelikih zalog z nakupom novih, enakih živil. Predlagali so, da bi morali kuhati le 
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toliko, kolikor bodo pojedli, in da bi morali kuhati premišljeno glede količin. Na primer: 

če skuhamo ričet in nam ga ostane kar nekaj, v tem primeru ga naslednjič skuhamo v 

manjši količini. Napisali so tudi, da bi morali kupovati in kuhati hrano, ki je všeč vsem 

članom družine. Naslednji najpogostejši predlog je bil, da bi lahko z ostanki hrane 

nahranili domače živali ali bi jih dali na kompost. Srednješolci so bili mnenja, da lahko 

ostanke porabimo kasneje, na primer: kar nam ostane pri kosilu, pojemo še za 

večerjo; ali pa hrano zamrznemo ali jo porabimo na druge načine; iz ostankov hrane 

naredimo novo jed. Bili so tudi mnenja, da moramo paziti, kaj imamo v hladilniku, da 

najprej porabimo stvari, ki so pred rokom uporabe. Prav tako so predlagali, da hrano, 

ki je po navadi slabšega okusa, »zamaskiramo« v obroku oziroma jo pripravimo na 

drugačen način. Srednješolci so bili tudi mnenja, da doma hrane ne zavržejo oziroma 

jo zavržejo zelo malo. Dodali so, da je pri tem zelo pomembna pravilna vzgoja ter 

spodbujanje mlajših članov v družini, da hrano pojedo. Le dva srednješolca sta 

predlagala, da bi zmanjšali količino zavržkov hrane z načrtovanjem jedilnika.  

Tudi White, Sharp, Darnton, Downing, Inman, Strange in Garnett (2009) so 

predlagali, da se lahko izognemo nastanku zavržkov hrane doma z načrtovanjem 

jedilnika, preverjanjem hladilnika in omare za shranjevanje živil, s kupovanjem le 

tistega, kar potrebujemo, s porabo najprej tistih živil, ki so pred rokom uporabe, z 

zamrznitvijo jedi, ki ostanejo, ter s porabo ostankov hrane. 

Glede na predloge srednješolcev lahko sklepam, da se zavedajo, da je zavržek 

hrane velik problem, ter da vedo, na kakšen način bi morali spremeniti svoje vedenje, 

da bi preprečili nastajanje velikih količin zavržkov hrane. Menim, da bi morali biti 

srednješolci za udejanjenje teh predlogov vključeni v različne dejavnosti v povezavi z 

zavrženo hrano s strani vzgojno-izobraževalne ustanove, da bi jim tako teoretično kot 

tudi praktično pokazali, kako naj to izvedejo. Tudi s svojo raziskavo sem potrdila, da 

dejavnosti glede zavržkov hrane vplivajo na oblikovanje pozitivnega odnosa do 

hrane. 
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4 SKLEP 

Svetovni prehranski sistem mora rešiti številne probleme glede zavržkov hrane, da bi 

deloval trajnostno, saj se še vedno zavrže velika količina hrane tako v šolah, 

restavracijah in v drugih obratih, kjer strežejo hrano, kot tudi v domačem 

gospodinjstvu. Z zavrženjem hrane se zavržejo tudi voda, energija, čas, zemlja in 

ostali viri, ki jih potrebujemo za pridelavo, predelavo in distribucijo hrane, ki jo nato 

zavržemo. Z vzgojo otrok o trajnostnem razvoju in s tem povezanim zavržkom hrane 

moramo začeti že v otroštvu, saj se danes izobražujejo, nato pa bodo oni 

izobraževali prihodnje generacije in s tem gradili prihodnost, zato je pomembno, da 

gradimo pozitiven odnos do hrane in prehranjevanja z različnimi aktivnostmi in 

dejavnostmi v povezavi s hrano. V šolah še vedno nastaja velika količina zavržkov 

hrane, zato bi bilo priporočeno z učenci izvesti nekaj ur predavanj in različne 

dejavnosti za ozaveščanje o problematiki zavržkov hrane. Ozaveščanje otrok, 

učencev in srednješolcev o zavržkih hrane izvaja tudi ekošola s projektom Hrana ni 

za tja v en dan. 

Rezultati raziskave kažejo, da kar polovica srednješolcev zavrže eno ali dve osmini 

krožnika hrane pri malici dnevno, kar je še vedno velika količina in jo je potrebno 

zmanjšati. Glede na to, da imajo srednješolci za malico na voljo le 20 minut, je lahko 

tudi čas razlog za zavržke hrane, zato bi bilo dobro, da bi ga šole podaljšale. 

Srednješolci, ki so bili vključeni v program Hrana ni za tja v en dan, kot vzrok, da ne 

pojedo celotne porcije, navajajo okus hrane, srednješolci, ki niso bili vključeni v ta 

projekt, pa kot vzrok navajajo priljubljenost hrane. Ocenjujem, da tako srednješolci, ki 

so bili vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, kot tudi srednješolci, ki v ta projekt 

niso bili vključeni, niso tako pozorni, da uživajo bolj priporočeno hrano, saj raziskava 

kaže, da v svojo prehrano redko vključijo stročnice, ribe in zelenjavo. Verjetno zato, 

ker jim je bolj pomemben okus in priljubljenost kot zdrava prehrana. Pri tem je 

pomembna omemba, da je uživanje različnih živil lahko pogojeno tudi z načinom 

prehranjevanja staršev oziroma družine srednješolcev, ki v veliki meri vpliva na 

prehranjevalne navade le-teh. Tudi tuje raziskave navajajo, da starševski nadzor pri 

prehrani predstavlja nadaljnji in neposredni vpliv na otrokovo prehranjevalno vedenje 

(White, Sharp, Darnton, Downing, Inman, Strange in Garnett, 2009). Prav tako pa 

Martins, Rodrigues, Cunha in Rocha (2015) navajajo, da tudi šola predstavlja 
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priložnost za izobraževanje učencev o zdravih prehranjevalnih navadah. Glede na te 

ugotovitve bi bilo dobro, da bi šola uvedla delavnice zdravega prehranjevanja, kjer bi 

učencem razložili in pokazali, kako pripraviti tako okusno kot tudi zdravo jed, s tem 

pa bi jo učenci tudi raje poskusili in zaužili. Ocenjujem, da so srednješolci, ki so bili 

vključeni v projekt Hrana ni za tja v en dan, bolj okoljsko ozaveščeni glede posledic 

zavržkov hrane. Srednješolci so bili v okviru projekta Hrana ni za tja v en dan 

vključeni v različne dejavnosti v povezavi z zavržki hrane. Snemali so video 

posnetke, ugotavljali vzroke za nastanek zavržkov hrane ter oblikovali s tem 

povezane rešitve, pripravljali nove jedi iz ostankov hrane, izdelovali ozaveščevalne 

plakate, poslušali predavanja ter se udeležili ekokrožka. Ocenjujem, da sodelovanje 

pri projektu Hrana ni za tja v en dan srednješolcem pomaga pri oblikovanju stališč 

oziroma ozaveščanju o posledicah zavržkov hrane, medtem ko bi bilo za spremembo 

vedenja srednješolcev potrebno izvesti še več aktivnosti, povezanih z izboljšanjem 

okusa hrane, ali prikazati, na kakšen način lahko naredimo jed, ki bo dobra, obenem 

pa tudi zdrava, saj rezultati kažejo, da srednješolci izbirajo hrano predvsem glede na 

okus, izgled in priljubljenost. Ocenjujem, da smer izobraževalnega programa nima 

pomembnega vpliva na oblikovanje pozitivnega odnosa do hrane, saj v raziskavi med 

srednješolci, ki obiskujejo splošno gimnazijo, in srednješolci ostalih programov ni bilo 

ugotovljenih pomembnih razlik.   

Po mnenju srednješolcev bi lahko zmanjšali količino zavržkov hrane v šoli z manjšimi 

porcijami oziroma z uvedbo majhnih in velikih porcij malice ali z lastno izbiro količine 

hrane, s samopostrežno menzo oziroma s postrežbo manjše količine hrane. 

Srednješolci so predlagali za zmanjšanje količine zavržkov hrane tudi uvedbo več 

menijev, npr. dve topli in dve hladni malici. Prav tako so bili mnenja, da bi bilo 

potrebno narediti ankete glede priljubljenosti hrane in kuhati hrano, ki bi bila po 

mnenju srednješolcev najbolj priljubljena. Predlagali so uvedbo sendviča, ki bi ga 

srednješolci vzeli v primeru, če jim noben meni ne bi ustrezal. Srednješolci so 

predlagali tudi izboljšanje okusa in kvaliteto hrane, ki bi bila tudi po izgledu bolj 

privlačna. Srednješolci so navajali, da bi ozaveščanje (npr. s plakati) pripomoglo k 

zmanjšanju količine zavržkov hrane. Ker se velikokrat zgodi, da je hrana skuhana, a 

ne zaužita s strani srednješolca, so le-ti predlagali, da bi morali vsak dan sproti 

povedati, ali bodo jedli. Predlagali so tudi, da bi lahko ostanke hrane razdelili med 

tiste, ki jo potrebujejo, oziroma za krmo živali ali pa bi hrano odnesli domov. Menim, 
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da bi bilo potrebno na šolah izvesti anketiranje za pridobitev informacije, katero hrano 

bi srednješolci želeli imeti za malico, tako da bi hkrati upoštevali tudi smernice 

zdravega prehranjevanja. 

Po mnenju srednješolcev bi lahko zmanjšali količino zavržkov hrane doma z 

nakupom in kuhanjem manjših količin hrane, bolj organiziranim hladilnikom, 

zamrzovalnikom in omaro za shranjevanje živil. Prav tako poudarjajo, da bi bilo 

potrebno kuhati hrano, ki je všeč vsem članom družine. Srednješolci so tudi mnenja, 

da lahko hrano, ki nam ostane, shranimo in zaužijemo pozneje, jo zamrznemo ali pa 

iz nje naredimo novo jed. Prav tako so predlagali, da bi lahko ostanke hrane dali 

domačim živalim. Navajali so, da bi morali najprej pojesti hrano, ki je pred iztekom 

roka uporabe ter da bi bilo potrebno načrtovati jedilnik. Nekateri so navajali, da doma 

hrane ne zavržejo oziroma jo zavržejo v majhnih količinah, pri tem so navajali 

pomembnost vzgoje. 

Rezultati magistrskega dela lahko pripomorejo k oblikovanju konkretnih ukrepov, s 

katerimi se lahko zmanjša količina zavržkov hrane. Kontinuirana vključenost 

srednješolcev v projekte in s tem v različne dejavnosti v povezavi z zavržki hrane 

lahko poveča ozaveščenost le-teh ter oblikuje njihovo vedenje v bolj trajnostno. Prav 

tako lahko tudi primerno razdeljevanje hrane ob upoštevanju želje srednješolcev 

glede vrste in količine hrane pripomore k zmanjševanju količine zavržkov hrane. Z 

različnimi dejavnostmi za srednješolce, kot so pripravljanje novih jedi iz ostankov 

hrane, merjenje količine zavržkov hrane na šolah ter predstavitev rezultatov vsem 

srednješolcem in delavcem šole, oblikovanje tedenskega jedilnika, zbiranje 

predlogov za malico, predstavitev problema zavržkov hrane in njihovih posledic na 

okolje ter ozaveščevalne kampanje, lahko oblikujemo odgovoren, trajnostno 

naravnan odnos srednješolcev do hrane. 
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6 PRILOGE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Odnos srednješolcev do zavržkov hrane 

Spoštovani. 

Sem Anja Krištof, študentka predmetnega poučevanja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

smer gospodinjstvo in kemija. V okviru magistrskega dela želim raziskati odnos srednješolcev 

do zavržkov hrane. V ta namen sem sestavila anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je 

anonimen, rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Pri navedenih vprašanjih 

odgovor obkrožite ali napišite. 

___________________________________________________________________ 

a) Spol:          M             Ž                         

b) Starost: ____ 

      c)  Smer izobraževalnega  programa:________________________________ 

1. Kako pogosto NE POJESTE cele porcije hrane, ki je navedena v preglednici? 
Obkrožite izbrani odgovor. 
 

 Nikoli ne 

pojem. 

Občasno 

pojem. 

Pogosto 

pojem. 

Vedno 

pojem. 

Meso  1 2 3 4 

Ribe 1 2 3 4 

Stročnice (grah, leča, fižol, 
čičerika) 

1 2 3 4 

Zelenjava 1 2 3 4 

Solata 1 2 3 4 

Sadje 1 2 3 4 

Krompir 1 2 3 4 

Riž 1 2 3 4 

Kruh 1 2 3 4 

Sladice 1 2 3 4 

Jedi na žlico (npr. svinjska obara) 1 2 3 4 
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2. Obkrožite črko pred krogom, ki najbolje opisuje, koliko hrane običajno pustite na 

krožniku pri malici v šoli. Ostanek hrane je označen s temno barvo. 
 

a) Pojem vse.                   č)           f)                               

 

b)                                      d)                                       g) 

 

c)                                       e)                                

 

 

3. Ocenite, kako se strinjate s trditvami, ki so navedene v preglednici. Obkrožite izbrani 
odgovor. 
 

 
 
Hrane na krožniku običajno 
ne pojem, ker … 

Sploh se 
ne 

strinjam. 

Se ne 
strinjam. 

 
 

Niti se ne 
strinjam 
niti se 

strinjam. 

Se 
strinjam. 

 
 

Popolnoma 
se strinjam. 

 
 

… je prevelika porcija. 
 

1 2 3 4 5 

… nisem več lačen/a. 
 

1 2 3 4 5 

…  je neokusna. 
 

1 2 3 4 5 

… mi ni všeč. 
 

1 2 3 4 5 

… sem izbirčen/-a. 
 

1 2 3 4 5 

… pazim na telesno težo. 
 

1 2 3 4 5 

… je po izgledu neprivlačna. 
 

1 2 3 4 5 

… je ne poznam. 
 

1 2 3 4 5 

… je nezdrava. 
 

1 2 3 4 5 
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4. Ocenite, kako se strinjate s trditvami, navedenimi v preglednici. Obkrožite izbrani 
odgovor. 
 

 Sploh se ne 
strinjam. 

 

Se ne 
strinjam. 

 

Niti se ne 
strinjam 
niti se 

strinjam. 

Se 
strinjam. 

 

Popolnoma 
se 

strinjam. 

Če bi zmanjšali količino zavržkov 
hrane, bi privarčevali z vodo. 

1 2 3 4 5 

Če bi zmanjšali količino zavržkov 
hrane, bi pripomogli k 
zmanjševanju izpustov 
toplogrednih plinov. 

1 2 3 4 5 

Če bi zmanjšali količino zavržkov 
hrane, bi privarčevali z energijo. 

1 2 3 4 5 

Krčenje gozdov nima nobene 
povezave z zavrženo hrano. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja 
okoljski problem.  

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja 
socialni problem. 

1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja 
finančni problem. 

1 2 3 4 5 

Če bi zavrgli manj hrane, bi bilo 
manj ljudi lačnih. 

1 2 3 4 5 

V Sloveniji se zavrže preveč 
hrane. 

1 
 

2 3 4 5 

Jaz zavržem  preveč hrane. 1 
 

2 3 4 5 

V naši družini zavržemo preveč 
hrane. 

1 2 3 4 5 

Potrebno bi bilo izvesti več 
predavanj glede problematike o 
zavrženi hrani. 

1 2 3 4 5 

Na količino kupljene hrane v 
trgovini nimam vpliva, ker jo 
kupujejo starši. 

1 2 3 4 5 

Kadar grem s starši v trgovino, 
vedno kupita živila, ki jih rad/-a 
jem, čeprav so včasih nezdrava. 

1 2 3 4 5 

Doma se trudim, da ne zavržem 
hrane. 

1 
 

2 3 4 5 

Doma največkrat zavržemo hrano, 
ker je skuhamo preveč. 

1 2 3 4 5 

Kadar hrano zavržem, se počutim 
krivo. 

1 2 3 4 5 

O stroških zavržkov hrane ne 
razmišljam. 

1 2 3 4 5 
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5. Na kakšen način lahko po Vašem mnenju zmanjšamo količino zavržkov hrane v šoli? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6.   Na kakšen način lahko po Vašem mnenju zmanjšamo količino zavržkov hrane doma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7.    Ustrezno označite odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na Vaš odnos do hrane. 
Obkrožite 
      izbrani odgovor. 
 

 Nikoli  Občasno Pogosto Vedno 

Kako pogosto pomislite, da bi zmanjšali količino 
zavržkov hrane? 

1 2 3 4 

Kako pogosto ste pozorni na to, da na krožniku 
ne pustite ostankov hrane? 

1 2 3 4 

Kako pogosto ste pozorni na to, da si ostanke 
hrane ustrezno shranite in zaužijete pozneje? 

1 2 3 4 

Kako pogosto iz ostankov hrane (npr. riža, 
starega kruha)  pripravite novo jed? 

1 2 3 4 

Kako pogosto ostanke hrane odstranite v zabojnik 
za biološke odpadke ali na kompost? 

1 2 3 4 

Kako pogosto si napišete nakupovalni seznam, 
preden greste v trgovino? 

1 2 3 4 

Kako pogosto ste pozorni na to, da najprej pojeste 
hrano, ki ima krajši rok uporabnosti? 

1 2 3 4 

Kako pogosto ste pozorni na to, da hrano 
pravočasno pojeste, da se ne pokvari? 

1 2 3 4 

 
7. Ali poznate projekt Hrana ni za tja v en dan?                         DA                           NE 
 
 
8. Če ste na vprašanje št. 7 odgovorili z »DA«, napišite, v katere dejavnosti v povezavi 
s projektom ste bili vključeni? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


