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 Po zadnjih podatkih v Sloveniji zavržemo 150 tisoč ton hrane, kar je približno 72 
kilogramov na prebivalca. Toliko hrane zavržemo v celi verigi proizvodnje,  v 
povprečnem gospodinjstvu smo odgovorni za približno tretjino zavržkov (24 
kilogramov na prebivalca). Raziskava Evropske komisije je pokazala, da v evropskem 
gospodinjstvu na tak način vržemo stran 250 evrov letno.







 Napotki za nakup hrane tako, da na koncu ne bo odpadek:

1. Kupi samo tisto, po kar si prišel 

2. Uspešno se upri, vabljivi ne-ekološki embalaži     

3. V naprej premisli, kaj boš kuhal

4. Kupuj manjše količine hrane

5. Spremljaj roke trajanja na kupljenem izdelku



 Hrana ne sodi med odpadke! Tudi iz ostankov lahko pripravimo okusne jedi. 

1. Naložite si aplikacijo za kuharske recepte. Zakaj?     

2. Zmehčan kos sadja ne odvrzi. Zakaj?

3. Kuhaj z glavo in ne očmi. Zakaj?

4. Konzerviraj ali zamrzni. Zakaj?

5. Imej urejen hladilnik. Zakaj?  



Končna pot odpadne hrane je odvisna od tega, kje nastane.
 Vsem je dobro znano, da organske odpadke iz gospodinjstev odložimo v rjavi 

zabojnik ali na kompost. Veliko manj znano pa nam je, kam gre odpadna hrana iz 
večjih restavracij, trgovin, tovarn…



 Kaj bi vi naredili s hrano, ki ji poteče rok trajanja v trgovinah?



 Na splošno imajo trgovci z odpadno hrano velike težave, saj kupci zahtevamo vedno 
sveže izdelke, katero morajo pripravljati čez dan, kljub temu da jih kasneje 
zavržejo.

1. Zelenjavo, sadje in vse druge izdelke, kateri so blizu koncu roka trajanja, 
postavijo na posebno polico, kjer se cene izdelkov znižajo do 50%.

2. Vsa mlečna živila, ki jim poteče rok trajanja izločijo v posode podjetja Biotera.

3. Pekovski izdelki se vrnejo dobavitelju



 Restavracije, ki pripravljajo hrano po naročilu imajo manjše količine odpadne hrane 
kot večje menze in samopostrežne restavracije.

 Rešitve:

1. Nedotaknjene sladice, naj delavci za simbolično ceno odnesejo domov

2. Sveže sadje, ki čez dan ostane, predelati v sladice ali kompote
3. Restavracija naj ima zasebno dopeko, da pekovsko pecivo ne ostaja

4. Odvečne skuhane jedi, se po zaprtju restavracije dobrodelno razdelijo

 Veliko težavo, kljub rešitvam pa bodo še vedno imeli gostinci zaradi gostov, ki imajo 
prevelike oči in svoj krožnik preobilno napolnijo (v primeru samopostrežne 
restavracije).



 Namenjena je uporabi v menzah, ki imajo določen tedenski meni - sem sodijo 
podjetja, šole, zavodi, bolnice, vojašnice in druge ustanove. 

 Na mesto za prevzem hrane ponudnik namesti preprost zaslon na dotik, kjer je 
prikazan meni, ki bo serviran naslednji dan. Z izbiro menija za naslednji dan 
uporabniki glavnemu kuharju posredujejo informacijo, koliko obrokov katerega 
menija bo potrebno pripraviti. 

 Z omogočanjem boljšega načrtovanja obrokov v obratih javne prehrane ta program 
pripomore k zmanjšanju količin odpadne hrane.



Z razvojem genetike in genske tehnologije se je začela pojavlja tudi gensko 
spremenjena hrana. To pomeni, da je narejena iz organizmov, ki se jim kakor koli 
spremeni dedni zapis. 

VPLIV GSO NA HRANO:

 Hrana je vzdržljivejša in ima daljši rok trajanja

 živila zdržijo dlje in jih zato ne zavržemo že kar drugi dan po nakupu, saj se na njih 
ne kažejo znaki pokvarjenosti (na primer gniloba, plesen, praske).



Projekt Think, Eat, Save prirejata OZN in FAO. Trudita se za zmanjšanje količine 
hrane, ki konča v smeteh. Na njihovi spletni strani so nasveti, po katerih bi se morali 
ravnati, da bi do leta 2050 poskusili minimalizirati količino hrane, ki se zavrže tako v 
pridelavi, transportu, skladiščenju kot tudi med prodajo in v gospodinjstvih. 

Njihovi najučinkovitejši ukrepi vključujejo 

načrtovanje tedenskih obrokov, shranjevanje

pripravljene hrane za naslednji dan, 

popisovanje zavržene hrane, zato da se 

zavedamo svojega početja.



 http://volksitkozacela.si/novica/de%C5%BEela-s-premalo-jajc-odpadna-hrana-v-
%C5%A1tevilkah

 http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/hrana_kot_odpadek/

 http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/Ekokviz_SS.pdf

 https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=PREHRANA+IN+ODPADKI&*

 https://www.google.si/search?q=PREHRANA+IN+ODPADKI&espv=2&biw=1242&bih=58
0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC6fDP2rXSAhUzSJoKHdsSCsEQ_AUIBig
B&dpr=1.1

 https://www.google.si/search?q=PREHRANA+IN+ODPADKI&espv=2&biw=1242&bih=58
0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC6fDP2rXSAhUzSJoKHdsSCsEQ_AUIBig
B&dpr=1.1#tbm=isch&q=KOMPOST&*


