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1. Uvod
Vsak delovni dan slovenski vrtci in osnovne šole nahranijo skoraj četrt milijona otrok. Dnevno šolski 
in vrtčevski kuharji pripravijo tudi do pol milijona zajtrkov, malic in kosil. Na leto torej več kot sto 
milijonov obrokov. Zato ne preseneča podatek, da samo za odvoz odpadne in zavržene hrane vrtci in 
šole porabijo med tri in štiri milijone EUR letno.

Če k stroškom odvoza odpadne hrane prištejemo še strošek porabljene energije, vode, nabave, 
priprave in strežbe pripravljene hrane, se stroški pomaknejo v višino deset in več milijonov EUR.

Ekologi brez meja smo skupaj s partnerji eTRI v letu 2014 izvedli pilotne preglede v 30 šolah, vrtcih 
in centru obšolskih dejavnosti glede ravnanja z odpadno in zavrženo hrano. Navkljub prizadevanjem 
koordinatorjev šolske prehrane in kuharskih skupin, otroci vseh starostnih skupin zavržejo preveč 
hrane. Hrane, za katero, po naši oceni, starši namenijo letno več kot 90 milijonov EUR.

Najpomembnejši dejavnik preprečevanja nastajanja odpadkov je dnevno komuniciranje kuhinjskega 
osebja, učiteljev in vzgojiteljev z otroci o pomenu zdrave prehrane in odgovornem ravnanju s hrano.

Pilotni pregledi so pokazali, da največ zavržene hrane nastaja pri obrokih, ki vsebujejo zelenjavo 
(zelenjavne enolončnice in sploh zelene prikuhe), kislo repo in zelje ter polnozrnati kruh in ribe. 
Na mnogih šolah predvsem pekovsko pecivo in sadje ponudijo otrokom kasneje, na za to določenem 
mestu. Viškov hrane, razen na eni šoli, ne donirajo nobeni humanitarni organizaciji in v večini primerov 
o tem tudi ne razmišljajo.

Šole in vrtci so identificirali vrsto možnih ukrepov na ravni sistema in same ustanove, s katerimi bi 
lahko še dodatno preprečili nastajanje in zmanjšali količine zavržene hrane. Izobraževanju staršev 
in otrok je treba dodati še strokovno usposabljanje kuhinjskega osebja, okrepiti vlogo učitelja ali 
vzgojitelja kot zgleda pri prehranjevanju otrok, spremeniti in prilagoditi načine postrežbe v smeri 
večje samostojnosti otrok, preveriti obstoječe normative in smernice, spremeniti modele nabave 
(boljšo kakovost zelenjave, oblike predpripravljenih živil) in še več.

Med anketiranimi šolami in vrtci jih ima svoj vrt kar 17, med njimi jih ima 12 tudi kompostnik. Vendar 
kuhinjske odpadke kompostirajo le na dveh šolah. Večina anketiranih navaja, da odpadne hrane ne 
smejo kompostirati, ker bi naj to bilo proti pravilom o ravnanju s kuhinjskimi odpadki in pravilom HACCP. 
A zavržke v obliki olupkov in odrezkov iz priprave sadja in zelenjave je možno zmeraj kompostirati, 
kompost pa uporabiti na šolskem vrtu ali ga ponuditi lokalni skupnosti. Šolski kompostnik je hkrati 
tudi izjemno didaktično sredstvo za učitelje gospodinjstva, biologije, kemije in fizike.
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© Vse fotografije v gradivu so avtorsko delo skupnosti eTRI. 

http://ebm.si/o/sl


2. Pilotni pregledi v šolah in vrtcih
Med julijem in decembrom 2014 smo Ekologi brez meja v sklopu projekta Volk sit, koza cela 
izvedli anketiranje v 30 šolah, vrtcih in na kmetijah ter 17 osebnih pregledov zainteresiranih 
ustanov. Ekologi brez meja smo pripravili anketne vprašalnike in navodilo za izvedbo pogovorov z 
zainteresiranimi šolami, eTRI skupnost pa je izvedla anketiranje in preglede.

Večina dejavnosti pridobivanja podatkov preko pilotne študije je bila izvedena jeseni 2014. Na podlagi 
vrnjenih anketnih vprašalnikov so bili opravljeni pilotni pregledi izbranih ustanov. 

V večini primerov so se tiste ustanove, ki so vrnile anketo, strinjale s pilotnim pregledom. Pregled je 
zajemal pogovor z odgovornimi osebami s področja šolske prehrane in ravnanja z odpadki; osebni 
ogled kuhinje; fotografiranje stanja in beleženje opažanj.  

2.1 Izobraževalne ustanove

Pilotne preglede na podlagi predhodno rešenih vprašalnikov (30 ustanov, od tega 18 osnovnih šol, 
11 vrtcev in 1 CŠOD) smo izvedli pri 17 izobraževalnih ustanovah po skoraj vsej Sloveniji. Podatki so 
anonimizirani.

2.2 Ločevanje odpadkov

Zelo razveseljivi so podatki o ločevanju odpadkov, saj je le-to organizirano na vseh ustanovah. 

V razredu, na hodniku in na dvorišču ločuje 10 ustanov; v razredu in na hodniku jih ločuje 7; v razredih in 
na dvorišču 4; samo na dvorišču 2; samo na hodniku 2; samo v razredu 2; samo v kuhinji 3 ustanove. 5 
ustanov, ki imajo tudi sicer dobro urejeno ločevanje, zbira tudi baterije, plastične pokrovčke, kartuše, 
oblačila oziroma odslužene električne aparate. 
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V nadaljevanju so grafi letnih nabavnih stroškov hrane in letnega stroška odvoza odpadkov. 

V spodnjih dveh grafih so prikazani letni stroški nabave hrane v EUR v anketiranih osnovnih šolah 
in vrtcih. Podatki o stroških nabave hrane so odvisni od števila učencev, ki obiskujejo posamezno 
šolo. V dveh primerih podatek o stroških nabave pokriva tako šolo kot vrtec. Pa vendar so podatki 
zelo zgovorni - samo anketiranih 28 institucij, ki so sporočile podatke o stroških, je za nabavo hrane 
porabilo skoraj 4 milijone EUR v enem letu.

2.3 Stroški nabave hrane in odvoza odpadkov



Leta 2012 je bilo v Sloveniji 785 osnovnih šol. To pomeni, da je število osnovnih šol v dvanajstih 
letih upadlo za nekaj manj kot 4 %. Prav tako se je zmanjšalo število šolajočih se otrok v rednih 
osnovnošolskih programih. V šolskem letu 2012/2013 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 
skupaj 161.051 otrok, v šolskem letu 2000/2001 pa 181.390. V dvanajstih letih je tako število otrok v 
osnovnih šolah upadlo za 11 % (SURS, V obdobju 2000 - 2012 je število osnovnošolskih otrok upadlo 
za 11 %, 2012).
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Naslednja grafa prikazujeta letne stroške odvoza odpadne hrane iz posamezne institucije. Nekatere 
med njimi so poročale izjemno visoke vsote - tudi 7400 EUR na leto. V nadaljevanju projekta bo 
potrebno te podatke še posebej preveriti, ker obstaja verjetnost, da so omenjene institucije poročale 
o celotnih stroških odvoza odpadkov v enem letu. Pa vendar tudi ti podatki jasno pokažejo dejstvo, da 
skupni stroški odvoza zavržene hrane niso niti najmanj zanemarljivi.
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V Sloveniji je v šolskem letu 2012/2013 delovalo 938 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih malo 
manj kot 83.100 otrok. Večina vrtcev (888) je bila javnih; registriranih zasebnih vrtcev je bilo 50. Po 
velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. Leta 2012 je en vrtec 
obiskovalo povprečno 89 predšolskih otrok. (SURS, Slovenske občine v številkah, 2012) 

Če uporabimo poročane številke za izračun stroškov na nacionalni ravni (ob zavedanju, da gre za zgolj 
indikacijo dejanskih stroškov) - 785 osnovnih šol s povprečno 1705 EUR letnih stroškov za odvoz 
zavržene hrane - bi to pomenilo okrog 1.334.000 EUR na letni ravni.

938 vrtcev s povprečno 2605 EUR letnih stroškov za odvoz zavržene hrane pa bi za odstranjevanje 
zavržene hrane lahko porabilo na leto tudi do 2.443.000 EUR (z opozorilom, da so tri najvišje vrednosti, 
podane s strani vrtcev, izločene zaradi nejasnosti, kateri stroški so bili upoštevani pri izračunu).

Skupaj bi lahko tako strošek zavržene hrane v vrtcih in šolah presegel znesek v višini 3,7 milijona 
EUR. Če k temu prištejemo še strošek porabljene energije, vode, nabave, priprave in strežbe 
pripravljene hrane - se stroški pomaknejo v višino deset in več milijonov EUR. 

Zelo zgovorni so podatki iz vrtcev, kar bo zahtevalo posebno pozornost pri nadaljnjem raziskovanju. 
Pri tem je treba pozornost nameniti tudi načinu postrežbe otrokom.

Podobno lahko dobimo uvid v stroške nabave hrane (poraba na učenca, ekstrapolirana na število 
vseh učencev v državi) - osnovne šole za hrano porabijo 45,9 milijonov EUR in vrtci 44,58 milijonov 
EUR. Skupaj bi torej trg s hrano oz. živili za osnovnošolce in predšolske otroke lahko presegel 90 
milijonov EUR na letni ravni. 

Gre za izjemno reguliran del trga z živili, kjer so vrtci in šole dolžni upoštevati določila predpisov o 
javnem naročanju, kjer je primarni kriterij cena ponujenega živila. Če pri tem upoštevamo, da smo pri 
sadju in zelenjavi samooskrbni le v višini ene tretjine, si ni težko zamisliti kolikšen multuplikacijski 
učinek bi imela povečana nabava pri lokalnih proizvajalcih za lokalno gospodarstvo.
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2.4 Vrste zavržene hrane

Na podlagi vrnjenih anket in opravljenih obiskov smo ugotovili sledeče:

1. največ zavržene hrane nastaja pri obrokih, ki vsebujejo:

•	 zelenjavo (zelenjavne enolončnice in sploh zelene prikuhe),
•	 kislo repo in zelje,
•	 polnozrnati kruh in ribe;

2. v kuhinjah opažajo, da cenejša kot je zelenjava, slabše kakovosti je, zato je posledično več odpadka 
in

3. humanitarnim organizacijam viška hrane ne donirajo (le ena Rdečemu križu in ena 2 obroka, 
vendar ne navajajo komu), ostali o tej možnosti ne razmišljajo – ena šola tudi navaja prezapletene 
postopke pri predaji hrane.

Ostanke hrane:

1. pogosto (predvsem pekovske izdelke in sadje) ponudijo otrokom kasneje, največkrat v za to 
namenjenem kotičku na šoli,

http://bit.ly/1zTn34k


2. tudi zamrznejo in uporabijo v naslednjih obrokih in

3. 2 od 30 navajata, da neprevzete obroke razdelita med socialno šibkejše otroke.

Ena šola je v preteklosti omogočala, da so neprevzete obroke domov odnesli otroci iz socialno šibkih 
družin, vendar so to prakso kasneje ukinili, ko so ugotovili, da so to hrano začeli odnašati tudi otroci 
iz “nešibkih” družin, ki so jih starši zato celo odjavili od obrokov.

Kuhinjske odpadke:

1. pri vseh odvaža specializirano podjetje,

2. kmetu oddaja le ena šola, medtem ko na eni šoli omogočajo, da kuhinjske odpadke odnašajo 
domov zaposleni za domače ljubljenčke in

3. svoj vrt ima 17 ustanov, od tega jih ima 12 kompostnik, na katerega pa odlagata ostanke le 2 šoli.

Večina anketiranih navaja, da odpadne hrane ne smejo kompostirati, ker bi naj to bilo proti pravilom 
o ravnanju s kuhinjskimi odpadki in pravilom HACCP1.

Šole in vrtce smo povprašali tudi, če lahko ocenijo količine zavržene hrane v kilogramih - večina na to 
vprašanje ni odgovorila, ker hrane ne ločujejo po skupinah (kakor je bilo to navedeno v vprašalniku) in 
vse mečejo v isti sod, ki ga nato predajo specializiranemu podjetju za ravnanje s kuhinjskimi odpadki. 
Redko kje, če sploh, vodijo dnevnik o neporabljenih in/ali zavrženih količinah hrane. Na razpolago so 
evidence količin (v litrih ali kilogramih) prevzetih kuhinjskih odpadkov s strani zbiralca.

1 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom v osmem členu pravi, da mora 
povzročitelj kuhinjskih odpadkov [šolska kuhinja] oddajati kuhinjske odpadke zbiralcu.
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2.6 Možni ukrepi in rešitve

Rešitve za manj zavržene hrane so:

1. Izobraževanje ter osveščanje staršev, otrok in osebja o pomenu zdrave prehrane, izboljšanju 
prehranjevalnih navad doma in o zavrženi hrani nasploh. Nekateri namreč še vedno mislijo, da so 
ostanki hrane nujno odpadek. 

2. Privlačni (in z izobraževalnimi vsebinami opremljeni) prostori za prehranjevanje na šolah so tudi 
pomemben dejavnik.

3. Zagotavljanje zadostnega časa za prehranjevanje. 

4. Načrtna nabava živil v oblikah in embalaži, ki omogoča varčnejše shranjevanje in predpripravo. 

5. Dobro načrtovanje (prilagajanje količin) ter upoštevanje regionalnih in lokalnih prehranjevalnih 
posebnosti.

6. Odmerjanje hrane (velikost porcij): začenši z manjšo porcijo, ki ji sledi dodatek in ponovna preučitev 
normativov.

7. Sprememba načina strežbe v smeri samostojne izbire otrok z možnostjo ponovne postrežbe.

8. Pester jedilnik, privlačen izgled hrane.
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Glavni dejavniki za zavrženo hrano po serviranju so v največji meri povezava vrste obroka in navad 
otrok, v manjši meri pa velikost obroka. Razlog je, da pri postrežbi večinoma poskrbijo, da se najprej 
delijo manjši obroki in je kasneje možen še dodatek. To predvsem prakticirajo vrtci. 

Kjer se hrana samo deli (kjer imajo samo razdelilno kuhinjo, brez priprave hrane), je po mnenju 
anketiranih praviloma več odpadka zaradi neustreznih normativov. V šolah so kot glavne dejavnike 
na količine zavržene hrane izpostavili tudi:

1. prisotnost oz. učiteljev v jedilnici, njihovo prehranjevanje kot zgled šolarjem

2. adolescenco in s tem povezano upoštevanje trenutnih modnih muh oz. trendov v prehranjevanju (to 
je predvsem opazno pri dekletih).

Pri mlajših otrocih so pomembni tudi izgled oz. barva obroka, intenzivnost telesnih aktivnosti in 
zunanje temperature.

Odnos do hrane se skozi leta spreminja, sedaj jedo bolj raznoliko hrano, tudi več polnozrnatih 
izdelkov in na splošno bolj zdravo hrano. Sicer se kaže, da so po navedbah vprašanih ustanov otroci 
precej izbirčni – kar je povezano z navadami, saj raje jedo tisto, kar uživajo doma, čemur botruje tudi 
nepoznavanje jedi. 

Slab odnos do hrane se kaže tudi pri tistih (navajati 2 šoli), ki imajo subvencionirano prehrano – če 
otrok manjka v šoli, starši, ker nič ne plačajo, obrokov ne odjavljajo.

2.5 Dejavniki zavrženja hrane



Zaradi čedalje močnejše podpore lokalno pridelani hrani ter krajšanja poti od “vil do vilic” smo opravili 
dva pregleda na kmetijah s pomočjo posebnega vprašalnika:

1. kmetija z integrirano pridelavo zelenjave na 15 ha in

2. živinorejska kmetija za pridelavo mleka s 85 glav govedi.

Partnerji v projektu smo se odločili, da postavimo bolj specifična vprašanja za živinorejsko kmetijo, saj 
gre za drugačno dejavnost, zato smo odpadke razdelili na prehrambene in živinske. Mleko prodajajo 
le v avtomatih (ne predelujejo v mlečne izdelke), a odpadka praktično ni, ker je tisto, ki se ne porabi, 
še vedno dovolj kakovostno za prodajo v mlekarno. Vsa gnojevka se porabi za gnojenje kmetijskih 
površin in se tako ponovno uporabi. Neuporabna krma se predela v kompost. 

Na kmetiji, kjer pridelujejo zelenjavo, večina odpadka nastaja pri pobiranju, sortiranju in shranjevanju. 
Zdrave odpadke skrmijo živalim oz. jih pustijo na njivah kot gnojilo. Vrednost izgub se iz leta v leto 
zvišuje, predvsem zaradi novih in vedno strožjih predpisov. 

Oba kmeta poudarjata, da slovenski trg stremi k vedno večji prodaji lokalnih proizvodov. Vendar 
pa pridelovalec mleka sodeluje z lokalnim vrtcem le 1x letno (Slovenski zajtrk), sicer pa ne, ker 
organizatorji šolske prehrane naredijo razpis za skupine živil in ne vsako posebej. 

Poleg tega je na tem področju premalo povezovanja kmetov med seboj, z izobraževalnimi ustanovami 
pa več sodelujejo tisti, ki so povezani v kmetijske zadruge.
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3. Pregled na dveh kmetijah

9. Kvalitativno spremljanje pripravljene hrane (okus, izgled, ipd.) in evalvacija s strani uporabnikov 
(ravnatelja, predstavnikov sveta staršev ipd.).
10. Postopno uvajanje nove hrane: za to je pomemben pravilen pristop učiteljev in vzgojiteljev (morali 
bi jesti z otroci in jim biti zgled; jih spodbujati h kulturnemu uživanju hrane; na eni šoli najprej vsako 
novo živilo poskusi pedagoško osebje) pa tudi samih kuharjev.

11. Upoštevanje želja otrok in predlogov staršev: preko anket in pogovorov pri pouku in na sestankih, 
vendar tako, da so obroki še vedno zdravi.

12. Nadgradnja obstoječih predpisov, da bi lahko oddajali viške hrane humanitarnim organizacijam 
in pomoči potrebnim lokalnim prebivalcem.

13. Z ostanki primerne hrane bi lahko krmili tudi živali.

http://bit.ly/16jKzcU
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4.2 Pregled zakonodaje

V Sloveniji po oceni Evropske unije letno pridelamo okoli 179.000 ton odpadne hrane ali 86 kilogramov 
na osebo, od česar je večina kuhinjskih odpadkov. Le desetino odpadne hrane predelamo. Velik 
delež odpadne hrane nastane v javnih institucijah, kot so vrtci in šole. Za spremembo in izboljšanje 
opisanega stanja je zato pomembno ugotoviti, kakšno je pravno (in dejansko) stanje na področju 
prehrane v šolah v vrtcih. 

4.1 Uvod

4. Pravni pregled prehrane v šolah 
in vrtcih

Zakoni in predpisi za šolsko prehrano določajo:

1. oblike in načine izvajanja šolske prehrane, 

2. obveznosti pri naročanju živil,

3. obvezna in priporočena ravnanja pri načrtovanju, pripravi in odmerjanju obrokov ter

4. načine ravnanja z odpadki.

V nadaljevanju je kratek pregled aktivnih predpisov za izvajanje šolske prehrane v vrtcih in šolah.

Organizacija šolske prehrane za učence in dijake (ne za udeležence v programih izobraževanja 
odraslih) je urejena z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014), v povezavi z Zakonom 
o uveljavljanju javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011).

Zakon o javnih naročilih določa, da se pri izbiri meril za ponudbe pri naročanju živil prednostno 
upoštevajo živila, ki so vključena v sheme kakovosti (npr. sezonsko pridelana živila na integriran 
način, sezonsko pridelana živila na ekološki način in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih 
o pridelavi živil). Upoštevane so tudi prednosti lokalno predelanih in pridelanih živil, predvsem 
lokalnega sadja in zelenjave, predelanega na okolju in človeku prijazne ter trajnostne načine (zelena 
javna naročila).

Šole sodelujejo tudi v  EU shemi šolskega sadja, s čimer se želi omejiti trend zmanjševanja porabe 
sadja in zelenjave ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri 
otrocih.
Pri organizaciji šolske prehrane za navedeno skupino je treba upoštevati tudi Smernice za 
prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje dne 11. 8. 2010 (na 135. dopisni seji). Prilogo teh smernic sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in 
sod., 2005),

http://bit.ly/1DAJ0SM
http://bit.ly/1zP4UmJ
http://bit.ly/1KtOf9r
http://bit.ly/1DAK0Xa
http://bit.ly/1DAK0Xa
http://bit.ly/1zCa6Zn
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2. Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič 
in sod., 2008) in

3. Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Pograjc in 
sod., 2008).

Tudi organizacijo prehrane v vrtcih (oziroma v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih) urejajo Smernice 
za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih iz leta 2010. 

Ravnanje s kuhinjskimi odpadki in zavrženo hrano pri šolski prehrani, ki je biološko razgradljiva, 
ureja Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. 
l. RS št. 6/2010). Poleg tega ravnanje z odpadki nasploh ureja Splošna uredba za ravnanje z odpadki 
(Ur. l. RS št. 103/2011). Ravnanje z odvečno prehrano v šolah in vrtcih, ki je predpakirana, sedaj 
urejajo določbe novega Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. l. RS št. 36/2014). 

V slovenski pravni red je bila prenesena Okvirna direktiva (2008/98/EC), ki uveljavlja nov pristop k 
obravnavi odpadkov, da so odpadki vir surovin in zato morajo države članice sprejeti ukrepe, da se 
odpadki v čim večji meri ponovno uporabijo.

4.3 Zaključek

Glede na veljavno zakonodajo imajo šole in vrtci v okviru svojih vzgojno-izobraževalnih programov 
dolžnost organizirati lastno malico za otroke, učence in dijake, pri čemer morajo  upoštevati celostne 
potrebe otrok in mladostnikov kot tudi kakovost prehrane (to pomeni vključitev tudi ekološko in 
lokalno pridelane hrane). Za ohranjanje kakovosti prehrane in zadovoljstva uporabnikov prehrane 
določajo predpisi vrsto mehanizmov, kot so zunanji in notranji nadzor nad izvajanjem prehrane, 
vključevanje različnih udeležencev v proces izbire in organizacije prehrane, vodenje evidenc. 

Navkljub izboljšanju zakonodaje, ki ureja področje prehrane v šolah in vrtcih ter uporabi sodobnejših 
smernic v prehranjevanju, statistični podatki kažejo, da je delež neporabljene hrane v šolah in vrtcih, 
še vedno visok. Razlogi za takšno stanje so različni (denimo slabša organizacija prehrane v šolah, 
slabe prehranjevalne navade otrok, neprimerna priprava obrokov), dejstvo pa je, da bi lahko glede 
na veljavno zakonodajo presežke hrane iz šol in vrtcev izkoristili na boljši način, namesto, da jih 
enostavno uvrstimo med biorazgradljive odpadke. 

Čeprav je na področju ravnanja z biorazgradljivimi in drugimi kuhinjskimi odpadki zakonodaja jasna in 
določena, bi si morali prizadevati, da bodo zdrava hrana in uporabna živila našla pot do uporabnikov, 
ne pa na smetišče. Upoštevajoč čas in stroške odvoza kuhinjskih odpadkov je bolj smotrno, da se 
tako, kot predvideva zakonodaja, presežek hrane razdeli denimo humanitarnim organizacijam. Pri 
hrani, ki ni predpakirana, je treba zadostiti higienskim in zdravstvenim zahtevam, ki jih zakonodaja v 
tem primeru še ni podrobneje opredelila. Pri presežkih pakirane hrane pa se je zakonodaja izboljšala 
in omogoča po novem doniranje živil, ki so užitna in neoporečna, a imajo pretečen minimalni rok 
uporabe.

http://bit.ly/16DOwKr
http://bit.ly/16jEYDw
http://bit.ly/1LOLUcy
http://bit.ly/1LOLUcy
http://bit.ly/1D0UfpA
http://bit.ly/16DQXNc
http://bit.ly/1ucF3Ef


5. Viri
•	 Vprašalnik za osnovne šole in vrtce
•	 Slovenske občine v številkah (SURS)
•	 Vprašalnik za kmetije
•	 Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 3/2013 in 46/2014)
•	 Zakon o uveljavljanju javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011)
•	 Zakon o javnih naročilih
•	 Smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih
•	 Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Gabrijelčič-Blenkuš in 

sod., 2005)
•	 Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Hlastan Ribič 

in sod., 2008)
•	 Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Pograjc 

in sod., 2008)
•	 Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. 

l. RS št. 6/2010)
•	 Splošna uredba za ravnanje z odpadki (Ur. l. RS št. 103/2011)
•	 Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Ur. l. RS št. 36/2014)
•	 Okvirna direktiva (2008/98/EC)
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http://bit.ly/1AuSamq
http://bit.ly/1zTn34k
http://bit.ly/16jKzcU
http://bit.ly/1DAJ0SM
http://bit.ly/1zP4UmJ
http://bit.ly/1KtOf9r
http://bit.ly/1DAK0Xa
http://bit.ly/1zCa6Zn
http://bit.ly/16DOwKr
http://bit.ly/16jEYDw
http://bit.ly/1LOLUcy
http://bit.ly/1D0UfpA
http://bit.ly/16DQXNc
http://bit.ly/1ucF3Ef

