
RAZISKAVA OB SVETOVNEM DNEVU HRANE 

 

Ob svetovnem dnevu hrane, ki ga obeležujemo 16. oktobra, sem med dijaki 2. in 3. 

letnika gimnazije izvedel kratko anketo. V njej je sodelovalo 59 dijakov. 

 

Dijake sem najprej vprašal, na katere probleme naj bi nas ta dan spomnil oziroma 

opozoril. Odgovore dijakov, ki so dobro zajeli bistvo te problematike, bi lahko razdelil 

v naslednje skupine: 

 na lakoto, pomanjkanje hrane in podhranjenost, 

 na vedno večje količine hrane, ki jo zavržemo, 

 na nepravilno in nezdravo prehranjevanje, 

 na načine, kako pridobivamo hrano. 

 

Svetovni dan hrane je letos potekal pod sloganom »Naša dejanja so naša 

prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote«. 

Zato sem dijake vprašal, ali vedo, koliko ljudi danes v svetu še vedno trpi zaradi 

lakote in podhranjenosti. Iz odgovorov je razvidno, da se velika večina dijakov 

zaveda, da sta pomanjkanje hrane in lakota še vedno velik svetovni problem 

 

Graf 1: Odgovori dijakov na vprašanje, koliko ljudi danes v svetu še vedno trpi zaradi lakote 
in pomanjkanja hrane 

Organizacija Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) ugotavlja, da je bilo 
leta 2018 več kot 820 milijonov lačnih in kronično podhranjenih prebivalcev ter da 
njihovo število počasi, a konstantno narašča že četrto leto zapored.  
Na drugi strani pa narašča tudi število ljudi s prekomerno težo. Tako je v letu 2018 
število debelih celo preseglo število lačnih in podhranjenih.  
 

Ob svetovnem dnevu hrane se zadnja leta veliko opozarja tudi na vedno večje 

količine zavržene hrane. Zato sem dijake vprašal, ali vedo, koliko hrane se danes v 

svetu zavrže. Različne organizacije danes ocenjujejo, da se kar 1,3 milijarde od 4 

milijard proizvedene hrane zavrže. Večina dijakov je pravilno sklepala, da se še 

vedno skoraj ena tretjina hrane zavrže. 

 



 

Graf 2: Odgovori dijakov na vprašanje, koliko hrane se v svetovnem merilu še vedno zavrže 

Na vprašanje, koliko hrane letno zavrže Slovenec, pa so dijaki odgovarjali zelo 

različno. V odgovorih so navajali od 10 kg do 10 000 kg hrane na prebivalca. Večina 

pa je odgovorila, da je med 80 in 120 kg zavržene hrane na prebivalca. 

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v Sloveniji v letu 2017 proizvedenih 

131.800 ton zavržene hrane, od tega 38 % užitnega dela in 62 % neužitnega dela 

(kosti, koščice, olupki ...), kar je 64 kilogramov zavržene hrane na prebivalca.  

 

Zadnje čase veliko organizacij poziva, »naj ostanki hrane postanejo nova 

priložnost«.  

Pri zadnjem vprašanju so tako morali dijaki razmisliti, kaj narediti s presežki hrane, ki 

bi sicer končala v smeteh. Njihove predloge bi lahko strnil v naslednje skupine: 

 naredimo kompote in izdelke, ki imajo daljši rok trajanja, 

 hrano podarimo tistim, ki si je ne morejo privoščiti, nahranimo brezdomce, 

 odvečno hrano uporabimo za krmo živali,  

 kupimo in kuhamo le toliko hrane, kot je potrebujemo, 

 odvečno hrano uporabimo za kompostiranje in gnojenje. 
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