


Uvod in predstavitev 
problematike zavržene hrane 
(15 min)

Delo v skupinah – kje in zakaj 
nastajajo zavržki (5 min)

Predstavitev skupin (5 min)

Predstavitev možnosti za 
zmanjševanje zavržkov (10 
min)

Delo v skupinah –
zmanjševanje zavržkov (5 min)

Predstavitev skupin (5 min)

Kaj bomo 

počeli 

danes?



Nastali smo ob akcijah očistimo 

slovenijo



Tekstilnica – izmenjave oblačil



Vrečka na vrečko



Zero waste



“ ... Zero Waste pomeni oblikovanje in 

upravljanje izdelkov in procesov tako, da se 

zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja 

ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali 

odlaga ...” 

Zero waste

Zero Waste International Alliance



ZERO WASTE TURIZEM



Slovenci letno zavržemo

73 kilogramov 

hrane

Količina hrane, ki sploh ne pride 
do krožnikov

1 tretjina

V gospodinjstvih nastane

48 % zavržene 

hrane



• zavržemo preveč
• zelenjava, sadje, kruh, mlečni izdelki
• ostanki pri pripravi, pokvarjena hrana, ostanki s 

krožnika
• napad plesni, pretečen rok, slab okus
• porabiti do vs. uporabno najmanj do
• ne načrtujemo, ne uporabljamo nakupovalnega 

listka

NAVADE RAVNANJA Z 

ZAVRŽENO HRANO

n = 933, 2014



Nabava, Energija & voda, 

podnebne spremembe 

delo, odstranjevanje, 

izgubljen dohodek



Kje nastanejo zavržki?



Šole letno za nabavo 
hrane odštejejo 

45 MILIJONOV 

€

Šole letno za odvoz 
zavržene hrane odštejejo

1,3 MILIJONA €

Pri strežbi hrane nastane

19 % 

zavržene 

hrane

Zelenjavne prikuhe in priloge

Enolončnice

Polnozrnati kruh



Delo v skupinah – na listke 

zapišite vzroke za nastanek 

zavržene hrane v vaši šoli 

in kje najpogosteje 

nastajajo (priprava, ostanki 

na krožniku, preveč 

kupljenega …). (5 min)

Predstavitev skupin (5 min)

Kaj bomo 

počeli 

danes?



KUHINJA

Merjenje zavržkov

Načrtna nabava

Pester jedilnik

Usposabljanje

Način strežbe

Odjava ob dnevih interesnih 
dejavnosti

Solatni bar

Manjši kosi kruha

Ponujanje presežkov



JEDILNICA

ekonadzorniki

Kotiček za hrano

preimenovanje

Vsaj 30 min časa

odmor

izmenjava



UČENCI

Sestava 

jedilnika

Šolski mediji

Pogovori, dnevi 

dejavnosti

Naloge in 

recepti

ekskurzije



STARŠI & 

ZAPOSLENI

ANKETA ZA STARŠE

DEŽURSTVO

ODBOR ZA HRANO

UPOŠTEVANJE 

ŽELJA

Ukinjanje 

obrokov



DONIRANJE

KOMPOSTIRANJE

ODVOZ



Delo v skupinah – na listke 

zapišite katere ukrepe že 

izvajate, katere bi lahko in 

dodatne ideje Listke nalepite 

na plakat. (5 min)

Predstavitev skupin (5 min)

Kaj bomo 

počeli 

danes?




