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Povzetek 

 

Zavržki hrane predstavljajo okoljski problem, saj s hrano, ki jo zavržemo, obremenjujemo okolje. 

Preprečevanje nastankov zavržkov hrane je lahko pomembno vzgojno in izobraževalno področje 

vzgojno-izobraževalnih ustanov. Namen raziskave je bil, da se ugotovi količina zavržene hrane v 

opazovani dijaški in študentski restavraciji, se identificira vzroke za nastanek zavržkov hrane in se 

oblikujejo predlogi za zmanjšanje količine zavržkov hrane, ki nastanejo v okviru prehranske oskrbe 

dijakov in študentov. V vzorec je bilo vključenih 59 dijakov in 60 študentov, ki so bili abonenti 

restavracije 123 PEF na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Postopek zbiranja podatkov je bil anketiranje. 

Količina zavržene hrane se je ugotavljala s 15-dnevnim spremljanjem količine ostankov hrane, ki so 

nastali pri uživanju malice dijakov in kosil študentov. Rezultati so pokazali, da je skupna povprečna 

dnevna količina zavržene hrane 40,90 kg. Analiza količine zavržkov hrane na dijaka pa je pokazala, da 

je dijak dnevno zavrgel 0,10 kg hrane. Najpogostejši vzroki za nastanek zavržkov hrane so povezani 

predvsem s preveliko količino ponujenih porcij jedi in časom serviranja malice. Količino zavržene 

hrane bi lahko zmanjšali z izborom velikosti porcij jedi, z uvedbo samopostrežne ponudbe jedi, 

možnostjo odnašanja ostankov hrane domov in kasnejše uživanje in z vključevanjem dijakov in 

študentov v načrtovanje ponudbe hrane. Ocenjujemo, da bi vzgojno-izobraževalne ustanove in 

ponudniki prehranskih storitev lahko vplivali na zmanjšanje količine zavržkov hrane z izvajanjem 

vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, s katerimi bi ozaveščali dijake in študente o odgovornem ravnanju 

s hrano. 

 

Ključne besede: dijaki, odgovorno ravnanje s hrano, odnos do zavržene hrane, študenti, zavržena 

hrana. 
  

 

Abstract 

Food waste is an environmental problem, because the food that is discarded burdens the environment. 

Preventing food waste can be an important educational topic for educational institutions. The purpose 

of our research was to determine the amount of food waste in the observed pupil and student 

restaurants, to identify what causes the discarding of food and to formulate proposals for reducing the 

amount of discards that are created in the context of nutritional care for pupils and students. The 

sample included 59 pupils and 60 students who were the subscribers of the PEF 123 restaurant at the 

Faculty of Education in Ljubljana. The process of data collection was the survey. The amount of food 

waste was determined by a 15-day monitoring of the amount of food leftovers from pupil and student 

lunches. The results showed that the average daily amount of total food waste was 40.90 kg. The 

quantitative analysis of food waste per pupil showed that a pupil left unconsumed 0.10 kg of food a 

day. The most common causes of food waste are mainly related to the excessive amounts of dishes 

served at meals. The amount of food waste could be reduced by choosing the size of food portions, by 

introducing self-service, the possibility of taking food leftovers home for later consumption, and by 

involving pupils and students in food supply planning. We estimate that educational institutions and 
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food service providers could have an impact on reducing the amount of food waste by conducting 

educational activities to raise the pupils’ and students' awareness of responsible food behavior. 

Keywords: attitude to waste food, food waste, pupils, responsible food behavior, students. 

 

 

1. Uvod  

Na svetu zavržemo tretjino hrane, vsak osmi prebivalec našega planeta je lačen, vsak tretji 

pa trpi zaradi pomanjkanja hrane, zato je pomembno, da razvijamo odgovoren odnos do 

hrane, ki se kaže v odgovornem ravnanju s hrano v celotni verigi preskrbe s prehrano. 

Preskrba mora biti trajnostno naravnana in usmerjena k zmanjševanju količin zavržene hrane  

(Žitnik in Vidic, 2016). Med zavrženo hrano uvrščamo hrano, ki se odvrže med proizvodnjo, 

distribucijo, prodajo, pripravo in uživanjem hrane (Ministrstvo za okolje in prostor, 2017). 

 

Najvišjo stopnjo zavržene hrane na svetovni ravni predstavljata sadje in zelenjava (od 40 

do 50 %), nato sledijo ribe (35 %) in žita (30 %) ter oljna semena, meso in mlečni izdelki (20 

%) (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012). Ob zavrženju še užitne 

hrane zavržemo tudi vsa sredstva, ki smo jih porabili za gojenje, pridelavo, predelavo in 

prevoz živil, kar predstavlja veliko obremenitev za okolje (Gustavsson idr., 2011, v Thyberg, 

Tonjes, 2016). Proizvodnja zavržene hrane po svetovnih ocenah predstavlja izrabo 24 % 

svetovnih virov vode, 23 % izrabe svetovne pridelovalne površine ter 23 % svetovne uporabe 

gnojil, porabljenih za pridelavo hrane. Poraba različnih virov za proizvodnjo zavržene hrane 

je najvišja v severni Afriki ter zahodni Aziji, kjer porabijo največ vode in pridelovalnih 

površin, ter v Severni Ameriki in Oceaniji, kjer porabijo največ gnojil. Najmanjša poraba 

različnih virov za proizvodnjo zavržene hrane je v Podsaharski Afriki, kjer porabijo najmanj 

vode in gnojil, ter v industrializirani Aziji, kjer porabijo najmanj pridelovalnih površin za 

proizvodnjo zavržene hrane (Kummu idr., 2012). Zavržena hrana je izgubljena priložnost, da 

bi lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo, poleg tega predstavlja veliko 

obremenitev za okolje, saj se v fazi pridelave hrane porabi veliko energije in vode. Pesticidi in 

gnojila, ki odtekajo vanjo, zmanjšujejo njeno kakovost (Food and Agriculture Organization of 

the United Nations, 2012).  

 

Raziskave kažejo, da v Sloveniji največ zavržene hrane nastane v osrednjeslovenski (91 

kg/prebivalca) in pomurski (85 kg/prebivalca) statistični regiji, najmanj zavržene hrane pa v 

jugovzhodni (48 kg/prebivalca) in zasavski (49 kg/prebivalca) statistični regiji. V zahodni 

kohezijski regiji (goriški, obalno-kraški, osrednjeslovenski ter gorenjski) je nastalo 29 % več 

zavržene hrane na prebivalca kakor v vzhodni kohezijski regiji (primorsko-notranjski, 

zasavski, jugovzhodni Sloveniji, savinjski, posavski, koroški, podravski in pomurski). V 

Sloveniji v šolah, gostilnah in drugih ustanovah (v vrtcih, bolnišnicah, domovih za ostarele), 

kjer strežejo hrano, v povprečju nastane 19 % vse zavržene hrane. V gostilnah se količina 

zavržene hrane zmanjšuje, medtem ko se v drugih ustanovah, kjer strežejo hrano, povečuje. 

Zavržena hrana, ki nastaja v trgovinah z živili (9 % vse zavržene hrane), so predvsem živila, 

ki se jim je med prodajo spremenila njihova kakovost ali jim je potekel priporočeni rok 

uporabe (Žitnik in Vidic, 2016). Glede na navedene podatke lahko sklepamo, da se tudi v 

šolah in restavracijah, kjer se ponuja študentska prehrana, zavrže preveč hrane, zato je 

potrebno tako ponudnike prehranskih storitev kot tudi dijake in študente spodbujati k 

odgovornemu ravnanju s hrano.  
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Vedno bolj se zavedamo pozitivnega vpliva zmanjšanja količine zavržene hrane na okolje, 

porabo energije, vode, rabe tal ter emisij toplogrednih plinov (Quested, Marsh, Stunell in 

Parry, 2013). Na ravnanje s hrano vplivajo kulturni, gospodarski, socialni in institucionalni 

dejavniki. Ti dejavniki se razlikujejo v vsakem gospodinjstvu, zato ni enotne strategije, ki bi 

lahko zmanjšala količino zavržene hrane. Obstaja več različnih pristopov, ki bi pripomogli k 

zmanjšanju količine zavržene hrane. Pomembno je izobraževanje in pridobivanje različnih 

spretnosti, ki prispevajo k zmanjševanju gospodinjskih odpadkov (Parizeau, Massow in 

Martin, 2015).   

 

Raziskave kažejo, da odpadkov hrane v restavracijah ne povzročajo samo kuharji v 

kuhinjah, kjer se hrana pripravlja, ampak tudi uporabniki, ki s tem prispevajo k večjim 

količinam zavržene hrane. Na zmanjšanje količine zavržene hrane ter s tem na varovanje 

okolja bi lahko v restavracijah vplivali tako, da bi uporabniku omogočili, da lahko hrano, ki 

mu ostane na krožniku, odnese domov in jo poje pozneje. Prav tako bi lahko restavracije 

ostanke hrane prodajale po nižji ceni ali/in jih razvažale dobrodelnim organizacijam ter 

zavetiščem za brezdomce. Ponudniki prehranskih storitev bi morali svojim strankam tudi 

omogočati, da izbirajo različne velikosti porcij hrane (Janežič, b. d.). 

 

Po Evropi in po svetu obstaja več dogodkov in projektov, ki se izvajajo zaradi velike 

količine zavržene hrane. S projekti se želi spodbuditi in ozavestiti podjetja, vlade in javnost, 

da bi zavrgli manj hrane oziroma bi hrano ponovno uporabili, zlasti v primerih, ko se 

odpadkom hrane ne da izogniti (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

2013). Z načrtovanimi dejavnostmi lahko prispevamo k manjšim okoljskim obremenitvam in 

k ozaveščanju prebivalcev za odgovorno ravnanje s hrano. 

 

 

1.3 Opredelitev problema, ciljev raziskave in raziskovalnih vprašanj 

 

Pomemben del trajnostnega vedenja in trajnostnega odnosa do okolja predstavlja tudi 

odgovorno ravnanje s hrano. Odgovorno ravnanje s hrano in oblikovanje ustreznega odnosa 

do prehranjevanja lahko razvijamo tudi z ustreznim izobraževanjem in ozaveščanjem dijakov 

in študentov. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, koliko hrane zavržejo dijaki in študentje, ki se 

prehranjujejo v restavraciji 123 PEF na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kakšen je njihov 

odnos do zavržene hrane in kako bi lahko po mnenju dijakov in študentov zmanjšali količino 

zavržene hrane v omenjeni restavraciji. Za namen raziskave smo oblikovali štiri raziskovalna 

vprašanja: 

 

• Koliko hrane zavržejo dijaki in študentje v restavraciji 123 PEF na Pedagoški fakulteti 

v Ljubljani? 

• Kakšni so vzroki za nastanek zavržene hrane pri dijakih in študentih? 

• Kakšen je odnos dijakov in študentov do zavržene hrane? 

• Na kakšen način bi lahko po mnenju dijakov in študentov zmanjšali količino zavržene 

hrane? 
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2. Metoda 

2.1 Vzorec 

V vzorec je bilo vključenih 59 dijakov in 60 študentov, ki so se redno prehranjevali v 

študentski restavraciji 123 PEF na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Največ anketirancev je bilo 

ženskega spola, in sicer 113 (95,0 %), moških anketirancev pa je bilo 6 (5,0 %). Starost 

anketirancev je bila med 15 in 29 let. Največ anketiranih dijakov je bilo starih 17 let, največ 

anketiranih študentov pa 22 let. Vsi anketirani dijaki so obiskovali  izobraževalni program 

predšolske vzgoje, študentje pa so študirali na različnih programih Pedagoške fakultete, 

največ, 20 študentov,  je obiskovalo program razrednega pouka. 

 

2.2 Metoda dela 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja in kvantitativni 

raziskovalni pristop. Podatke o odnosu dijakov in študentov do zavržene hrane smo zbirali z 

anketiranjem. Za potrebe raziskave je bil razvit anketi vprašalnik, ki so ga dijaki in študentje 

izpolnjevali pisno ali preko spletnega orodja. Anketni vprašalnik za študente je bil sestavljen 

iz devetih vprašanj zaprtega in odprtega tipa, za dijake pa sta bili dodani dve vprašanji, ki sta 

se nanašali na kakovost dijaške malice. Količino zavržene hrane smo ugotavljali s 15-

dnevnim tehtanjem zavržene hrane v študentski restavraciji, v kateri se prehranjujejo tudi 

dijaki. Ločeno smo spremljali količino zavržene hrane pri dijakih in študentih. Pridobljeni 

podatki so bili analizirani z metodami deskriptivne in inferenčne statistike z računalniškim 

programom SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

 

 

3. Rezultati 

 

3.1 Količina zavržene hrane  

 

Količino zavržene hrane dijakov smo merili ob 11.00, ko so dijaki zaključili z malico, 

količino zavržene hrane študentov pa ob 15.00, ko večina študentov zaključi z uživanjem 

kosila. Poleg izmerjenih količin zavržene hrane smo pridobili tudi podatke o številu naročenih 

malic dijakov, kar nam je omogočilo, da smo lahko določili količino zavržene hrane na 

posamezno malico. Podatkov o številu kosil študentov nismo uspeli pridobiti, kar nam je 

onemogočilo določiti količino zavržene hrane, ki jo povzročijo študentje po uživanju kosila.  

 
Tabela 10: Količina zavržene hrane  

Dan Število naročenih 

obrokov 

Količina zavržene hrane (kg) 

Dijaki Dijaki Študenti Skupaj 

Skupaj v 15-tih dneh 4051 402,95 210,55 613,50 

Dnevno povprečje 270 26,86 14,04 40,90 

 

Študentje so v 15-tih dneh zavrgli 210,55 kg hrane, povprečna dnevna količina pa je 

znašala 14,04 kg. Povprečna dnevna količina skupne zavržene hrane, ki je bila zavržena v 

času dijaške malice, je 26,86 kg, kar je v povprečju 0,10 kg na malico na dan (tabela 1). 

Dijaki so imeli vsak dan na izbiro štiri različne vrste malic. Dva malici sta bili hladni, dve pa 

topli. Na dan, ko so imeli dijaki na izbiro graham špagete s tunino omako (meni 1); 
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zelenjavno loparnico (meni 2); pizza žepek, puding in sadje (meni 3) in sendvič s sirom, sadje 

(meni 4), je največ dijakov izbralo meni 1 (n = 193), najmanj dijakov pa meni 2 (n = 2). Iz 

pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je bilo na ta dan najmanj zavržene hrane (18,0 kg). 

Sklepamo, da je nižja količina povezana s tem, da noben meni ni vseboval jedi na žlico, saj so 

dijaki pri anketiranju odgovarjali, da so jim jedi na žlico najmanj okusne. V primeru, da se 

dijaki ne naročijo pravočasno na malico in ne izberejo menija, ki jim ustreza, lahko izberejo 

meni 1. To lahko vpliva tudi na količino zavržene hrane, ker se dijakom ponudi malica, ki bi 

je sami ne izbrali in jim je lahko manj okusna. 

 

3.2 Mnenje dijakov in študentov o vzrokih za nastanek zavržene hrane 

 

Eden od najpomembnejših vzrokov za nastanek zavržene hrane je lahko velikost porcije 

hrane, ki se ponudi uporabniku storitve. V raziskavi smo dijake in študente spraševali o 

njihovi oceni velikosti porcije malice, ki se ponuja dijakom, in obrokov hrane, ki jo zaužijejo 

študentje.  
 

Tabela 2: Ocena študentov in dijakov o količini hrane v restavraciji 123 PEF 

 Število odgovorov* 

 Študenti 

      f 

Študenti 

   f (%) 

Dijaki 

    f 

Dijaki 

  f (%) 

Hrane je preveč.      29     50,9     1     2,0 

Hrane je ravno prav.      24     42,1   29   59,2 

Hrane je premalo.        4       7,0   19   38,8 

SKUPAJ      57   100,0   49 100,0 
Legenda: *Pri izračunu zadovoljstva so bili izločeni tisti, ki na vprašanje niso odgovorili. 

 

Rezultati (tabela 2) kažejo, da večina dijakov (59,2 %) ocenjuje, da je velikost porcij malic 

ustrezna, 38,8 % pa jih je mnenja, da je hrane premalo. Delež dijakov, ki ocenjujejo, da so 

porcije prevelike, je zelo nizek (2,0 %) Največ študentov (50,9 %) meni, da je hrane preveč, 

42,1 % pa jih je mnenja, da je hrane ravno prav. Ocenjujemo, da bi moral ponudnik storitev 

bolj prilagoditi velikost porcij tako dijakom kakor tudi študentom. 

 

Dijaki in študentje so ocenili, kako močno se strinjajo s trditvami, ki opisujejo vzroke, da 

ne pojedo vse hrane, ki jo imajo na krožniku.  

 

Tabela 3: Mnenje dijakov in študentov o vzrokih za puščanje hrane na krožniku 

Vse hrane na krožniku 

običajno ne pojem, ker … 

SKUPINA N M* SD t df p 

… je prevelika porcija. Študenti 60 4,10 0,969   3,634 117 0,000 

Dijaki 59 3,34 1,295 

... nisem več lačen/a. Študenti 60 3,83 0,977   1,230 117 0,221 

Dijaki 59 3,59 1,147 

… je neokusna. Študenti 60 3,48 1,033 - 0,206 117 0,837 

Dijaki 59 3,53 1,194 

… mi ni všeč. Študenti 60 3,27 1,148 - 1,190 117 0,236 

Dijaki 59 3,53 1,223 

… sem zelo izbirčen/a. Študenti 60 2,08 1,139 - 1,219 117 0,225 

Dijaki 59 2,37 1,437 
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… pazim na telesno maso. Študenti 60 2,23 1,079 - 0,571 117 0,569 

Dijaki 59 2,36 1,256 

… je po izgledu 

neprivlačna. 

Študenti 60 2,50 1,157 - 0,519 117 0,605 

Dijaki 59 2,61 1,160 

… je ne poznam. Študenti 60 2,47 1,033   0,127 117 0,899 

Dijaki 59 2,44 1,193 

… je nezdrava. Študenti 60 2,63 1,089   0,361 117 0,719 

Dijaki 59 2,56 1,149 

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). 

Iz rezultatov (tabela 3) sklepamo, da študentje najpogosteje ne pojedo vse hrane na 

krožniku, ker je porcija hrane prevelika (M = 4,10), kot najmanj pomemben vzrok pa so 

izbrali izbirčnost (M = 2,08). Dijaki so kot najpomembnejši razlog, da ne pojedo vse hrane, 

izbrali odgovor, ki je povezan s stopnjo sitosti (M = 3,59), najmanj pa so se strinjali s 

trditvijo, da običajno ne pojedo vse hrane, ker pazijo na telesno maso (M = 2,36). Iz 

pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da se študentom ponujajo prevelike porcije hrane, kar 

lahko pomembno vpliva tudi na količino zavržene hrane. 

 

Dijake smo tudi spraševali, pri kateri vrsti malice (hladna, topla) zavržejo več hrane. 

Ugotovili smo, da večina dijakov (69,4 %) zavrže več hrane, kadar uživa toplo malico, 50,0 % 

dijakov pa je tudi navedlo, da zavrže več hrane, če pravočasno ne izberejo vrste malice in jim 

je na voljo samo ena vrsta malice (meni 1). 

 

 

3.3 Odnos študentov in dijakov do zavržene hrane 

 

Odnos študentov in dijakov do zavržene hrane smo ugotavljali s stopnjo strinjanja 

anketirancev z navedenimi trditvami (tabela 4). 

 
Tabela 4: Mnenje dijakov in študentov o zavrženi hrani 

TRDITVE SKUPINA N M* SD t df p 

Če bi zmanjšali količino zavržene 

hrane, bi privarčevali z vodo. 

Študenti 60 3,65 1,351    3,612 117 0,000 

Dijaki 59 2,81 1,167 

Če bi zmanjšali količino zavržene 

hrane, bi pripomogli k 

zmanjševanju izpustov 

toplogrednih plinov. 

Študenti 60 3,57 1,407    3,496 117 0,001 

Dijaki 59 2,75 1,139 

Če bi zmanjšali količino zavržene 

hrane, bi privarčevali z energijo. 

Študenti 60 3,82 1,396    3,778 117 0,000 

Dijaki 59 2,93 1,143 

Krčenje gozdov nima nobene 

povezave z zavrženo hrano. 

Študenti 60 2,32 1,255 - 3,528 117 0,001 

Dijaki 59 3,10 1,170 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja 

okoljski problem. 

Študenti 60 3,98 1,228   1,951 117 0,054 

Dijaki 59 3,59 0,931 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja 

socialni problem. 

Študenti 60 4,00 1,262 - 0,587 117 0,558 

Dijaki 59 4,12 0,911 

Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja 

finančni problem. 

Študenti 60 3,97 1,221 - 0,501 117 0,617 

Dijaki 59 4,07 0,963 

Če bi zavrgli manj hrane, bi bilo 

manj ljudi lačnih. 

Študenti 60 3,32 1,408 - 4,473 117 0,000 

Dijaki 59 4,32 1,008 
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V Sloveniji se zavrže preveč 

hrane. 

Študenti 60 4,32 1,157 - 0,593 117 0,554 

Dijaki 59 4,42 0,770 

Jaz zavržem preveč hrane. Študenti 60 2,68 1,479   0,380 117 0,704 

Dijaki 59 2,59 1,069 

Potrebno bi bilo izvesti več 

predavanj glede problematike o 

zavrženi hrani. 

Študenti 60 3,80 1,219 0,860 117 0,392 

Dijaki 59 3,61 1,189 

 
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). 

 

Rezultati (tabela 4) prikazujejo strinjanje študentov in dijakov s trditvami, ki se nanašajo 

na zavrženo hrano, in kažejo njihov odnos do zavržene hrane. Študentje se bolj kot dijaki 

strinjajo s trditvami, da bi privarčevali z vodo, če bi zmanjšali količino zavržene hrane (M = 

3,65; p = 0,000), da bi pripomogli k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov (M = 3,57; p 

= 0,001) in bi privarčevali z energijo (M = 3,82; p = 0,000), medtem ko se dijaki bolj kot 

študentje strinjajo s trditvami, da krčenje gozdov nima nobene povezave z zavrženo hrano (M 

= 3,10; p = 0,001) in da bi bilo manj ljudi lačnih, če bi zavrgli manj hrane (M = 4,32, p = 

0,000). Ocenjujemo, da so študentje bolj okoljsko ozaveščeni in se bolj zavedajo posledic 

neodgovornega ravnanja s hrano kot dijaki. Študentje (M = 4,32) se tako kot dijaki (M = 4,42) 

najbolj strinjajo s trditvijo, da se v Sloveniji zavrže preveč hrane.  

 

 

3.4 Predlogi za zmanjšanje količin zavržene hrane 

 

Od anketirancev smo pridobili tudi predloge za zmanjšanje količine zavržene hrane. Svoje 

predloge so podali v odgovorih na odprti tip vprašanja. Študentje so bili v večini mnenja, da je 

najučinkovitejši način za zmanjševanje količine zavržene hrane v zmanjševanju porcij hrane. 

Ocenjujejo, da bi bilo pomembno, da bi dijaki in študentje lahko izbirali velikost porcije 

hrane. Nekateri so navajali, da bi bila pozitivna uvedba sistema, v katerem bi bilo dijakom in 

študentom omogočeno, da brez doplačila dobijo dodatek k obroku. Na zmanjšanje količine 

zavržene hrane – po mnenju študentov – lahko prispeva tudi boljša kakovost hrane in 

samopostrežni način razdeljevanja jedi. Anketiranci so tudi mnenja, da bi uporabne ostanke 

hrane razdelili med študente ali druge, ki hrano potrebujejo. Za razdeljevanje in prenos hrane 

bi ponudnik storitev lahko zagotovil ustrezno posodo, ki omogoča transport. 

 

Dijaki so poudarjali pomen ustreznega okusa hrane. Nekateri dijaki so bili mnenja, da bi 

zmanjšali količino zavržene hrane tako, da bi sami izbirali velikost porcije hrane. Prav tako so 

navedli, da bi zavrgli manj hrane, če bi upoštevali tudi želje dijakov pri pripravi jedilnikov in 

izboru jedi, ki se ponujajo pri dijaški malici. Pogosto se hrana zavrže zaradi nepravočasnega 

odjavljanja dijakov od malice. Dijaki tudi ne prevzamejo obroka, če jim hrana ni všeč.  Dijaki 

so izpostavili tudi pomen ozaveščanja, da se hrana ne zavrže in možnost, da bi ostanke hrane 

shranili v ustrezno posodo in jo odnesli domov ter pojedli kasneje. 

 

 

4. Diskusija 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da so dijaki in študentje v petnajstih dneh zavrgli več kot 

pol tone hrane (613,5 kg) in da so dijaki na dan zavrgli povprečno 100 g hrane na obrok. 

Podobno količino v svojih raziskavah ugotavljajo tudi tuji avtorji. Soares, Machado, Fochat, 

Santos in Marques (2018) ocenjujejo, da se v vrtcih, šolah in na fakultetah na osebo dnevno 
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zavrže od 33 do 200 gramov hrane. Kowalewska in Kollaytis-Dolowy (2018) sta ugotovila, da 

so dijaki dnevno zavrgli 230 g hrane. Glede na količino zavržene hrane je pomembno, da se 

ponudniki storitev, ki jim zavržena hrana predstavlja tudi dodaten obratovalni strošek, kakor 

tudi dijaki in študentje zavedajo, kakšne posledice na različne dejavnike življenja ima 

zavržena hrana. 

 

 Zmanjševanje količine zavržene hrane pozitivno vpliva na trajnostni razvoj družbe, zato je 

pomembno, da se identificirajo vzroki za nastanek zavržene hrane in se izvajajo aktivnosti, ki 

tako ponudnike, kakor tudi uporabnike prehranskih storitev, spodbujajo k odgovornemu 

ravnanju s hrano. Ahmed, Byker Shanks, Lewis, Leitch, Spencer, Smith in Hess (2018) so 

ugotovili, da bi lahko količino zavržkov hrane zmanjšali s postrežbo manjše količine hrane pri 

posameznem obroku in ponudbo dodatne količine, če si tega uporabniki prehranskih storitev 

želijo.  

 

Na ravnanje s hrano vplivajo kulturni, gospodarski, socialni in institucionalni dejavniki. Ti 

dejavniki se med seboj razlikujejo, zato ni mogoče oblikovati enotne strategije, ki bi lahko 

samostojno vplivala na zmanjšanje količine zavržene hrane (Parizeau, Massow in Martin, 

2015). Raziskave kažejo, da je za dijake in študente najpogostejši motivacijski dejavnik za 

izbiro hrane njena priljubljenost, na izbor pa pomembno vplivajo tudi biološki dejavniki 

(White, Sharp, Darnton, Downing, Inman, Strange, in Garnett, 2009). V raziskavi smo 

identificirali vzroke za nastanek zavržene hrane. Dijaki so najpogosteje navajali, da hrane ne 

pojedo v celoti, ker v trenutku prehranjevanja niso dovolj lačni. Na to lahko vpliva čas, ko 

uživajo malico v šoli in težje zaužijejo količino hrane, ki je vključena v obrok malice. 

Študentje so kot najpomembnejši vzrok navedli prevelike porcije hrane. Velikost porcij je za 

študentsko prehrano predvidena. Omenjeni vzrok lahko povezujemo s strukturo vzorca 

sodelujočih v raziskavi, ki pokaže, da so v raziskavi sodelovale predvsem študentke. 

Študentke običajno ne izražajo želje po večji količini hrane, kar bi lahko vplivalo na to, da so 

jim obroki preobilni, ponudnik pa običajno ne ponuja možnosti za zmanjšano količino hrane v 

obroku. Dijaki in študentje se strinjajo, da jih odvrnejo od uživanja celotnega obroka tudi 

senzorične lastnosti hrane, zlasti okus. Količina zavržene hrane pri obravnavanih skupinah 

uporabnikov prehranskih storitev je manj odvisna od njihove izbirčnosti pri uživanju hrane, 

nepoznavanja jedi in skrbi za telesno maso. Derqui, Fernandez in Fayos (2018) navajajo 

podobne vzroke za nastanek zavržkov hrane in so povezani z apetitom, priljubljenostjo jedi, ki 

so vključene v obrok in z različnimi energijskimi potrebami uporabnikov prehranskih storitev. 

 

Dijaki in študentje se strinjajo, da se v Sloveniji zavrže preveč hrane, manj pa se strinjajo, 

da sami zavržejo preveč hrane. Strinjajo se tudi, da zavržena hrana predstavlja socialni 

problem. Ocenjujemo, da se anketirani dijaki in študentje premalo zavedajo vplivov zavržene 

hrane na okolje. Primerjava mnenj dijakov in študentov pokaže, da se študentje bolj zavedajo 

okoljskih problemov, ki jih predstavlja zavržena hrana. Raziskave kažejo, da je za zmanjšanje 

količine zavržene hrane pomembno zavedanje o dejanski količini zavržene hrane in 

poznavanje posledic zavržene hrane (Painter, Thondhlana in Wei Kua, 2016). 

 

Količino zavržene hrane lahko zmanjšamo z velikostjo ponujenih porcij in prav tako z 

izboljšanjem kakovosti in izbire hrane. Omenjeno ugotovitev povezujemo z rezultati 

raziskave, ki je pokazala, da so dijaki in študentje mnenja, da bi bil najučinkovitejši ukrep za 

zmanjševanje količine zavržene hrane, če bi omogočili študentom, da pri izbiri jedi izrazijo 

željo po velikosti porcije hrane in se pri serviranju upošteva njihova želja. Ponudnik lahko s 

kakovostno ponudbo prehrane in določenim upoštevanjem želja uporabnikov prehranskih 

storitev pomembno prispeva k zmanjševanju količine zavržene hrane. Dijaki in študentje so 
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pripravljeni uporabne ostanke hrane tudi odnesti domov in jih zaužiti kasneje, pri čemer 

predlagajo, da ponudnik storitve zagotovi ustrezno posodo za shranjevanje in transport hrane. 

V praksi se dogaja, da nekateri dijaki in študentje ne zaužijejo določenih živil, ki so vključena 

v posamezni obrok. Ta živila, zlasti sadje, bi lahko razdelili med ostale uporabnike 

restavracije. V prehranski oskrbi dijakov predstavlja pomemben problem prijavljanje dijakov 

na malico. V primeru, da se dijak pozabi prijaviti na malico ne more izbirati med različnimi 

meniji obrokov hrane, ampak se mu ponudi samo ena vrsta menija. V primeru, da vsebuje 

ponujeni meni jedi, ki dijaku niso ustrezna, prihaja do nastanka večje količine zavržene hrane. 

Večja doslednost dijakov pri naročanju na malico bi lahko tudi prispevala k manjši količini 

zavržene hrane. 

 

Painter, Thondhlana in Wei Kua (2016) ugotavljajo, da je pomembno, da se študentje 

zavedajo, kakšna količina hrane se zavrže, na količino zavržene hrane pa vpliva tudi 

nezadostno poznavanje posledic zavržene hrane. Soares, Machado, Fochat, Santos in Marques 

(2018) so ugotovili, da tudi povečanje ozaveščenosti in spodbujanje občutka krivde lahko 

pripomore k zmanjšanju količine zavržkov hrane. Omenjene ugotovitve raziskav in raziskave, 

ki smo jo opravili med dijaki in študenti kažejo, da je potrebno v dejavnosti s katerimi želimo 

zmanjšati količino zavržene hrane, vključevati vse deležnike, ki so vključeni v prehransko 

oskrbo dijakov in študentov. Pomemben del dejavnosti vključuje tudi vzgojno-izobraževalne 

ukrepe s katerimi razvijamo odgovoren odnos do hrane pri dijakih in študentih. Pomembno je, 

da se dijaki in študentje zavedajo posledic, ki jih zavržena hrana predstavlja za okolje, kar 

lahko vpliva na oblikovanje pozitivnih stališč in oblik vedenja do odgovornega ravnanja s 

hrano.  

 

 

  5. Zaključki 
 

Odgovorno ravnanje s hrano vključuje različne oblike vedenja, ki so povezane tudi s ciljem 

zmanjševanja količine zavržene hrane. Deležniki, ki so vključeni v prehransko oskrbo dijakov 

in študentov, so odgovorni, da oblikujejo ustrezno ponudbo prehrane in zagotavljajo pogoje, 

ki vplivajo na zmanjševanje količine zavržene hrane. Upoštevanje značilnosti prehrane in 

prehranjevalnih navad obravnavane skupine uporabnikov storitev lahko pomembno vpliva na 

to, da pri uživanju hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah nastaja malo zavržkov hrane. V 

raziskavi smo merili količino zavržene hrane v študentski restavraciji in ugotavljali vzroke za 

njen nastanek.  

 

Raziskava je pokazala, da se v študentski restavraciji, v kateri se prehranjujejo dijaki in 

študentje, zavrže veliko hrane. Količina zavržene hrane kaže na netrajnostno vedenje dijakov 

in študentov. Eden najpomembnejših vzrokov za nastanek zavržene hrane je njena količina, ki 

se ponudi pri posameznem obroku. Ugotovili smo, da večina dijakov ocenjuje velikost 

obrokov malice kot ustrezno, večina študentov pa meni, da je hrane preveč. Dijaki in študentje 

so izrazili mnenje, da je najpomembnejši vzrok za nastanek zavržene hrane prevelika porcija 

obroka. Glede na te ugotovitve predlagamo, da bi ponudnik storitev omogočil, da dijaki in 

študentje pred postrežbo posameznega obroka izrazijo željo po manjši/večji količini hrane, 

kar se jim tudi pri postrežbi zagotovi. Osebje, ki deli hrano, lahko z ustrezno količino 

postrežene hrane pomembno prispeva k zmanjševanju količine zavržene hrane. Dijaki so 

izpostavili tudi problematiko izbiranja malice, saj morajo izbrati malico vsaj za en dan naprej. 

Pogosto se dogaja, da dijaki izmed več vrst malic ne izberejo malice in se pozabijo naročiti 

nanjo za naslednji dan. V teh primerih jim je ponujena samo ena vrsta malice, ki pa lahko 

vsebuje jedi, ki jih posamezni dijak ne uživa rad. To je vzrok, da zavržejo več hrane. 
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Predlagamo, da se dijake spodbuja k rednemu naročanju na malico ter da pri teh spodbudah 

sodelujeta izvajalec storitev in tudi vzgojno-izobraževalna ustanova. Dijaki in študentje 

ocenjujejo, da ne pojedo obroka v celoti, ker jim ni všeč oziroma je manj okusen. Za odpravo 

omenjenega vzroka, ki prispeva k povečani količini zavržene hrane, bi bilo nujno, da izvajalec 

prehranske oskrbe zagotavlja kakovostno hrano z ustreznimi senzoričnimi lastnostmi, da 

upošteva priporočila o zdravi prehrani ter da pri oblikovanju menijev delno upošteva tudi 

želje dijakov in študentov. Primerno bi bilo, da se na srednji šoli in tudi na fakulteti oblikuje 

skupina za prehrano, v kateri bi sodelovalo določeno število dijakov ali študentov, 

predstavniki šole in izvajalca, ki skrbi za prehranske storitve. Člani skupine bi oblikovali 

najprimernejše oblike zagotavljanja ustrezne prehranske ponudbe, pri čemer bi usklajevali 

možnosti izvajalca storitev in želje uporabnikov. Pomemben ukrep za zmanjševanje količine 

zavržene hrane bi bila tudi možnost, da dijaki in študentje užitne ostanke hrane odnesejo 

domov in jih zaužijejo pozneje. Pri tem jim ponudnik lahko zagotovi primerno posodo za 

shranjevanje in transport hrane. Ostanke hrane, zlasti sadje, ki ne predstavlja tveganja za 

zdravje, bi lahko zbirali in razdelili med dijake in študente, ki bi ga želeli pojesti. 

 

Ozaveščanje dijakov in študentov o pomenu odgovornega ravnanja s hrano je pomembna 

dejavnost vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki lahko vpliva na njihovo oblikovanje stališč in 

vedenja. Dijaki in študentje so se strinjali, da je ozaveščanje o odgovornem ravnanju s hrano 

potrebno. Predlagamo, da se v prostorih, ki so namenjeni razdeljevanju in uživanju hrane, 

ozavešča in spodbuja dijake in študente, da izbirajo vrsto in količino hrane, ki jo v celoti 

pojedo, ter da hrane ne zavržejo. To je mogoče izvajati tudi v obliki kratkih pisnih sporočil, s 

katerimi posredujemo informacije o negativnem vplivu zavržene hrane na okolje, socialne 

težave in na finančno breme, ki ga odpadna hrana predstavlja za dijake in študente pa tudi za 

ponudnike prehranskih storitev. Izobraževalna ustanova lahko organizira tudi predavanja in 

delavnice, s katerimi seznanja in ozavešča dijake in študente o problematiki zavržene hrane. 

 

Pregled izsledkov raziskave je pokazal, da je za reševanje problematike zavržene hrane 

med dijaki in študenti ter za spodbujanje njihovega odgovornega ravnanja s hrano pomemben 

celostni pristop, v katerega so vključeni vsi deležniki, zlasti osebje, ki zagotavlja prehrano 

omenjeni skupini, pa tudi dijaki in študentje ter vzgojno-izobraževalne ustanove. Pomembno 

je, da se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah oblikujejo jasni cilji glede odgovornega 

ravnanja s hrano in da se posamezne deležnike spodbuja k uresničevanju zastavljenih ciljev.  
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