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Svetovni dan hrane obeležujemo 16. oktobra

Razglasila ga je Organizacija Združenih narodov 

za prehrano in kmetijstvo (FAO). 

Dan praznujejo tudi številne druge organizacije, ki 

se ukvarjajo z lakoto in prehransko varnostjo:

 Svetovni program za prehrano

 Svetovna zdravstvena organizacija 

 Mednarodni sklad za razvoj kmetijstva 

Glavne naloge Organizacije ZN za 

prehrano in kmetijstvo (FAO):

• zmanjšanje revščine in lakote -

izboljšati produktivnost kmetijstva;

• izboljšati življenjske pogoje 

podeželskemu prebivalstvu

• razvojna pomoč, zbiranje podatkov, 

svetovanja vladam, mednarodni 

forumi.

Mednarodni sklad za razvoj 

kmetijstva (IFAD) 

je specializirana agencija ZN, 

ki se ukvarja 

z revščino in lakoto na 

podeželju v državah v razvoju. 

Svetovni program za hrano (World Food

Programme, WFP) je podružnica ZN za 

pomoč v hrani in največja humanitarna 

organizacija na svetu, ki se osredotoča 

na lakoto in varnost preskrbe s hrano.
Izvaja zdravstvene raziskave, postavlja norme in standarde, oblikuje na dokazih temelječe 

politike, zagotavlja tehnično podporo državam ter nadzira in ocenjuje zdravstvene trende.

Svetovna zdravstvena organizacija ima 

vodilno vlogo na področju zdravstvenih 

vprašanj na globalni ravni.



Kaj je cilj tega dneva?

Pravica do hrane je osnovna človekova pravica. Zadovoljuje osnovne človekove potrebe in omogoča zdravo 

in kakovostno življenje. Pravica dostopa ljudi do hrane je zapisana v Splošni deklaraciji človekovih pravic, 

pa tudi v Quebeški deklaraciji, ki pravi, da ima vsak Zemljan pravico dostopa do hrane in vode vsaj enkrat 

na dan.



Dan lahko praznujemo na več načinov:

 Se udeležimo različnih dogodkov na to temo.

 Se poučimo o drugih državah po svetu in 

njihovim spopadanjem z lakoto.

 Obiščemo lokalne kmetije, da se pozanimamo 

od kod prihaja hrana. 

 Obiščemo kakšno restavracijo, da si ogledamo 

pripravo hrane in čas, ki ga potrebujejo.  



Dan lahko praznujemo na več načinov:

 Podarimo hrano tistim, ki jo potrebujejo. Hrano lahko odnesemo v banko hrane (food bank) ali 

organizaciji doniramo denar.

Leta 2010 je bila tudi v Sloveniji 

ustanovljena banka hrane 

SIBAHE, ki je del evropske 

mreže združenja bank hrane.

Več o slovenski banki hrane na:

http://www.sibahe.si/Prostovoljci ameriškega podjetja PFM executive search pakirajo 

prehranske izdelke, ki jih bodo razdelili po celem svetu.

Banke hrane so neodvisne 

humanitarne organizacije, ki 

so namenjene zbiranju in 

distribuciji hrane.

Hrano namenjajo tistim, ki 

je nimajo ali se soočajo z 

njenim pomanjkanjem oz. 

tistim, ki si zaradi oteženih 

življenjskih razmer ne 

morejo privoščiti ustreznega 

nakupa hrane.

http://www.sibahe.si/


Svetovni dan hrane je letos osredotočen na temo prehoda na 

trajnostne prehranske sisteme. Njegov slogan je »Nikogar 

ne puščamo ob strani: boljša proizvodnja, boljša prehrana, 

boljše okolje in boljše življenje«.

Trenutno prevladujoči način proizvodnje in porabe hrane je, 

poleg ostalih globalnih izzivov (revščina, lakota, podnebne 

spremembe, neenakost, naraščanje svetovnega prebivalstva, 

konflikti), dolgoročno nevzdržen in škodljiv tako za naše 

naravne vire kakor za zdravje ljudi. Zato so spremembe nujne.

„Nikogar ne puščamo 

ob strani“



Lakota

Svetovni dan hrane ni samo praznovanje okusne, domače hrane, 
ampak je pomemben tudi za vzbujaje  zavesti, da nekateri po svetu 
te možnosti nimajo. 

Hrane je dovolj, lakota pa je povezana z neenakomernim 
dostopom do hrane in je še vedno velik problem v današnjem 
svetu. 

Po podatkih Sklada ZN-a za otroke 

(Unicef) je od januarja do julija letos v 

centrih za prehrano v Somaliji umrlo že 

približno 730 otrok, poroča francoska 

tiskovna agencija AFP. Ob tem so pri 

organizaciji opozorili, da je dejanska 

številka verjetno precej višja.



Lakota

Vsako leto zaradi lakote umre več kot 200 milijonov ljudi. Kljub napredku ostaja pravica do hrane še vedno 

velik izziv za mnoge države in lakota še vedno hud problem za 815 milijonov ljudi na svetu, ki bodo šli tudi 

nocoj spat lačni. Po podatkih Združenih narodov je bilo v letu 2016 podhranjenih kar 11 odstotkov 

svetovnega prebivalstva – torej vsak deveti Zemljan. 

Zemljevid sveta, na katerem so posebej označene dežele, v katerih ljudje trpijo zaradi lakote



Zavržena hrana

Na drugi strani pa se soočamo z zavrženo hrano, ki bi za ljudi, ki trpijo hudo pomanjkanje, pomenila 

prepotreben obrok, ki ga največkrat nimajo. 

Več o zavrženi hrani lahko preberete na:

https://www.eatresponsibly.eu/sl/foodwaste/1#section-bin

Zato je presenetljivo, da kar tretjina hrane ne konča na naših krožnikih. To pomeni neverjetnih 1,3 milijarde ton hrane! 

S to količino hrane bi lahko vsako leto nahranili tri milijarde ljudi. To je skoraj 4-krat več, kot je vseh lačnih ljudi na 

svetu! 

Količina zavržene hrane se povečuje. 

Leta 2021 je vsak prebivalec Slovenije 

zavrgel v povprečju 68 kilogramov 
hrane, od tega 40 odstotkov še užitne.

https://www.eatresponsibly.eu/sl/foodwaste/1#section-bin


Leave no one behind – video 

 https://www.youtube.com/watch?v=gnTV5chULxw&t=46s

https://www.youtube.com/watch?v=gnTV5chULxw&t=46s


Vsako leto obeležujemo 

tudi dan slovenske hrane 

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je: 

• podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane

• spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, 

• ohranjanje čistega, zdravega okolja, 

• ohranjanje podeželja, 

• seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane 

in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem 

področju.

Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru, 

osrednji dogodek pa je tradicionalni slovenski zajtrk.



Tradicionalni slovenski zajtrk

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji 

dogodek dneva slovenske hrane.

V vrtcih in osnovnih šolah so ga na nacionalni 

ravni prvič izvedli leta 2011. Že prej pa so ga na 

pobudo Čebelarske zveze Slovenije izvajali v 

mnogih vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Na krožniku se takrat najde:

- kruh z maslom in medom

- jabolko

- domače mleko

- orehi



18. novembra 2022 bomo v Sloveniji izvedli že dvanajsti 

Tradicionalni slovenski zajtrk

Osrednja tema, ki se jo bo letos posebej izpostavilo, je 

mleko in mlečni izdelki. 

Letošnji slogan: »Zajtrk z mlekom – super dan!«
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