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HRANA JUTRIŠNJEGA DNE: GLOBALNI IZZIVI IN LOKALNI ODGOVORI
Z VIDIKA IZOBRAŽEVANJA
Izvleček
Naš namen je podati celovit pogled na hrano, izpostaviti njeno univerzalnost in
multifunkcionalnost, kar se nanaša na njene številne, ne le biološke, ampak tudi (in
predvsem) družbene, kulturne, gospodarske, politične in moralne razsežnosti. V
ospredju bosta sociološki in geografski vidik, s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi s
hrano kot strateški dobrini vsake države, kot odgovor na globalne izzive 21. stoletja
(naraščanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe z vedno pogostejšimi
ekstremnimi dogodki, zmanjševanje kmetijskih površin zaradi pozidave, zaraščanja,
erozije ter uporabe v neprehranske namene za proizvodnjo biogoriv, vpliv globalizacije
in širjenja industrijsko proizvedene hrane in s tem povezane spremembe potrošnih ter
prehranskih navad, neracionalna proizvodnja in poraba hrane, povezana z velikimi
količinami izgub in odpadkov hrane itd.). Izpostaviti želimo kompleksnost tovrstne
tematike ter nujnost celostnega pristopa pri uresničevanju le-te v šolskem prostoru, na
različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnosti, pri čemer je potrebno
vključiti poleg pedagoških delavcev tudi starše, lokalno skupnost in zdravstvene
delavce, seveda ob ustrezni podpori političnega ter zakonodajnega »okolja« in
zagotoviti, da bo vsak otrok v času šolanja deležen tudi vsebin lokalne trajnostne oskrbe
s hrano in z njo povezanih vsebin.
Ključne besede: hrana, lokalna trajnostna oskrba s hrano, vzgoja in izobraževanje
(edukacija), geografija, sociologija

FOOD OF TOMORROW: GLOBAL
RESPONSES IN TERMS OF EDUCATION

CHALLENGES

AND

LOCAL

Abstract
Our aim is to give a comprehensive view of the food, to highlight its universality and
multifunctionality, referring to its numerous, not only biological but also (and
especially) social, cultural, economic, political and moral dimensions. The study
focuses on the sociological and geographical aspects, with an emphasis on local
sustainable food supply as a strategic asset of every country, as a response to the global
challenges of the 21st century (world population growth, climate changes with more
frequent extreme events, reduction of agricultural land due to urbanization, overgrowth,
erosion and use for non-food purposes for biofuel production, the impact of
globalization and the spread of industrially produced food and the related changes in
consumer behaviour and eating habits, irrational production and consumption of food
associated with large amounts of losses and food waste, etc.). We wish to highlight the
complexity of the subjects of this type and the necessity of an integrated approach in the
implementation of it in schools at various levels – from the syllabus to extracurricular
activities; we wish to include teaching staff, parents, the local community as well as
health professionals, taking into account the appropriate support of the political and
regulatory »environment«, and to ensure that every child is introduced to the contents of
local sustainable food supply and the related contents during their school years.
Key words: food, local sustainable food supply, education, geography, sociology
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1. TEORETIČNI DEL
1.1. UVOD
»Življenje (okolje) je eno, nam vsem dodeljeno.«
(Oton Župančič)
Življenje in okolje sta nam (vsem) podarjena,
za ohranjanje zdravja (individualnega, socialnega, okoljskega) pa smo odgovorni vsi.
Hrana je za naše življenje nujna; brez nje enostavno ne moremo preživeti. Nenazadnje,
hrana postaja vse pomembnejša strateška dobrina. Toda, kakšna hrana? Hrana
(prehranjevanje) pa ima poleg biološkega pomena tudi take pomene, ki presegajo
vsakdanje eksistenčne potrebe, npr. tudi psihološki in kulturni/družbeni pomen ter
številne simbolne pomene.
Zelo pomembno je, kaj jemo. Dejstvo je, da hrana ne predstavlja več zgolj zadovoljitve
naših primarnih potreb po lakoti, ampak je del življenjskega sloga. Smo to kar jemo –
naša izbira hrane vpliva na naše zdravje, počutje, zdravje drugih živih bitij, kakovost
okolja, nadalje delovna mesta v naših skupnostih, na kulturo in raznolikost naše družbe.
Kadarkoli-kjerkoli-karkoli, bi bila lahko današnja prehranska formula. Hrana je vedno
in povsod prisotna. Na prehranskem trgu se pojavljajo vseskozi novi izdelki, vse več je
industrijsko pripravljene hrane, ki prihaja z vseh koncev sveta in pod težo katerih se
šibijo police trgovskih centrov.
Toda vse večje podražitve hrane in višje cene energentov na svetovni ravni, ki vplivajo
na višje stroške pridelave in prevoza ter vse izrazitejše posledice podnebnih sprememb,
kot tudi vse pogostejše prehranske afere (s konjskim mesom, mlekom, medom), nas
opozarjajo na to, da bo treba o hrani kot strateškem viru v prihodnosti razmišljati
drugače. Dejstvo je, da je hrana regionalno zelo neenakomerno razporejena – na eni
strani imamo več kot milijardo lačnih, medtem ko se v razvitih državah večina žit
uporablja za hranjenje živali, ogromno hrane pa na koncu pristane v smetnjakih. V času
vse večjih negotovosti privrženci globalizacije, ki so prepričani, da je z dobro
organizacijo trgovine možno prehranske pridelke in izdelke pripeljati iz kateregakoli
dela sveta, dobivajo tudi bolj trezne nasprotnike v zagovornikih lokalne oskrbe. Sami
pri sebi se večkrat sprašujemo, ali res moramo imeti 24 ur na dan preko celega leta na
mizi »štiri letne čase«.
Omenjeni razlogi so botrovali k temu, da je bil pomen lokalne oskrbe s hrano prepoznan
tudi v Sloveniji, kjer pridelamo le še okoli 50 % (2008) vse hrane, ki jo pojemo,
medtem ko je bil ta delež okoli leta 1970 skoraj 70 % (Plut, 2012b). Korak v pravo smer
je bil pri nas (vsaj teoretično) narejen z Resolucijo o nacionalnem programu prehranske
politike (ReNPPP), ki vključuje tri strateško pomembna področja: varnost živil,
uravnoteženo in varno prehranjevanje ter zagotavljanje trajnostne oskrbe z živili, pri
tem padaje prioriteto prav lokalni pridelavi in lokalni porabi (Perpar in Udovč, 2010a).
Prednosti lokalne trajnostne oskrbe s hrano lahko kategoriziramo kot (Dahlberg, 1994;
DeLind, 1994; Gordon, 2003):
– družbene (znano poreklo hrane, način pridelave; zmanjšanje revščine in
družbene neenakosti);
1

– gospodarske (razvoj lokalnega gospodarstva in podeželja, nižji stroški prevoza,
več delovnih mest za lokalno prebivalstvo);
– zdravstvene (izboljšana kakovost in varnost hrane);
– okoljske (ohranjanje naravnih virov in biodiverzitete, zmanjšanje uporabe
pesticidov in kemikalij).
Zgoraj omenjenim pa bi lahko dodali še:
– strateške (zagotavljanje državne varnosti v času gospodarskih kriz in zmanjšanje
odvisnosti od zunanje trgovine) (Plut, 2011, 2012a, 2012b; Perpar in Udovč,
2010a, 2010b; NPPP, 2005)
– etične (kmetje/pridelovalci dobijo pošteno plačilo za opravljeno delo oziroma za
svoje proizvode, »upor« poti izkoriščanju cenene delovne sile, humanost do
živali, manj odvečne embalaže) in
– ohranjanje genskega materiala (tradicionalnih semen) ter s tem genske
raznovrstnosti.
Ne le življenje, ampak tudi okolje je eno, nam vsem dodeljeno, bi lahko uvodne stihe
spesnil Oton Župančič, v kolikor bi živel v današnjem času. Povedano drugače –
življenje in okolje sta nam (vsem) podarjena, za ohranjanje zdravja (individualnega,
socialnega, okoljskega) pa smo odgovorni vsi. Varnost in kakovost hrane nas, kot tudi
prihodnjih generacij, bo odvisna zlasti od pomoči, ki je bodo deležni (slovenski) kmetje,
in od potrošnikov.
Premalo je, da zgolj omogočimo pridelavo kakovostne in zdrave lokalne hrane ter
poskrbimo za vzpostavitev ponudbe le-te. Osveščanje samo po sebi je tudi premalo,
kajti predvsem otroci in mladostniki v množici informacij mnogokrat tudi tiste, ki so
zanje pomembne, preslišijo ali pa jim ne pripisujejo primernega pomena. Zato od ljudi
pričakujemo, da bodo spremenili svoj življenjski slog (Resnik Planinc in Ilc, 2010), s
tem pa tudi potrošne ter prehranjevalne navade.
Pomembne so predvsem prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, ker se prenašajo
tudi na kasnejša življenjska. Že od najzgodnejšega otroštva so otroci izpostavljeni
vplivom uveljavljenih vrednot (v družini, v šoli, preko medijev itd.). Na podlagi prejetih
informacij in zgledov si oblikujejo svoj vrednotni sistem, zato je le-ta podoben kot ga
ima okolica, v kateri živijo.
Šola je tisto okolje, kjer je mogoče s sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na zdravje
in prehranjevalne navade celotne populacije otrok in mladostnikov, zlasti pa tistih, ki
prihajajo iz socialno ekonomsko šibkejših družin, kajti v najpomembnejšem
življenjskem obdobju od otroštva do adolescence v njej preživijo več tisoč ur. Šolsko
okolje, v kolikor otroka podpira pri zdravi izbiri živil, lahko vpliva na razvijanje zavesti
o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren
odnos do sebe, svojega zdravja in okolja ter ob tem učencem in dijakom1 omogoča
dostopnost do zdrave šolske prehrane, ki je eden najučinkovitejših načinov korekcije
nezdrave (družinske) prehrane in lovk marketinga, vpliva pa tudi na zmanjševanje
socialnih razlik. In kar je najpomembnejše – s tem ko osvešča in opremlja otroke in
mladostnike s potrebnimi veščinami, vzgaja aktivne, misleče, kritične in odgovorne
individume/subjekte, ki vedo, kaj si želijo na krožniku, ne pa programirane robote
1

V tem diplomskem delu izraz učenec/dijak velja enakovredno za učenca/dijaka in učenko/dijakinjo.
Enako izraz učitelj velja enakovredno za učitelja in učiteljico.
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oziroma marionete/manipulirane lutke v rokah
soustvarja tudi prihodnost.

najrazličnejših lobijev. S tem pa

Cilja prehranskega izobraževanja sta zdravje (individualno, socialno, okoljsko) in
optimalna prehranjenost, oba pa sta usmerjena v dolgoročne cilje ekonomskega in
socialnega razvoja (FAO, 2006; Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2011). tj. večjo
kvaliteto življenja posameznikov in ekonomsko uspešnejšo družbo, posredno pa tudi k
večji etični odgovornosti. Posledično lahko cilje prehranskega izobraževanja
ovrednotimo kot smiselne in realne.
Vendar pa zgolj edukacija preko uradnega učnega načrta z možnostjo medpredmetnega
povezovanja in preko skritega učnega načrta ne zadostuje. Ob tem je zelo pomembno
sodelovanje s starši in družino, lokalno skupnostjo, zdravstvenimi delavci in tud
podpora političnega in zakonodajnega »okolja«.
1.1.1. Namen in cilji
Tematika pričujočega diplomskega dela je življenjska, izredno aktualna in se dotika
prav vsakega izmed nas. Naš namen je zlasti približati tematiko otrokom,
mladostnikom, staršem, pedagoškim delavcem in vsem vključenim v sistem lokalne
trajnostne oskrbe s hrano in ki se želijo dodatno informirati o pomenu hrane in lokale
trajnostne oskrbe s hrano ali vključiti spoznanja o lokalni trajnostni oskrbi s hrano v
svoje aktivnosti ter tako prispevati mdr. tudi k povečani porabi lokalnih pridelkov in
izdelkov, predvsem sadja in zelenjave.
»Šolsko okolje je prostor, kjer otroci in mladostniki preživijo pomemben del dneva
večino dni v tednu, zato je dobro in prav, da jih navajamo na zdravo prehranjevanje ter
jim omogočimo zdrave izbire. Ob tem pa vsekakor ne smemo pozabiti na družino, zlasti
pa starše, ki so s svojim odnosom do uživanja hrane prvi zgled otrokom« (Gregorič et
al., 2012). Za premike v smeri večjega uživanja lokalnih trajnostnih živil, predvsem
sadja in zelenjave, je izredno pomembno sodelovanje med kmetijskim sektorjem,
zdravstvom, šolo in družino.
S tem diplomskim delom želimo otrokom in mladostnikom v osnovnih ter srednjih
šolah približati pomen lokalno pridelane in predelane hrane, vzgojno-izobraževalne
ustanove (šole) pa vzpodbuditi za nakup lokalnih živil in hkrati ozaveščati otroke o
širšem pomenu hrane ter njihovih izbir, dejanj; skratka, da le-ti razširijo svoja obzorja in
kritično ovrednotijo lastna vedenja.
Naš namen je podati celovit pogled na hrano, izpostaviti njeno univerzalnost in
multifunkcionalnost, kar se nanaša na njene številne, ne le biološke, ampak tudi (in
predvsem) družbene, kulturne, gospodarske, politične in moralne razsežnosti. V
ospredju bosta sociološki in geografski vidik, s poudarkom na lokalni trajnostni oskrbi s
hrano kot strateški dobrini vsake države, kot odgovor na globalne izzive 21. stoletja
(naraščanje svetovnega prebivalstva, podnebne spremembe z vedno pogostejšimi
ekstremnimi dogodki, zmanjševanje kmetijskih površin zaradi pozidave, zaraščanja,
erozije ter uporabe v neprehranske namene za proizvodnjo biogoriv, vpliv globalizacije
in širjenja industrijsko proizvedene hrane in s tem povezane spremembe potrošnih ter
prehranskih navad, neracionalna proizvodnja in poraba hrane, povezana z velikimi
količinami izgub in odpadkov hrane itd.). Izpostaviti želimo kompleksnost tovrstne
tematike ter nujnost celostnega pristopa pri uresničevanju le-te v šolskem prostoru, na
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različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnosti, pri čemer je potrebno
vključiti poleg pedagoških delavcev tudi starše, lokalno skupnost in zdravstvene
delavce, seveda ob ustrezni podpori političnega ter zakonodajnega »okolja« in
zagotoviti, da bo vsak otrok v času šolanja deležen tudi vsebin lokalne trajnostne oskrbe
s hrano in z njo povezane hrane, zdravja, zdravega življenjskega sloga in
prehranjevanja. Tako smo s pripravo nekaj konkretnih predlogov vključevanja vsebin
lokalne trajnostne oskrbe s hrano v šolstvo, predvsem v pouk geografije, domovinske in
državljanske kulture ter etike in sociologije ter primerov dobrih praks v osnovnih in
srednjih šolah želeli pripraviti smernice, ki bi jih bilo v prihodnje potrebno razširiti na
vse osnovne in srednje šole.
Kajti zelo pomembno je najti načine, s pomočjo katerih se o tovrstnih vsebinah in s tem
tudi o idealih ter vrednotah ne bo le govorilo, poučevalo in učilo, ampak po njih tudi
živelo. Torej, da od besed/teorije preidemo k dejanjem/praksi.
Na dolgi rok bomo s tem povečali razumevanje in osveščenost otrok ter mladostnikov k
izbiri zdravju naklonjenega vedenja ter tako vplivali na zdrav življenjski slog in na
boljše zdravje mladih ter odrasle populacije, kot tudi okolja in ostalih živih bitij.
Cilj diplomskega dela torej ni zgolj vplivati na povečano uživanje lokalnih (trajnostnih)
pridelkov in izdelkov, temveč predvsem približati in ozaveščati oziroma povečati
razumevanje njihovega širšega pomena za zdravje posameznika, družbe in tudi okolja.
Spodbuja tudi medpredmetno povezovanje, aktivno udeležbo učencev in dijakov, večje
sodelovanje šole s starši in lokalno skupnostjo.
Cilji diplomskega dela so:
– opredeliti temeljne pojme, s katerimi operiramo v tem diplomskem delu;
– na kratek in celovit način osvetliti splošna védenja o pomenu hrane, izpostaviti
njeno univerzalnost in multifunkcionalnost;
– predstaviti temeljne sociološke teoretske pristope pri preučevanju hrane in
hranjenja;
– opredeliti globalne izzive 21. stoletja, ki so kakorkoli povezani s hrano;
– opredeliti pojem lokalne trajnostne oskrbe s hrano, multifunkcionalni
pomen/prednosti in cilje le-te ter ovrednotiti dejanske možnosti za lokalno
oskrbo s hrano v Sloveniji;
– opredeliti pojem prehranjevalnih navad in analizirati dejavnike, ki vplivajo
nanje;
– pregledati učne cilje, ki se vežejo na lokalno trajnostno oskrbo s hrano, v učnih
načrtih za osnovne in srednje šole predmetov geografija, domovinska in
državljanska kultura ter etika in sociologija ter ugotoviti, koliko in katere
vsebine, povezane z lokalno trajnostno oskrbo s hrano, so vanje že vključene;
– pregledati katere aktivnosti oziroma programe, povezane z lokalno trajnostno
oskrbo s hrano, osnovne in srednje šole še dodatno izvajajo ter predstaviti nekaj
dobrih praks vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so plod medsektorskega
sodelovanja;
– na podlagi kvantitativno podanih informacij učiteljev pripraviti predloge
vključevanja vsebin lokalne trajnostne oskrbe s hrano v šolstvo, predvsem pa v
pouk geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije in
sicer na način, ki bo učence motiviral h kritičnemu razmišljanju,
samoovrednotenju lastnega vedenja ter odgovornemu ravnanju.
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Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V teoretičnem delu so podani teoretični
pogledi na hrano, prehranjevanje in lokalno trajnostno oskrbo s hrano ter z njimi
povezane vsebine. V prvem poglavju, tj. uvodu, smo opredelili namen in cilje ter
metodologijo diplomskega dela. V drugem poglavju smo opredelili temeljne pojme, s
katerimi operiramo v tem diplomskem delu. V tretjem poglavju smo na enem mestu na
zelo kratek in celovit način osvetlili splošna védenja o pomenu hrane, izpostavili njeno
kompleksnost, univerzalnost in multifunkcionalnost, kar se nanaša na njene številne, ne
le biološke, ampak tudi (in predvsem) družbene, kulturne, gospodarske, politične in
moralne razsežnosti. Četrto poglavje je poskus pregleda temeljnih socioloških
teoretskih pristopov pri preučevanju hrane in hranjenja. Omenjeni avtorji so s svojimi
deli vplivali na dojemanje (širšega) pomena hrane za posameznika in družbo in tako
prispevali k današnjemu razumevanju hrane. Peto poglavje smo namenili globalnim
izzivom na področju hrane, šesto poglavje pa lokalni trajnostni oskrbi s hrano. Sedmo
poglavje se nanaša na prehranjevalne in potrošne navade. V tem poglavju želimo
izpostaviti medsebojno povezanost kmetov (»vile«) in potrošnikov (»vilice«).
Podpoglavje smo namenili vlogi šole pri usvajanju zdravih prehranjevalnih navad. V
nadaljevanju diplomskega dela sledi empirični del. Le-ta temelji na raziskavi
vključevanja oziroma implementacije lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin na več ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema oziroma procesa
(raven države, raven šole, raven učitelja). V prvem poglavju empiričnega dela smo
opredelili potek raziskovanja in naše predpostavke ter omejitve. V drugem poglavju
smo se v vzgojno-izobraževalnem procesu osredotočili na raven države, kjer smo
izvedli kvalitativno metodo analize vsebine. Pregledali in analizirali smo vsebino učnih
načrtov osnovnošolskih in srednješolskih predmetov geografija, domovinska in
državljanska kultura ter etika in sociologija. V tretjem poglavju smo se osredotočili na
vzgojno-izobraževalni proces na ravni šole, kjer smo predstavili nekaj dobrih praks
vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so plod sodelovanja med kmetijskim, zdravstvenim
in šolskim sektorjem. V četrtem poglavju pa smo izvedli anketo med učitelji geografije,
domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije naključno izbranih osnovnih
in srednjih šol v Sloveniji. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja o odnosu učiteljev
do lokalne trajnostne pridelane in predelane hrane in njihovih stališčih do vključevanja
oziroma implementacije le-te in z njo povezanih vsebin pri pouku geografije,
domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije. Nato pa smo na podlagi
kvantitativno podanih informacij učiteljev pripravili konkretne predloge vključevanja
izbranih vsebin lokalne trajnostne oskrbe s hrano v šolstvo, predvsem pa v pouk
geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije. V zadnjem delu,
tj. zaključku, sledi še skrajšana diskusija rezultatov, kjer smo izpostavili ključne
ugotovitve in podali možne predloge za naprej.
1.1.2. Metodologija
V teoretičnem delu smo uporabili metodo analize in interpretacije obstoječih virov in
literature, ki se nanašajo na obravnavano temo. V empiričnem delu smo pregledali učne
cilje, ki se vežejo na lokalno trajnostno oskrbo s hrano, v učnih načrtih osnovnošolskih
in srednješolskih predmetov geografija, domovinska in državljanska kultura ter etika in
sociologija ter ugotovili, koliko in katere vsebine, povezane z lokalno trajnostno oskrbo
s hrano, so vanje že vključene. S pomočjo anketiranja (učitelji) smo ugotavljali njihova
stališča in odnos do lokalne trajnostne oskrbe s hrano. Na osnovi rezultatov smo
pripravili predloge implementacije izbranih vsebin v pouk geografije, domovinske in
državljanske kulture ter etike in sociologije.
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Pri pripravi konkretnih predlogov vključevanja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z
njo povezanih vsebin v šolstvo smo dali poudarek na interaktivnih, sodelovalnih
metodah in oblikah dela. Učence smo vzpodbujali k aktivni udeležbi, pri čemer niso
pridobivali zgolj znanje, temveč zlasti izkušnje, veščine, kritično mišljenje, obenem pa
jim dali možnost za razčiščevanje stališč in za samoovrednotenje lastnega vedenja.
1.2. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV
1.2.1. Hrana/živilo (ang. food/foods)
ReNPPP (2005, 4) opredeljuje, da je hrana/živilo »… vsaka snov ali izdelek, vključno s
pitno vodo in pijačami, v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki, ki je
namenjen za uživanje. Vsebuje vodo, hranila in druge sestavine, ki nimajo fiziološkega
učinka, ter vse snovi, ki so namenoma vgrajene v živilo med izdelavo, pripravo ali
obdelavo živila«.
1.2.2. Prehrana, prehranjevanje (ang. nutrition)
»Prehrana, prehranjevanje pomenita uživanje živil in/ali hranil, ki jih človek potrebuje
za zadovoljevanje fizioloških potreb organizma (rast, razvoj in delo). Prehrana pomeni
tudi vedo o živilih (hrani), hranilih in drugih snoveh, ki jih vsebujejo živila, njihovem
delovanju, medsebojni odvisnosti in ravnotežju, ki vpliva na zdravje in pojav bolezni ter
o procesih uživanja, prebave, presnove in izločanja snovi, ki sestavljajo živila«
(ReNPPP, 2005, 4).
1.2.3. Prehranski sistem (ang. food system)
Prehranski sistem so soodvisni deli sistema od semena do mize in spet nazaj, ki
zagotavljajo hrano ljudem. Vključuje vse faze pridelave (vključno z lovom, ribolovom,
rejo domačih živali, gojenjem sadja, zelenjave, vrtnin in poljščin ter spravilom
pridelkov), predelave živil/hrane, prometa z njimi (vključno s shranjevanjem,
prevozom, prodajo in dobavo), uporabo/porabo le-teh in odlaganje odpadkov. To
vključuje tudi vnose/vložke (vire), ki so potrebni, in iznose (odpadke), ki nastajajo skozi
celotni prehranski sistem (Cornell University, 2011, 1; Eames-Sheavly et al., 2011, 10).
Npr. pridelava/proizvodnja hrane je odvisna od številnih virov, tako naravnih (prst,
voda, podnebje, semena) kot človeških (stroji, gorivo, gnojila in človeška delovna sila)
(Eames-Sheavly et al., 2011, 21–22).
Prehranski sistem deluje v okviru in pod vplivom družbenih, političnih, gospodarskih in
naravnih okolij. Povezan je s številnimi področji življenja, kot so (pre)hrana, zdravje,
gospodarski razvoj in kmetijstvo (Cornell University, 2011, 1; Eames-Sheavly et al.,
2011, 10). Breadsworth in Keil-ova (1997, 44) to še nadgradita in pravita, da prehranski
sistem povezuje tri večja področja in procese: biološke (vključno s pridelavo n
proizvodnjo hrane), ekonomske in politične (kjer so v ospredju igre moči ter
obvladovanja strukturnih elementov prehranjevanja in socialne ter kulturne, ki
vplivajo na dejavnike, na osnovi katerih se posamezniki odločajo za izbiro hrane
oziroma prehranjevanje.
Prehranski sistemi so pogosto označeni kot »lokalni«, »regionalni« in »globalni«.
Razlike med temi različnimi sistemi temeljijo na oddaljenosti med območjem, kjer se
hrana prideluje, in območjem, kjer se ta porablja. Upoštevati moramo, da so te razdalje
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relativne, ne absolutne. Obstaja še ena pomembna razlika med temi sistemi, ki vključuje
zunanje stroške in koristi (ang. externality) vsakega od njih in ki (morda) niso vključeni
v ceno oziroma odraz cene, ki jo bomo plačali za hrano. Na primer, globalni sistem
uporablja kjerkoli od 4- do 7-krat toliko energije (goriva za prevoz hrane) in daje od 5do 17-krat več ogljikovega dioksida kot regionalni ali lokalni prehranski sistem.
Nasprotno, lokalni prehranski sistem mdr. podpira lokalno gospodarstvo, ohranja
delovna mesta in obdelanost podeželja. Lokalna oskrba s hrano krepi odnose med
ljudmi v različnih sektorjih v sistemu preskrbe s hrano – kmeti, predelovalci,
distributerji in potrošniki (Eames-Sheavly et al., 2011, 33–34).
Globalizacija vpliva na nižjo ceno in večjo dostopnost hrane. Prehranska proizvodnja se
zaradi okoljskih skrbi in nižjih stroškov seli v manj razvite države, nato pa se prodaja na
svetovnem trgu (Eames-Sheavly et al., 2011, 34), s čimer se oddaljuje od oči
potrošnika, zato potrošniki vse bolj izgubljajo stik s pridelavo/proizvodnjo hrane, kar jih
navdaja z zaskrbljenostjo. V zadnjih 50 letih je prišlo do velikega povečanja fosilnih
goriv po vsem svetu. Eden od dejavnikov pri tem povečanju je tudi uporaba fosilnih
goriv za proizvodnjo in transport hrane (Eames-Sheavly et al., 2011, 34).
Prehranska milja (ang. food miles) označuje razdaljo, ki jo hrana prepotuje od tam, kjer
je pridelana oziroma gojena do tja, kjer je potrošena. Daljša kot je pot hrane, večji je
prispevek le-te k porabi fosilnih goriv, dodajanju konzervansov in umetnih barvil
živilom, onesnaženju zraka, nepotrebni rabi embalaže in večjemu hrupu (Food and
health …, 2004).
Lokalna trajnostna oskrba s hrano se od dominantnega globaliziranega prehranskega
sistema, ki je značilen vir večine hrane/živil prebivalcev v razvitem svetu, razlikuje
glede na štiri vidike: prehransko varnost, bližino, samooskrbo in trajnost (Cornell
University, 2011).
1.2.4. Prehranska varnost (ang. food security)
Po Maslow-u (1943) je hrana eden izmed osnovnih virov, ki spada med primarne
potrebe človeške vrste. Pri tem je za zadovoljevanje potreb po le-tej (hrani) potrebna ne
samo količina, temveč tudi kakovost in časovno neomejena zadovoljiva preskrba. Na
kvalitativno in kvantitativno preskrbo s hrano vplivajo naslednji dejavniki (Plut, 2015):
– naravni viri (kvalitetna voda, zemlja, zrak);
– ustreznost kmetijskih površin (njihova izkoriščenost in lokacija);
– antropogeni vplivi na prostor in okolje;
– trg in tržne razmere;
– politika države (kmetijska/prehrambena);
– potrebe posameznikov in družbe v celoti.
Svetovna zdravstvena organizacija je prehransko varnost opredelila kot stanje, ko imajo
vsi prebivalci stalen dostop do zadostnih količin hrane, ki je varna in kakovostna, in ki
jim omogoča aktivno ter zdravo življenje (WHO, 2014).
Koncept prehranske samooskrbe je formiran znotraj širšega koncepta prehranske
varnosti, ki ga formirajo trije osnovni elementi: zagotavljanje hrane tako v običajnih kot
tudi izrednih in kriznih situacijah, sledljivost neškodljivo pridelane hrane in varna
stopnja potencialne samooskrbe (Perpar in Udovč, 2010; Plut, 2012b).
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Plut (2012b) pravi, da strategije zagotavljanja prehranske varnosti nekega območja ali
države ponavadi vključujejo zagotavljanje trajnostne samooskrbe vzdolž celotne
prehranske verige, vključno s pospeševanjem porabe lokalne hrane, pa tudi
upoštevanjem tistih področij, na katera ima lokalna samooskrba posreden ali neposreden
vpliv (zdravje, okolje, gospodarstvo, družba, kultura in varnost). Ob tem pa avtor
opozarja tudi na odvisnost lokalne oskrbe s hrano od vodnih virov.
Resnik Planinčeva in Ilčeva (2010) poudarjata, da koncept prehranske varnosti
izpostavlja pomen uresničevanja načela trajnostne lokalne oskrbe s hrano, kar zahteva
tudi od nas kot posameznikov in kot dela družbe, da razmišljamo o načinu svojega
življenja, o posledicah svojih ravnanj z vidika družbenega razvoja in stanja okolja ter
da na teh temeljih oblikujemo primerne rešitve.
1.2.5. Prehranska samooskrba (ang. food self-sufficiency)
Galetova pravi, da stopnja samooskrbe »… pove, v kolikšni meri domača proizvodnja
hrane pokriva/zadostuje za domačo porabo/potrošnjo« (Gale, 2014, 21).
1.2.6. Trajnostni razvoj (ang. sustainable development)
Pravilo je, marmelada jutri in marmelada včeraj – nikdar pa ne danes.
(Alica v čudežni deželi 1865, Carroll, Lewis (Charles Lutwidge Dodgson), 1832–1898)
Opredelitev trajnostnega2 razvoja je zelo veliko. Naveden pojem je interdisciplinaren in
ga predstavniki posameznih strok različno razlagajo. Sicer različne definicije
trajnostnega razvoja poudarjajo upoštevanje zmogljivosti okolja. Koncept trajnostnega
razvoja skratka izpostavlja omejitve okolja, ki jih predstavljajo prostor, naravni viri in
samočistilne zmogljivosti (Plut, 2004).
Ena najbolj razširjenih opredelitev trajnostnega razvoja (ang. sustainable development)
pa je tista, ki jo je v poročilu Naša skupna prihodnost (ang. Our Common Future) leta
1987 zapisala Svetovna komisija za okolje in razvoj (angl. World Commission on
Environment and Development) pri Združenih narodih, poznana tudi kot Brundtlandina
komisija (angl. Brundtland Commission) in se glasi takole: »Trajnostni razvoj je oblika
razvoja ali napredka, ki zadovoljuje trenutne potrebe človeškega rodu, ne da bi bilo pri
tem ogroženo zadovoljevanje potreb prihodnjih rodov« (WCED, 1987, 43).
»Koncept vključuje skrb za ohranjanje okolja, trajnostno rabo naravnih virov, povečanje
ekonomske in socialne blaginje, trajnostno kmetijstvo in industrijo ter trajnostni razvoj
podeželja« (ReNPPP, 2005, 11) dodaja. Trajnostni razvoj vključuje torej tri stebre –
družbo, okolje in gospodarstvo, kar se v poljudni in strokovni literaturi velikokrat
ponazarja na način kot prikazuje Slika 1. V tem smislu pomeni trajnostni razvoj
povezovanje, soodvisnost, sožitje, uravnoteženost okoljskih, družbenih in gospodarskih
dejavnikov.

2

Oznako »trajnosti« pogosto zamenjujemo ali kar enačimo z oznako »sonaravi«, pogosto pa govorimo o
»trajnostnem sonaravnem« razvoju. V zvezi s tem lahko najdemo tudi razlago, da lahko trajnostnost
pojmujemo kot načelo, sonaravnost pa kot udejanjanje tega načela v praksi (Plut, 2010, 291).
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Slika 1: Prepletanje treh stebrov trajnostnega razvoja

Vir: Demšar Mitrovič et al., 2007
1.2.7. Trajnostno kmetijstvo (ang. sustainable agriculture)
»Cilj uveljavljanja trajnostnega razvoja je tako kmetijstvo, ki bo ekonomsko učinkovito
in konkurenčno, socialno in družbeno odgovorno, hkrati pa tudi okolju prijazno in
vzdržno« (Sklep o razglasitvi …, 2012).
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, 45/08, 57/12, 26/14 in 32/15) opredeljuje trajnostno
kmetijstvo kot »kmetijstvo, ki prispeva k vzdrževanju biotske raznovrstnosti živalskih
in rastlinskih vrst in ohranjanju tal ter njihove rodovitnosti ob varovanju naravnih
razmer za življenje v tleh, vodi in zraku«.
Buzeti et al. (2005, 5) in ReNPPP (2005, 11), ki ju citirata tudi Resnik Planinčeva in
Ilčeva (2010, 2) še podrobneje definirajo trajnostno kmetijstvo in sicer kot »način
pridelave živil/hrane, ki zagotavlja kakovostne pridelke in hkrati ohranja oziroma
izboljšuje kakovost ter preprečuje erozijo tal, ne ustvarja škodljivih učinkov pesticidov
na okolje, ohranja biološko pestrost ekosistemov, ustvarja želene donose na kmetijskih
površinah, ohranja ravnotežno (uravnoteženo) energijsko bilanco, ne onesnažuje
(pod)talnice, ohranja in veča socialni in človeški kapital na podeželju ter krepi razvoj
lokalnih gospodarstev«.
»S stališča trajnosti je zato smiselno vzpodbujati integriran in ekološki način pridelave
oziroma reje« (Sklep o razglasitvi …, 2012). Tu je potrebno pojasniti, da integrirana
pridelava pomeni »uravnoteženo uporabo agrotehničnih ukrepov ob skladnem
upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pravila integrirane
pridelave določajo pravilniki o integrirani pridelavi sadja, integrirani pridelavi
zelenjave, integrirani pridelavi grozdja in vina (UL RS 63/02) ter integrirani pridelavi
poljščin (UL RS 31/01)« (Buzeti et al. v Resnik Planinc in Ilc, 2010, 4). Medtem ko
pomeni ekološka pridelava »način trajnostnega kmetovanja, ki v pridelavi hrane
temelji na ravnovesju tla – rastline – živali – človek in krogotoku hranil v njem.
Prepovedana je uporaba lahkotopnih mineralnih gnojil, sintetičnih farmacevtskih
sredstev in gensko spremenjenih organizmov. Pravila ekološkega kmetovanja določa
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL RS
31/01)« (Buzeti et al. v Resnik Planinc in Ilc, 2010, 4).
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1.2.8. Lokalna trajnostna oskrba s hrano (ang. sustainable local food system)
Lokalna trajnostna oskrba s hrano pomeni »lokalno pridelavo, predelavo in distribucijo
trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu
in nato porabljena na lokalnih trgih – »od njive do krožnika v lokalnem okolju« (Buzeti
et al., 2005, 5; ReNPPP, 2005, 34; Resnik Planinc in Ilc, 2010, 3). NPPP (2005, 34)
lokalno trajnostno oskrbo še podrobneje definira kot »pridelavo, predelavo in porabo na
lokalni ravni« in katere »cilj je povečati povpraševanje in porabo kakovostnih, lokalno
trajnostno pridelanih in zdravju koristnih živil/hrane, okrepiti skrb za okolje in pitno
vodo, spodbuditi razvoj lokalnega gospodarstva in podeželja, vzpostaviti dobro
kmetijsko prakso ter okrepiti možnosti za samooskrbo ob nestabilnih razmerah na
svetovnih trgih z živili/hrano«.
Slika 2: Sistem hrane (Prehranski sistem)
NARAVNI
VIRI

PRIDELAVA
RECIKLIRANJE
IN
KOMPOSTIRANJE

PREDELAVA

SISTEM
HRANE

DISTRIBUCIJA

UPORABA
DOSTOP
TEHNOLOŠKI
SISTEMI

DRUŽBA
IN
KULTURA

Avtor: Mali, 2016
Vir: Dahlberg, 1994
Ne glede na to, da gre za hrano, ki se pridela, predela ter porabi na lokalni ravni,
obstajajo različne opredelitve lokalnosti. Dahlberg (v Resnik Planinc in Ilc, 2010, 3)
izpostavlja »družbeni, gospodarski in okoljski vidik pridelave, predelave, distribucije,
dostopa, uporabe (porabe), recikliranja in kompostiranja odpadkov« (Slika 2). Nash (v
Thomson et al., 2006, 2; v Resnik Planinc in Ilc, 2010, 3) pojasnjuje, da nekateri kot
lokalno pridelano pojmujejo tisto hrano, ki je »zrasla v radiu 64,4 km od mesta
pridelave«. Za Smitha (v Thomson et al.2006, 2; v Resnik Planinc in Ilc, 2010, 3)
pomeni lokalno »dostavljeno še istega dne, ko je bil pridelek pobran«, vendar kot
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primerno dojema »razdaljo do 161 km«. Na drugi strani pa Isensee (v Thomson et al.
2006, 2; v Resnik Planinc in Ilc, 2010, 3) nudi bolj celovito opredelitev lokalnega, kajti
pojasni, da je »razdalja do 1,6 km soseščina, od 1,6 do 16,1 km mesto, od 17,7 do 40,2
km lokalno območje in od 41,8 do 161 oziroma 241,4 km regija«. V Sloveniji je
lokalnost opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14 in
32/15), ki kot lokalni trg opredeljuje celotno območje Republike Slovenije. Za potrebe
naše diplomske naloge bomo uporabili slednje razumevanje.
1.2.9. Prehranjevalne navade (ang. eating habits)
Prehranjevalne navade (ali prehranjevalni vzorci) so samo eden od elementov
življenjskega sloga. Pomenijo »načine prehranjevanja posameznika, skupine ali družbe
kot celote in so značilne za določen kulturni kontekst. Vključujejo izbor in količino
živil, delež posameznih živil v prehrani, način priprave hrane in pogostost ter
razporejenost uživanja posameznih obrokov hrane preko dneva. Na prehranjevalne
navade vplivajo socialne, ekonomske, etnične in kulturne danosti okolja, kot tudi
izobraženost ljudi, dostopnost in cena hrane. Pravilne prehranjevalne navade so tiste, ki
omogočajo, da je prehrana posameznika, skupine ali družbe kot celote ob upoštevanju
vseh zgoraj omenjenih vplivov skladna s priporočili za zdravo prehrano« (Gabrijelčič
Blenkuš in Kuhar, 2009, 17; Resnik Planinc in Ilc, 2010, 5).
Prehranjevalne navade, z njimi pa tudi »socialna, kulinarična in simbolna raba hrane, ki
se je skozi primarni socializacijski proces naučimo v družini in delno skozi sekundarni
socializacijski proces v vrtcu in šoli, močno zaznamuje naš poznejši odnos do hrane.
Tekom življenja se odzivamo na različne ponotranjene prehrambene vzorce, tako da jih
obnavljamo, spreminjamo ali pa zavrnemo« (Bedenik, 2006, 12).
1.2.10. Vrednote (angl. values)
Vrednote so predmet preučevanja številnih znanstvenikov – filozofom pomenijo neke
skupne, idealne usmeritve, ki združujejo človeštvo, zmanjšujejo možnost medosebnih
sporov; psihologom predstavljajo neke ideale, h katerim težijo posamezniki in naj bi
jim pomagale razviti najboljše sposobnosti njihove osebnosti; sociologom pomenijo
skupni povezovalni element družbe; za pedagoge pa so vrednote pomembne predvsem z
vidika, kako oplemenitijo posameznikovo osebnost, tudi osebnost učitelja kot tistega,
ki vzgaja (Krančan, 2003; Židan, 2004, 67).
Neke enotne definicije vrednot ni. Vrednote lahko označimo kot sistem prepričanj,
stališč, mnenj, norm in dojemanj (Haralambos,1999). Opravljajo zelo različne funkcije,
zato lahko rečemo, da so s tega stališča pomemben družbeni element tako za
posameznika kot tudi za družbo kot celoto. Vrednote so tako zelo pomembne, da so
sestavina vzgoje, da so vtkane v učni nacrt predmeta, da so prvine učnih smotrov, da
vplivajo na učiteljev izbor didaktično delovnih strategij pouka itd. Židanova (2004, 69)
meni, da so tiste vrednote, ki naj bi jih šola tretjega tisočletja krepila, pomembne
občecivilizacijske vrednote. Multikulturnost, zagovarjanje in argumentiranje lastnih
idej, sočutje, odgovornost, poštenost, trajnostni razvoj in ekološka ozaveščenost so le
nekatere omenjene.
Prehranske vrednote lahko označimo kot osebne vrednote, ki skupaj z drugimi
dejavniki vplivajo na naše prehranske izbire. Primeri vrednot, ki lahko vplivajo na
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izbiro hrane, vključujejo skrb za okolje, stroške, pravičnost, etično ozadje ter človekove
in živalske pravice.
Tudi doseganje ciljev trajnostnega razvoja ni odvisno le od zapisa teh ciljev v temeljne
družbene dokumente (načrte, predpise, zakone, smernice, strategije ipd.), ampak v
veliki meri tudi od vrednot prostora, ki so zakoreninjene v družbeni praksi. Njihova
vloga je v tem, da usmerjajo odnose med posamezniki, prostorom in aktivnostmi v
prostoru. Različni načrtovani ukrepi, ki se jih lotevamo tako na ravni države kot na
ravni manjših prostorskih enot (npr. občin), bodo uglašeni z načeli trajnostnega razvoja
šele takrat, ko bo prostor res postal del ljudi oziroma njihovega zavedanja. Prav zato je
treba v Sloveniji dvigniti stopnjo zavedanja o prostoru, okolju in pomenu trajnostnega
razvoja ter izboljšati vključevanje prebivalstva v prostorsko načrtovanje (Resnik
Planinc, 2006; Demšar Mitrovič et al., 2007; Senegačnik, 2010). Z aktivnejšo vrednotno
vzgojo lahko pričakujemo izboljšanje v pozitivno smer, kajti z uskladitvijo naših
ravnanj z vrednotami, bi bilo tudi negativnih pojavov, kot so npr. obremenjevanje
okolja, izkoriščanje delovne sile itd., veliko manj .
1.3. POMEN HRANE
Naš namen v tem poglavju je na enem mestu na zelo kratek in celovit način osvetliti
splošna védenja o pomenu hrane, izpostaviti njeno kompleksnost, univerzalnost in
multifunkcionalnost, kar se nanaša na njene številne, ne le biološke, ampak tudi (in
predvsem) družbene, kulturne, gospodarske, politične in moralne razsežnosti.
1.3.1. Biološki – Hrana je nujna za vsa živa bitja
Treba je jesti, da bi živeli, ne pa živeti, da bi jedli.
(Kvintilijan)
Maslowa hierarhija potreb je sledeča (od najpomembnejših k manj pomembnim):
fiziološke potrebe, potreba po varnosti, potreba po pripadnost in ljubezni, potreba po ter
spoštovanju ter ugledu in še potreba po samouresničevanju. Med najpomembnejše –
fiziološke potrebe, pa poleg zraka, svetlobe, toplote in življenjskega prostora, sodita tudi
voda ter hrana oziroma prehranjevanje (Maslow, 1943). Prav slednja potreba pa se
povezuje s temo tega diplomskega dela, torej hrano, prehransko samooskrbo in
prehransko varnostjo, ki se ravno tako povezuje z drugo najosnovnejšo potrebo –
potrebo po varnosti.
Vsa živa bitja potrebujejo za življenje določene pogoje: vodo, zrak, hrano, toploto,
svetlobo, življenjski prostor. Hrana gradi telo – predstavlja »gradbeni material«, hkrati
pa nam daje tudi energijo – je tudi »gorivo«, ki omogoča, da potekajo vsi življenjski
procesi.
1.3.2. Psihološki
Hrana ima tudi psihološki pomen, saj mladi povezujejo hrano s svojim zunanjim
izgledom, s tem pa posredno tudi z občutjem svoje vrednosti in s samospoštovanjem. O
simboličnem pomenu hrane govorijo tudi neprimerna vedenja, ki lahko vodijo do
motenj hranjenja, kadar poskuša mladostnik na škodljiv način razreševati svoje
čustvene, razvojne ter identitetne probleme (Gregorič, 2015; Milenković Kikelj et al.,
2015).
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1.3.3. Družbeni/kulturni – Zadovoljevanje kulturnih in družbenih potreb
Skupen (družinski) obrok hranjenje povzdigne iz procesa polnjenja telesa
v ritual družine ali skupnosti, iz zgolj biološke potrebe v dejanje kulture.
(Michael Pollan)
Poleg bioloških pomenov ima hrana tudi take pomene, ki presegajo vsakdanje
eksistenčne potrebe, kajti potreba po hrani se vedno zadovoljuje v kulturi, na kulturno
specifičen način, pri čemer vsaka kultura selektivno opredeljuje, kaj je sprejemljivo in
užitno za prehranjevanje, pri tem pa lahko opušča potencialno hranljiva in varna živila
ter v prehrano vključuje za zdravje neugodna živila (npr. beli sladkor) (Beardsworth in
Keil, 1997; Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009).
Pisanje lahko pričnemo z Feurbach-ovo (v Bedenik, 2006, 16) izjavo »Človek je, kar
je«, oziroma kot trdi Braudel (v Bedenik, 2006, 16): »Človekova prehrana priča o
njegovi družbeni ravni, civilizaciji ter kulturi, ki ga obdaja«.
Bedenikova (2006, 16) pravi, da sociološko pojmovanje kulture kot celote
medgeneracijsko prenesenih in naučenih vrednot ter pravil med posamezniki zagotovo
potrjuje dejstvo, da je kulinarična kultura močno zvezana s sociološko-zgodovinsko
kronologijo različnih družbenih skupin (tj. različnih družb ter nacij), ki so v toku
zgodovine razvile heterogene prehranske okuse ter navade. Skratka, vse kar označujemo
kot hrano variira med različnimi družbenim skupinami in zgodovinskimi obdobji.
Specifične norme prehranjevanja v našem prostoru kot je npr. norma »pojej do konca«,
velik pomen mesa v vsakdanji prehrani, družinsko kosilo idr. prav gotovo govorijo v
prid dejstvu, da je kultura prehranjevanja povezana z normami, nadalje vrednotami,
socialnimi in demografskimi dejavniki ter vplivi pomembnih drugih. Nanaša se na
družbeno oblikovane vrednote, odnose, vrednote , različne lokalne kuhinje in okuse, ki
se zrcalijo skozi hrano (Lang in Heasman, 2004; Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009).
Po eni strani je socialno povezovalna sestavina ohranjanja stikov ter druženja v skupini
ali družini, po drugi strani pa priložnost za razlikovanje, kajti ljudje skozi hrano zrcalijo
tako svojo razredno pripadnost kot tudi identiteto (Bourdieu, 2009).
Skratka, vplivi kulture vključujejo tradicijo in prepričanja družbe, v kateri živi
posameznik, religiozne vplive in vplive tipične lokalne kuhinje. Tradicionalna prehrana
značilna prehrana skupine ljudi na določenem območju v določenem času, pri čemer ni
nujno, da je ta v skladu s priporočili o zdravi prehrani (Fajdiga Turk in Gabrijelčič
Blenkuš, 2009, 107). Razlike v pogostosti uživanja določenih živil so ravno tako
povezane z oskrbo in tradicijo na nekem območju. Ker je Slovenija po tradiciji in
običajih izredno heterogena dežela, se slednje izraža tudi v raznolikosti ponudbe
tradicionalnih in lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov.
1.3.4. Hrana je kulturni produkt s simbolno vrednostjo
Hrana (prehranjevanje) presega pomembne biološke ter sociološke pomene (Bedenik,
2006). Ima tudi številne simbolne pomene3 v družbi, pri tem pa velja, da je hrana prav
3

Pri tem ni zanemarljiv tudi estetski vidik oziroma zunanji izgled hrane, ki mu v (post)moderni
pripisujemo vse večji pomen, se kaže v čedalje bolj prefinjenem oglaševanju prehranskih izdelkov, kar
Coward-ova (v Miller in McHoul, 1998) imenuje »pornografija hrane«.
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tako kot govor in obleka »dnevno realiziran in kontinuiran kulturni element«
(Wiegleman v Tivadar, 1999, 64) in kot taka priča tudi o prehranskih navadah, tradiciji
in kulturi določene družbe (Bedenik, 2006).
Občutki, ki jih pri nas sproža neka hrana ali pijača, so povezani z njeno simbolno
naravo. Npr. alkohol se povezuje z veseljem, razigranostjo, sprostitvijo itd., zato le-ta
sprosti duha in telo še predno ga sploh dejansko zaužijemo. Čokolada simbolizira
oziroma nas asociira na romantiko, ugodje, nagrado, predanost, ter čutnost, zato
čokolada velja za »žensko« ter hkrati tudi prestižno dobrino, ki je tudi zaradi tega
pogosto darilo za različne priložnosti. V simbolnih pomenih se velikokrat pojavlja sveže
domače pecivo, ki simbolizira domačnost, pripadnost, varnost, vzbuja spomine na
otroštvo in družino (Tivadar, 1999, 64).
Deborah Lupton (1996, 1–2) pravi, da je hrana »simbolični medij par excellence«, ki
označuje meje med spoloma, socialnimi razredi, kulturami, geografskimi regijami in
skrbmi po razlikovanju ritualov, praznikov, letnih časov itd. Predstavlja mnoga
nasprotja: slabo-dobro, nezdravo-zdravo, živo-mrtvo, žensko-moško, moč-šibkost, jazdrugi itd.
V nadaljevanju bomo izpostavili in podrobneje predstavili razlike v prehranjevanju
glede na spol, sloj in starost.
1.3.4.1. Hrana in razlike med spoloma
Hrana ni spolno nevtralna glede na njene simbolne vidike Razlike v hrani oziroma
prehranjevanju se izražajo domala na vseh področjih, ki so povezani s (pre)hrano – tako
na področju priprave hrane kot tudi na področju uživanja različnih količin in vrst le-te.
Še zmeraj hrano pripravljajo v glavnem ženske, hkrati pa v današnji poplavi hrane, ki jo
pripravljajo za druge, same te ne smejo uživati, če želijo ustreči družbenim idealom po
vitkem telesu (Bedenik, 2006). Telo je namreč v (post)moderni potrošno blago.
Smernice prehranjevanja in pitja se pri moških nagibajo k nezdravim, pri ženskah pa k
zdravim. Moški jedo več kot ženske in so tudi manj naklonjeni raznim dietam (Tivadar
v Bedenik, 2006).
Moško hrano pogosto povezujemo z »žilavo, mastno, težko prebavljivo ter krepko
oziroma tako, ki obleži v želodcu« in je kot taka težka in nezdrava. Nasprotno je ženska
hrana »lahka, sladka, hitro prebavljiva«, ima manjšo energijsko vrednost in je ponavadi
s stališča nutricionistov bolj zdrava (Tivadar, 1998, 69). Tako npr. velja, da sta sadje in
zelenjava (npr. solata) tipična ženska hrana, medtem ko je (rdeče) meso tipična moška
hrana. V zahodni kulturi ima namreč meso osrednje mesto v glavnih obrokih in
zavzema najvišji status v hierarhiji živil. Je statusni simbol, ki se povezuje z močjo,
aktivnostjo in agresivnostjo v nasprotju z zelenjavo in sadjem, ki se povezujeta s
šibkostjo, nemočjo, pasivnostjo, čistostjo. Simbolično dvojnost med zelenjavo in
mesom, ženskostjo in moškostjo lahko razlagamo kot dodaten dokaz patriarhalnosti–
ženska je pasivna, kajti uživa hrano statičnega, neaktivnega izvora v nasprotju z
moškim, ki je aktiven, kajti uživa hrano, prepojeno z močjo (Aleksić, 2001, 316;
Tivadar, 2001, 107; Bedenik, 2006).
Poraba mesa v (post)modernih družbah ima primarno kulturne vzroke in zgolj
sekundarno ekonomske vzroke, vendar je potrebno posebej izpostaviti, da ekonomski
elementi tudi slučajno niso nepomembni. V toku zgodovine je meso velikokrat imelo
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vlogo statusnega simbola, zunanjega znaka slojevske pripadnosti, saj več kot si ga je
lahko nekdo privoščil, premožnejši je bil. Konec 19. stoletja je meso na jedilnih mizah v
Veliki Britaniji pomenilo socialno in finančno neodvisnost ter varnost, medtem ko sta
bila na zaporniških in delavskih jedilnih mizah največkrat star črn kruh ter prosena kaša
(Lupton v Bedenik, 2006). To (post)modernistično razumevanje povezanosti
prehranskih substanc, družbenega statusa in življenjskega standarda je mogoče
ponazoriti tudi s slovenskim pregovorom: »Repa, korenje – slabo življenje, štruklji,
meso – to bi že šlo«, pri čemer se zdi paradoksalno, da je (post)moderno pojmovanje
zdrave prehrane te pomene obrnilo na glavo, tako da zdravo jesti pomeni v tem
(post)modernističnem smislu tem »slabše« ali »revno« jesti (Aleksić, 2001, 318).
Paradoks je tudi v tem, da delijo hrano po spolno specifičnih vzorcih ravno ženske.
Prepričane so namreč, da zaradi aktivnejšega življenja moški rabijo več hrane. Morda to
izhaja iz preteklosti, ko so moški dejansko opravljali težja fizična dela. Moški imajo
glede na splošna prepričanja v družb že po naravi hitrejšo presnovo ter večji apetit.
Ravno potreba po neprestanem gibanju in močnejša konstitucija moških naj bi bila
razloga za večje količine močnejše hrane (Beardsworth in Keil ter Charles in Kerr v
Bedenik, 2006).
Do razlik v prehranjevalnih navadah med spoloma prihaja tudi zaradi različne razdelitve
družbenih vlog. S hrano, ki jo ženske pripravljajo kot dar družinskim članom in ostalim
gostom, ohranjajo in ustvarjajo družbene vezi ter prijetno socialno vzdušje. »Ženska,
družina in prazniki (praznovanja) so simbolne točke hrane. »Ženska je tista, ki s
pripravo in postrežbo hrane na realni in simbolni ravni oblikuje okvir emocialnosimbolne atmosfere, družina je tisti »prostor«, kjer se to vzdušje najpogosteje
manifestira, praznik pa tisti slavnostni čas, ko se družinski dogodek s hrano ali prek nje
neposredno osmisli« (Kotnik v Kolenc, 2004, 49–50).
1.3.4.2. Hrana in slojevske ter dohodkovne razlike
V primerjavi s preteklostjo so v (post)moderni slojevske razlike v prehranjevanju
manjše, opaznejše pa so ideološke in kulturne razlike med sloji, ki se izražajo v
specifičnih prehranjevalnih izbirah (Beardsworth in Keil v Bedenik, 2006). Nekateri
avtorji menijo, da sta okus in tek (literarno in metaforično) prej družbeno kot biološko
determinirana. Zgodovinsko gledano so srednjeveški višji sloji z obilico razpoložljive
hrane povečevali diskriminacijo do podrejenih in poudarjali svojo družbeno
superiornost (Bedenik, 2006).
Izoblikovanje prehranskega okusa glede na slojevsko pripadnost je heterogena. Za nižje
sloje je hrana materialna resničnost, snov, ki telesu daje moč in ga hrani, zato je pri
njih poudarek na močni, težki in mastni hrani. Srednji sloji pa izpostavljajo zlasti skrb
za (telesni) videz, ki potiska v ospredje samokontrolo in askezo ter zanemarja vsebino
(Bedenik, 2006). Tivadarjeva (v Bedenik, 2006, 23) opozarja: »Zdrava in lahka živila so
pogosto dražja od drugih in zato delavskim in nižjim slojem težje dostopna« in
nadaljevanju pojasnjuje, da so razumevanja zdrave prehrane različna, kajti »nižji sloji
poudarjajo izdatnost in rednost obrokov, medtem ko srednji sloji kot zdravo razumejo
zmernost v jedi, ki mora biti raznolika, neškodljiva ter uravnotežena«. Bedenikova
(2006) poudari, da hrana postaja predmet vsakodnevnih eksperimentiranj in manipulacij
na nutricionističnem, duševnem in telesnem nivoju .
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V (post)moderni na oblikovanje prehranskih navad in prehranske izbire pomembno
vpliva dohodkova raven, ki je rezultat različnih dejavnikov, saj jo poleg izobrazbene
strukture opredeljujejo še zaposljivost ter dobro plačano delo. Kajti posamezniki se vse
bolj diferencirajo po dohodkovnih rangih in vse manj po slojih. Razlike se tako
povečujejo s slabo plačanim delom in z nezaposlenostjo ter posledično nižjo
dohodkovno ravnjo (Belton v Bedenik, 2006). Bedenikova (2006, 23–24) pojasni:
»Domnevna povezava med psiho-socialnim zdravjem in prehranjevalnimi navadami v
kontekstu (post)modernih družbenih trendov evocira razlago, zakaj tudi tisti, ki so
dovolj izobraženi, informirani in zaslužijo dovolj, da bi lahko zadostili dnevno
priporočeni količini po zdravi hrani, tega ne upoštevajo, saj jim to preprečujejo
celodnevni delavniki, pomanjkanje časa in volje za pripravo hrane na eni strani ter
(pre)obilica industrijsko pripravljene hrane na drugi strani. V povezavi s tem je dobro
omeniti paradoksalno dejstvo, ki odkriva binarnost razrednih (o)pozicij: revni ne
upoštevajo pravil zdravega prehranjevanja (uživanje priporočene količine sadja in
zelenjave), ker z instant produkti, ki vsebujejo veliko ogljikovih hidratov, sladil in
maščob, z isto količino denarja zadostijo potrebam po kalorijah, bogati pa v takšni hrani
iščejo uteho oziroma jo uživajo za reguliranje svojega razpoloženja«.
Vidimo lahko, da izbor hrane ni le stvar okusa, ampak zlasti stvar materialnih možnosti.
To ugotavlja tudi Bourdieu (v Bedenik, 2006), ki pravi, da so zaradi nizkih dohodkov
možnosti depriviligiranega nižjega sloja (delavskega razreda) omejene, zato ta
ponotranji omejitve in sprejme »okus nuje«. V srednjem sloju (malomeščanskem
razredu) pa sta pomembna videz in substanca, povedano drugače, koliko kdo porabi za
hrano. Podrejeni so simbolnemu, ker se pretirano ukvarjajo z videzom, s čimer se
skušajo distancirati od delavskega razreda. Višji sloj (buržoazija ali aristokracija), pa
označuje bolj ali manj zavestna »stilizacija življenja«. Primarno nasprotje med formo in
substanco (re)generira binarna nasprotja opozicije hrane: »hrana kot materializirana
snov/gorivo, hranljiva substanca, ki oskrbuje telo in mu daje moč (poudarek na težki,
mastni, močni hrani, sinonim za katero je npr. svinjina) in hrana kot sredstvo prestiža,
družbene diferenciacije in asketizma (tj. lahka, nežna in pusta hrana, npr. ribe)«
(Bourdieu v Bedenik, 2006, 24). Bedenikova (2006, 25) pojasnjuje: »Slojevske
koncepcije hrane, prehranjevanja in okusa so tesno povezane s koncipiranjem telesa
oziroma njegovo (samo)reprezentacijo moči, zdravja in lepote. Delavski razred
povezuje zdravo in lepo telo z močjo, ki mu jo omogoča nutricionistično bogata, vendar
manj zdrava hrana. Nasprotno pa višji sloji favorizirajo obliko in dajejo prednost zdravi,
lahki, okusni in nemastni hrani«. Bedenikova (2006, 25) v nadaljevanju ugotavlja: »Za
Bourdieu-ja je telo nesporna materializacija razrednega okusa, ki se manifestira na
različne načine: skozi fiziognomijo, dimenzije (obseg, višina, teža) in obliko (okroglo,
okorelo, žilavo, krivo). Telesne forme se tako reflektirajo skozi neskončnost relacij, ki
razkrivajo dispozicije habitusa, tj. način kako in kaj posamezniki oziroma skupine jedo,
hodijo, se izražajo)«. Bedenikova (2006, 25) zaključi, da je estetiziran odnos do kuhe in
hrane močno zvezan z ekonomskimi privilegiji in kulturnim kapitalom ).
1.3.4.3. Hrana in generacijske razlike
»Socialna, simbolna in kulinarična raba hrane, ki se je skozi primarni socializacijski
proces naučimo v družini in delno skozi sekundarni socializacijski proces v vrtcu in
šoli, pomembno zaznamuje naš poznejši odnos do hrane. Tekom življenja se odzivamo
na različne ponotranjene prehranske vzorce, tako da jih obnavljamo, spreminjamo ali pa
zavrnemo« (Lupton v Bedenik, 2006, 37). Bedenikova (2006, 37) pravi: »V tem
kontekstu velja omeniti Mennell-ov transformacijski model fiziološkega in
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psihološkega »fenomena lakote« (ang. phenomenon of hunger) v sociološki »fenomen
teka« (ang. phenomenon of appetite)« in v nadaljevanju pojasni, da »družbeno in
simbolno formiranje »teka«, prehranjevanja individuuma, niso statične entitete,
formirane enkrat in za vselej, ampak entitete, podvržene heterogenim telesnim in
kulturnim spremembam/formam/eksperimentom, ki se odvijajo skozi življenjski ciklus
posameznika (otroštvo – odraslost – starost)« (Bedenik, 2006, 37). Pri tem pa opozarja,
da »številne raziskave kažejo, da prehranjevalne navade v veliki meri
razvijemo/ponotranjimo v otroštvu. Kajti Otroci posnemajo in razvijejo prehranske
preference podobne preferencam njihovih staršev, ki jih nemalokrat prakticirajo, ko
odrastejo. Kljub vsemu se okusi in preference tekom življenja posameznika
spreminjajo, največkrat so rezultat danih možnosti in okoliščin« (Bedenik, 2006, 37).
Razmerje med otroci in starši v prehranjevanju označujeta dve ključni dimenziji.
Bedenikova (2006, 37) pravi: »Primarna naloga staršev je, da otroka naučijo pravilnega
hranjenja, pravilnega vedenja pri prehranjevanju in da svojemu otroku pokažejo pomen
skupnih družinskih obrokov. Kochova (v Bedenik, 2006, 27) pri tem izpostavlja močan
vpliv osebe, ki skrbi za hrano družine. Bedenikova (2006, 27–28) razlaga: »Oblikovanje
prehranjevalnih navad je (kot že omenjeno) najmočnejše/najintenzivnejše prav v
zgodnjem življenjskem obdobju, tj. v obdobju, ko starši z načinom in vrsto prehrane
oskrbujejo svoje otroke. Dejstvo je tudi, da je vedno več staršev polno zaposlenih, kar
zmanjšuje možnosti za vsakodnevno pripravo sveže hrane, kar je tudi eden izmed
dejavnikov, ki vplivajo in sooblikujejo otrokov okus in prehranjevalne navade. V
družini si civiliziramo tek; naučimo se ločevati med užitnim in neužitnim, osvojimo
pravila o združljivosti živil, okusov in vonjev, seznanimo se s pravilnim zaporedjem
jedi v obroku, primernim številom dnevnih obrokov, dopustnim/sprejemljivim videzom
jedi. Hrana je tako nosilec pozitivnega in negativnega emocionalnega naboja. Je znak
materinske ljubezni in truda za dosego zdravja in zadovoljstva otroka. Druga dimenzija
odnosov se nanaša na različne statuse, ki jih imajo posamezne vrste hrane za starše
oziroma za otroke, kar pa vodi do konfrontacij. Starši so tisti, ki določajo, kakšna hrana
je družbeno sprejemljiva za njihovega otroka, ki pa ni nujno sprejemljiva za otrokov
okus. Otroci selekcionirajo hrano glede na videz, le-ta ne sme biti pretlačena, lepljiva in
medlih barv. Vse to pa niso sladice, ki so nekakšen preskusni kamen starševske
avtoritete. Njihova vloga je ambivalentna, so učinkovito sredstvo za kontrolo
otrokovega vedenja. Matere dajejo sladice otrokom, da jih pomirijo, dajejo jih v
tolažbo, kot zdravilo in kot nadomestek za pozornost, kadar se otroci dolgočasijo. V
skladu s takšnim vzorcem se otroci naučijo, da se s hrano, predvsem pa s sladicami,
poleg lakote zadovoljuje še mnoge čustvene potrebe in uravnava medsebojne odnose«
(Bedenik, 2006, 27–28).
Bedenikova (2006, 29) pravi: »Porast industrijsko predelane in hitre prehrane
(priljubljena zlasti med mladimi) v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je začel odstirati
problematiko prehranjevalnih navad otrok in njihovih staršev. /…/ Na seznamu
priljubljenih jedi so pizza, hot dog, kebab, različni burgerji, mesna pašteta in špageti.
Kljub temu pa ne gre zanemariti pomenljivega dejstva, da večina otrok dobro razume
pomen »pravega kosila« v svojem simbolnem in nutricionističnem smislu – večina
odgovarja, da je »pravo kosilo« domena nedeljskih druženj s starši ali razširjeno družino
in vsebuje vse sestavine tradicionalnega menija: (mesna) juha, meso, krompir, zelenjava
in sladica. Prehranjevanje se tako izraža skozi različne statuse in pomene, ki jih
pripisujemo posameznim obrokom«. S tem pa se strinja tudi Tomažin Šporarjeva
(2012).
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1.3.5. Hrana je vse pomembnejša strateška dobrina, prehranska varnost
postaja prednostna razvojna naloga
»Hrana zadovoljuje osnovne človekove potrebe in omogoča zdravo in kakovostno
življenje. S splošnim razvojem, z globalizacijo in razvojem tehnologije postavljata
pridelava in predelava živil za hrano nove izzive, ki jih v preteklosti nismo poznali.
Množična pridelava hrane, ki je zaradi podnebnih sprememb čedalje bolj nezanesljiva,
dolge transportne poti, bolezni in mnogokrat nesmotrna izraba naravnih virov ter
problematika onesnaževanja in odpadne hrane so razlogi za to, da je zagotavljanje varne
(tj. zdravju neškodljive) in kakovostne hrane postalo ena prednostnih nalog družbenega
razvoja. Hrana postaja pomembna strateška dobrina, saj je povezana tako z varovanjem
zdravja ljudi kot tudi z varovanjem okolja« (Gale, 2014, 8).
V Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta
2020 (ReSURSKŽ, 2011) piše, da zagotavljanje nacionalne in globalne prehranske
varnosti,tj. zanesljive preskrbe s hrano, postaja prednostna razvojna naloga n da je
prehransko varnost možna z okrepljeno samooskrbo s hrano. Vprašanje lokalne
samooskrbe s hrano postaja v razmerah večjih težav pri oskrbi s hrano v svetovnem
merilu znova pomembno. Število prebivalcev naj bi se po napovedih Združenih narodov
do leta 2050 povečalo na 9 milijard. Za prehrano tolikšnega števila ljudi bi bilo
potrebno sedanji obseg svetovne kmetijske proizvodnje podvojiti, naravni viri pa so
omejeni. Tolikšno povečanje proizvodnje bo povečalo pritisk na obdelovalne površine
in razpoložljivost vode, (Gale, 2014; Plut, 2012b).
1.3.6. Zaščita zdravja prebivalcev in zmanjšanje obsega bolezni, povezanih s
hrano in z nezdravim načinom prehranjevanja
»Če so bili v prvi polovici preteklega stoletja glavni prehranski problemi vezani na
pomanjkanje virov živil pri največjem delu prebivalstva, na podhranjenost in nalezljive
bolezni, ki so bile tako razširjene tudi zaradi imunske neodpornosti slabo hranjenih
posameznikov, so danes glavni problem kronične, nenalezljive bolezni« pojasnjuje
Gabrijelčič Blenkuševa (2012, 28) . Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je
prehrana »kriva« za 41 % bolezni, še 38 % bolezni pa je takih, na katere prehrana
vpliva, vendar ne ključno (WHO, 2004).
Osnovni namen ReNPPP je bil »zaščita zdravja prebivalcev in zmanjšanje obsega
bolezni, povezanih s hrano ter nezdravim načinom prehranjevanja« (ReNPPP, 2005).
Zato se strateški cilji zgoraj omenjenih resolucij (ReSURSKŽ in ReNPPP) navezujejo
zlasti na zagotavljanje varne hrane vzdolž celotne živilske verige, na zagotavljanje
zadostne oskrbe prebivalstva s kakovostno hrano ki bo enako dostopna vsem ljudem – s
povečanjem samooskrbe in na ohranitev ter krepitev zdravih prehranjevalnih navad
prebivalcev (Gale, 2014).
1.4. SOCIOLOŠKI
TEORETIČNI
PREHRANJEVANJU

PRISTOPI

K

HRANI

IN

Prehranjevanje je ena neizogibnih in najosnovnejših praks človeka, zaradi česar se
lahko dojema kot samoumevno, da sociologija proučuje tudi teme pridelave in priprave
hrane, prehranjevanje posameznika, različnih ljudstev in družb. Vendar zgodovinski
pregled socioloških del pove, da je sociologija hrane in prehranjevanja na pomembnosti
pridobila šele v zadnjih dveh desetletjih, saj je bila hrana prej predmet proučevanja le
18

redkih sociologov. Sociologi so hrano večinoma prezrli, kajti ta se je dojemala zgolj
kot nekaj biološkega, kot nekaj kar potrebujemo za preživetje. Hrana pa je še kako
družbena, kadar razmišljamo o tem kje, kaj in s kom jemo.
Sociologija poudarja pomen družbenega okolja v katerem se hrana proizvaja in troši,
vendar kljub temu ne gre zanemarjati osebnega okusa. Sociološka razlaga
prehranjevalnih navad je zato nujna za razumevanje razmerij »med individualnim in
družbenim, ko gre za vprašanje, zakaj jemo kar jemo oziroma kot jemo« (Germov in
Williams v Gabrijelčič, 2009).
Pri sociologiji gre za integralni/celovit pristop, kajti kuhanje, hranjenje in uživanje v/ob
hrani, kar vključuje družbeni stik, so razumljeni kot »skupek posameznih delov, kateri
odražajo kulturno priznane posledice telesnega in mentalnega življenja« (Lupton, 1996).
Sociologija za heterogene načine priprave in uživanja hrane, katere »sprva res vodijo
biološke potrebe in jih določa družbeno-ekonomska dostopnost oziroma dosegljivost
hrane, dokazuje, da se vsakodnevni prehranski vzorci elaborirajo v skladu z aktualnimi
kulturnimi normami« (Aleksić, 2001, 310).
Raziskovanje je usmerjeno v družbeni značaj proizvodnje, distribucije in porabe hrane.
Sociologija se o prehrani sprašuje tudi »z vidika njenega vpliva na produkcijo pomenov
in identitete ter konstruiranja in vzdrževanja razmerij moči. S te perspektive se za
prehrano zanimajo še kulturna geografija in antropologija« (Ashley et al., 2004, 59).
To poglavje je poskus pregleda temeljnih socioloških teoretskih pristopov pri
preučevanju hrane in hranjenja. Omenjeni avtorji so s svojimi deli vplivali na dojemanje
(širšega) pomena hrane za posameznika in družbo in tako prispevali k današnjemu
razumevanju hrane.
1.4.1. Funkcionalizem
Za funkcionalistični pristop velja, da gradi na podobnosti družbe z živim organizmom.
»Tako, kot je človeško telo sestavljeno iz določenih organov, ki opravljajo svojo
nepogrešljivo in edinstveno vlogo pri ohranjanju organizma pri življenju, tako je tudi
družba sestavljena iz niza struktur in institucij, ki prispevajo k povezanosti in
nadaljnjemu razvoju družbenega sistema« (Beardsworth in Keil, 1997, 58). Ta pristop k
prehranjevanju se osredotoča predvsem na vlogo hrane pri vzdrževanju družbenih
struktur, npr. kako prehranjevalne prakse podpirajo sorodstvene strukture
ali
sodelovalno vedenje v manjših skupinah (Lupton,1996, 8).
Najbolj vidna predstavnica te smeri je Audrey Richards, katere mentor je bil antropolog
Malinowski. Z umestitvijo pridobivanja, pripravljanja in potrošnje hrane v psihološki in
družbeni okvir je skušala dokazati njihovo vlogo pri vzdrževanju družbenih struktur. S
preučevanjem južnoafriškega ljudstva je skušala dokazati, kako ti procesi vplivajo na
strukturo družbene skupine in medosebne odnose. Ugotovila je, da je iskanje hrane
spodbudilo sodelovanje med posamezniki znotraj skupine, priprava hrane in njena
potrošnja pa sta imela pomembno funkcijo pri vzdrževanju družbenih struktur v skupini
(Mennell et al., 1993, 7).
Sodobni nutricionisti, ki »v svojih delih še nadaljujejo funkcionalistični pristop pri
obravnavi prehranjevanja, na osnovi zbranih empiričnih podatkov oblikujejo posplošene
znanstvene ugotovitve o človekovem prehranjevanju. Pri tem ga vodi utopična
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predstava o popolni človekovi prehrani, ki naj bi ga privedla do popolnega zdravja.
Zaradi poudarjene usmerjenosti k zdravju je nutricionistični pristop funkcionalističen,
saj vidi v hrani predvsem gorivo, ki omogoča nemoteno delovanje telesa in rast
organizma« (Lupton v Kolenc, 2004, 5).
1.4.2. Strukturalizem
Najpomembnejše spoznanje strukturalizma je, da je »okus kulturno oblikovan in
družbeno nadzorovan« (Kolenc, 2004, 6). To je razlog, da se strukturalizem izogiba
vnaprejšnjemu implicitnemu etnocentrizmu in biološkemu redukcionalizmu
funkcionalističnega pristopa (Mennell et al., 1993, 8). Nasprotno od utilitarističnih
nagnjenj funkcionalistov in nutricionistov strukturalisti »pod vidnimi, površinskimi
zvezami iščejo strukture, na katerih naj bi te zveze temeljile« (Beardsworth in Keil v
Tivadar, 1998, 9) ali kot pravi Fischler (v Mennell et al., 1993, 8) »raziskujejo kuhinjo«.
Najpomembnejši predstavniki strukturalizma na področju sociologije hrane in
prehranjevanja so: antropologa Mary Douglas Claude Levi-Strauss ter semiolog Roland
Barthes; delno pa tudi sociologa Pierre Bourdieu in Claude Fischler.
Mary Douglas tako kot Levi-Strauss upa, da bo »raziskovanje kulturnih vidikov
prehranjevalnih navad omogočilo odkritje osnovnih okusov in vonjev, pri čemer pa se
bosta dejanska segmentacija in razvrščanje razlikovala od ene družbe do druge. Za
razliko od Levi-Straussa je Douglosova prepričana, da ne obstaja neko univerzalno
sporočilo, vkodirano v jeziku hrane. Pravi, da vsak posameznik preko kulturnega učenja
vstopa v že vnaprej določen in segmentiran čutni svet« (Žagar, 2006, 11). Douglasova
je preučevala sisteme prehranjevanja v različnih kulturah. Hrano je razumela kot
sporočilo, zato jo je zanimalo zlasti kako oziroma komu se streže hrana in pravila glede
števila obrokov (Mennell et al., 1993, 10). Na osnovi kompleksnih razvrščanj obrokov
(in njihovih kulturnih pomenov) je ugotovila, da različne kategorije hrane simbolno
zaznamujejo družbene pojave in dogodke: »… izražajo vključevanje, izključevanje,
hierarhijo, meje in prehajanje meja« (Douglas v Mennel et al., 1993, 10). To pomeni,
da struktura obroka določa in obenem ohranja zunanje meje (socialna disjunkcija), zato
se pijačo streže vsem gostom, tudi bežnim znancem ali popolnim tujcem, medtem ko se
hrano ponudi le domačim, visokim gostom in najbližjim prijateljem. S tem sta ustrezno
ponazorjeni tako združevalna kot ločevalna socialna funkcija hrane in hranjenja v
kontekstu vzpostavljanja in ohranjanja družbenih odnosov (Tivadar, 1999).
Levi-Strauss, osrednji predstavnik strukturalizma, trdi, da je kuhinja (kulinarika)
določene družbe neke vrste jezik, v katerem »družba nezavedno izraža svoje strukture in
v kateri lahko odkrijemo njene skrite družbene opozicije. Hrano je skratka razumel kot
posrednico med naravo in kulturo ter to predstavil v svojem znamenitem kulinaričnem
trikotniku (Mennel et al., 1993, 9). Kulinarični trikotnik »surovo-kuhano-gnilo
prikazuje, da se surova hrana (narava) spreminja v kuhano (kulturo) in da je gnila hrana
naravno preoblikovanje obojega. Claude Lévi-Strauss definira kulturo kot »kompleks
praks, ki ločujejo človeka od drugih živih bitij in mu podeljuje enkratnost. Zato je
kulinarični trikotnik univerzalno sporočilo ne glede na kulturne posebnosti ali kulturno
ozadje« (Aleksić, 2001, 310–311).
Roland Barthes se osredotoča na semiotiko pri kuharskem pisanju in oglaševanju hrane
(Mennell et al., 1993, 11). Pravi, da je »hrana osnovna človeška potreba in da je v njej
prisoten in označen ves socialni svet« (Tivadar, 1998, 19). Hrana označuje čedalje več
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področij vsakdanjega življenja, z vsakim dnem se vse bolj dematerializira in se ne
razume več kot snov, ampak postaja dogodek. Barthes (1979, 168) trdi, da je hrana
»brez dvoma osnovna človekova potreba /.../, vendar odkar je človek prenehal živeti od
divjih sadežev, je to postala močno strukturirana potreba«. To dokazuje na primeru
kave, ki je bila najprej poživilo, danes pa pomeni počitek, sprostitev in obred. Pojasni,
da tako npr. »čokolada simbolizira romantiko, nagrado, čutnost in predanost, zato je
čokolada »ženska« in hkrati tudi prestižna dobrina ter zato velikokrat uporabljena kot
darilo ob najrazličnejših priložnostih (Barthes v Tivadar, 1999, 64).
Bourdieu-a zanima zlasti »kako prehrana (re)producira in vzdržuje razredne identitete
in kulture, ki strukturirajo širše relacije moči. V svojem iz vidika prehrane
najpomembnejšem delu Distinction (1979) prikaže, kako je okus za specifične vrste
hrane in način prehranjevanja zasnovan v razredni kulturi in življenjskem stilu ter kako
nekateri družbeni razredi uporabljajo svojo moč za konstruiranje lastnih okusov kot
legitimnih in patologizacijo okusov drugih razredov« (Ashley et al., 2004, 59–73).
Bourdieu velja za posrednika oziroma most med strukturalisti in razvojnozgodovinskem pristopom, saj pozornost posveča tudi vlogi zgodovine v oblikovanju
sedanjosti. Pojasni, kako lahko s poznavanjem posameznikovega socialnega ozadja
napovemo njegove odločitve, čeprav se ljudje odločamo glede na lastne preference po
svojem okusu (Mennell et al., 1993, 12).
Fischler-jev pristop temelji na spoznanju, da je človeški odnos do hrane zaradi njenega
večdimenzionalnega značaja zapleten. Hrana je povezovalna in obenem vmesna
substanca med kulturo in naravo, med človeškim in naravnim (nečloveškim), med
zunanjim in notranjim. Fischler zato ne govori o uživanju hrane, temveč o
»inkorporaciji«, kar pomeni, da hrano z uživanjem pošljemo prek meja med svetom in
jazom, med »zunaj« in »znotraj« telesa. Ker je takšna inkorporacija neločljivo vezana
na subjektivnost, je hrana vir strahu in negotovosti. Ko ta prispe kot tujek v telo,
postane del jaza, pri čemer se subjektivnost ne veže le na organske sestavine določenega
živila, temveč (predvsem) na njegov simbolični pomen (Fischler v Lupton, 1996, 17).
Fischler (1988) trdi, da vsejedčeva (omnivorjeva) anksioznost izhaja iz njegovega
paradoksa, ki je v tem, da vsejedec po en strani hoče jesti čim bolj raznoliko hrano, ki
naj bi ga oskrbela s potrebnimi hranljivimi sestavinami za nadaljnji razvoj, po drugi
strani pa se boji izkušenj z novo, neznano, hrano, ki mu lahko škoduje in predstavlja
potencialno nevarnost.
Fischler (1988) zato kuhinje posameznih družb razume kot svojstven način razreševanja
vsejedčevega paradoksa. S kulinaričnimi pravili in obredi in/ali z vnaprej postavljenimi
okviri omejujejo območje sprememb in preizkušanj, kar posledično zmanjšuje
vsejedčevo anksioznost. To potrjujejo tudi nekatere raziskave etničnih manjšin, ki so
pokazale, da se izvorna kuhinja določene manjšine ohrani dlje kot na primer manjšinski
jezik. S hrano lahko tako kažemo tudi svojo pripadnost določeni skupini. Tako Fischler
(1988, 290)pravi, da so Nemci za Američane »zeljarji«, Italijani za Francoze
»makaronarji«, Francozi za Angleže »žabarji«.
1.4.2.1. »Vseobsežnost« kritičnega strukturalizma
Prisotnost osrednjih marksističnih idej pri preučevanju hrane in hranjenja se odraža v
tem, da je raziskovanje usmerjeno v družbeni značaj proizvodnje, distribucije in porabe
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hrane. Znotraj razprav o razrednem boju, ki ne zamirajo kljub idejam o »koncu
zgodovine«, lahko hrana predstavlja temelj oblikovanja in artikuliranja identitete
delavskega razreda. Za (post)moderno družbo pa velja, da hrana ni le odsev razrednih
razlik, temveč je tudi sama vir novih, implicitnejših oblik stratifikacije, zaradi česar je
moč govoriti tudi o »prehranskih razredih« (Morgan, 1996).
V tem primeru gre za makro pristop, ki se osredotoča na globalne probleme družbene
neenakosti, pri čemer so kot problematična osvetljena predvsem razmerja moči
(Morgan, 1996). Družbeni razred in ekonomski sistem sta osrednji raziskovalni
determinanti, medtem ko je koncept moči osnova interpretacij hrane in hranjenja. V ta
okvir sodijo tudi mnoge feministične, še bolj pa ekološke oziroma okoljske kritike, ki
vidijo v obstoječi materialni proizvodnji hrane (živinoreja, kmetijstvo)4 izvor odnosov
eksploatacije, ki so jih konceptualno razširile tudi na živali, rastline in neživo naravo
(Aleksič, 2001, 311–312).
1.4.3. Razvojno-zgodovinski pristop
Zagovorniki razvojno-zgodovinskega pristopa se s strukturalisti strinjajo v treh stvareh
(Mennell et al., 1993, 14): »hrana ima številne simbolne pomene, ki vplivajo na
oblikovanje in nadzorovanje človekovega vedenja; kategorije užitnega in neužitnega so
kulturno utemeljene; Lévi-Strauss je v kuhanju odkril pomembno povezavo med naravo
in kulturo« (Tivadar, 1998, 26). Razvojno-zgodovinski pristop za razliko od Barthes-a
hrano in prehranjevanje materializira ter ju postavi v zgodovinski oziroma v evolucijski
okvir. Do razhajanj prihaja tudi pri pojasnjevanju prehranskih izbir in prepovedi
določene hrane, pa tudi pri interpretaciji razmerij med hrano in njenimi simbolnimi
pomen (Tivadar, 1998).
Goudsbloom, eden od predstavnikov razvojno-zgodovinskega pristopa razlaga, da je bil
za to, da so ljudje začeli hrano toplotno obdelovati, potrebno daljše časovno obdobje.
Na biološki ravni je to privedlo do spremembe prebavnega sistema. Človeku je to
odprlo vrata do novih virov hrane in do novih načinov njene potrošnje. Na družbeni
ravni pa je to oblikovalo nov sistem sodelovanja ter organizacije pripadnikov neke
kulture (Mennell et al., 1993, 14–15; Tivadar, 1998, 26–27).
Marvin Harris kot velik nasprotnik strukturalizma zavrača semiotske razlage. Hrano
razlaga preko kulturnega materializma, ki izhaja iz ekonomske in ekološke utilitarnosti.
Trdi, da so prehranske prepovedi v prvi vrsti pogojene z ekološkimi ali ekonomskimi
razlogi in da se človek ne odloča za uživanje hrane glede na njen dober ali slab okus.
Dejstvo je, da obstajajo vzorci za preferiranje (naklonjenost) in za odpor do določene
hrane (Harris v Tivadar, 1998, 28–30).
Jack Goody in Stephen Mennell sta še dva vplivna predstavnika razvojnozgodovinskega pristopa.

4

O soodvisnosti proizvodnih tehnik, pristopov in diet kritično piše na primer Wheale (1984), ki glavne
tehnološke in prehranske spremembe razvrsti v tri zgodovinska obdobja (do 1. svetovne vojne, medvojno
obdobje in čas po 2. svetovni vojni) in je kritičen do intenzivnega kmetijstva, zlasti do monokulturne
pridelave, ki močno načenja ekološko ravnovesje in je vir številnih zdravstvenih tegob in bolezni
sodobnega časa.
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1.4.4. Feministični pristop
Pionirka feminističnega pristopa v sociologiji hrane in prehranjevanja je Anne Murcott.
Poleg nje so pomembne predstavnice tega pristopa še Nickie Charles, Marion Kerr in
kulturologinja Deborah Lupton (Tivadar, 1998, 36).
Značilnosti feminističnega pristopa so lahko predstavimo v treh točkah (Tivadar, 1998,
36):
– Nakupovanje in kuhanje sta ženski deli. Raziskovalke ugotavljajo, da morajo
ženske članice družine (žene, matere, hčere, babice, snahe) pripravljati čim bolj
zdravo hrano, ki je v okviru finančnih (z)možnosti družine, pri tem pa ne smejo
pozabiti na želje družinskih članov. Kar zadeva razumevanje »pravega kosila«
velja, da je to glavni dnevni obrok, ki ga za svojo družino pripravi ženska. Pravo
je, če ženska pri njegovi pripravi sledi specifičnim kulinaričnim pravilom (za
dopustne kombinacije živil ter okusov, vrstni red jedi in kuharske tehnike) ter če
se ga pripravlja in jé na način, ki reproducira družinske in družbene vloge. Velja,
da so regionalno – lokalne predstave o »pravem kosilu« med seboj usklajene in
poenotene. Tako je primeren obrok v Walesu sestavljen iz svežega, rdečega ali
belega mesa toplokrvne živali, krompirja kot predstavnika podzemnega vira
ogljikovih hidratov in kot nasprotja, nadzemne zelene zelenjave (grah, brokoli,
zelje, fižol ipd.), če pa je dodana še druga vrsta zelenjave, le-ta ni zelene barve
(korenje, sladka koruza, paradižnik ipd.).
– Ljudje imajo različna prepričanja o ženski in moški hrani, ki se navezujejo na
količino, vrste in kakovost hrane oziroma pijač.
– Shujševalne diete in motnje hranjenja se pojavljajo predvsem pri ženskah.
1.4.5. Medicinski pristop k hrani in prehranjevalnim navadam
Zdrava prehrana je z vidika ohranjanja in krepitve zdravja najbolj priporočljiva
prehrana. Je kombinacija varne (ne presega maksimalno dovoljenih količin aditivov in
kontaminentov v hrani), varovalne (varuje pred nastankom bolezni) in uravnotežene
(preprečuje nastanek deficitarnih bolezni, bolezni zaradi pomanjkanja esencialnih
hranil) prehrane (Pokorn, 1997, 23).
1.5. PREHRANSKA VARNOST IN KAKOVOSTNA PREHRANA ZA VSE
KOT GLOBALNI IZZIV
»Šestina svetovnega prebivalstva – več kot milijarda ljudi – trpi lakoto, čeprav se na
svetu sicer proizvede dovolj hrane za vse« (Koliko …, 2014, spremna beseda), vendar
je le-ta »prostorsko neenakomerno razporejena in najbolj revnim zaradi naraščajočih
cen vse bolj nedostopna« (Plut, 2012b). Lakota tako »predstavlja problem revnih v
tretjih državah in državah v razvoju, postaja pa tudi problem socialno ogroženih v
razvitem svetu« (Koliko …, 2014, spremna beseda).
»Svetovno kmetijstvo, z njim pa evropsko in slovensko, se ponovno sooča z izzivom
zagotavljanja globalne prehranske varnosti« (ReSURSKŽ, 2011). Oskrba s hrano na
globalni ravni postaja vse bolj nestabilna zaradi različnih razlogov. Rast svetovnega
prebivalstva, vpliv globalizacije in širjenja industrijsko proizvedene hrane in s tem
povezane spremembe prehranskih navad (od žit k mesu), naraščanje porabe žit za
prirejo in potrošnjo mesa, neracionalna proizvodnja in poraba hrane, povezana z
velikimi količinami izgub in odpadkov hrane, podnebne spremembe z vedno
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pogostejšimi (in intenzivnejšimi) ekstremnimi dogodki, kot so poplave, suše in druge
naravne nesreče, nestabilnost kmetijskih trgov, uporaba večjih kmetijskih površin v
neprehranske namene za proizvodnjo biogoriv (biodizel, etanol) in pozidave ter erozija
kmetijskih zemljišč predstavljajo velik pritisk na že tako omejene naravne vire in
pomemben izziv za kmetijstvo na globalni, regionalni in nacionalni ravni (Plut, 2012b).
Po napovedih FAO se bo število prebivalcev do leta 2050 povečalo na 9 milijard.
»Povečanje svetovnega prebivalstva za okoli 2 milijardi do leta 2050 in spremembe v
sestavi hrane (od žit k mesu) ob dvigu materialnega blagostanja bo zelo povečalo
povpraševanje po kmetijskih pridelkih« (Plut, 2012b). Za zadovoljitev svetovnega
povpraševanja po hrani bo zato »potrebno sedanjo pridelavo hrane do leta 2050
povečati za 70 %. Letna pridelava bi se morala povečati z 2,1 milijarde ton na 3
milijarde ton, letna prireja mesa pa naj bi se povečala z 200 milijonov ton na 470
milijonov ton« (Plut, 2012b).
Eden največjih izzivov današnjega časa je, kako zagotoviti dovolj velike količine varne
in kakovostne hrane za vse/naraščajoče prebivalstvo ter istočasno ohraniti omejene
naravne vire za prihodnje generacije. Vzporedno s tem bo potrebno poiskati rešitve za
že obstoječa protislovja, med katerimi je največje »dejstvo, da je hrana regionalno zelo
neenakomerno razporejena, saj je bila leta 2009 lačna več kot milijarda prebivalcev, kar
je največ po letu 1970, obenem pa se v bogatih državah večji del žit uporabi kot hrana
za živali, veliko hrane pa konča v smetnjakih« (Plut, 2011a, 3; 2012b, 10). Tako imamo
danes, paradoksalno, na eni strani še vedno več kot milijardo lačnih ljudi, na drugi strani
pa je skoraj 2 milijardi ljudi prekomerno težkih in debelih (Plut, 2011, 2012b).
Plut (2011a, 2) poudarja, da sta »voda in hrana ključni dobrini preživetja vsakega od
nas, vodna, prehranska, energetska in okoljska varnost pa so ključne sestavine širše
pojmovane nacionalne varnosti 21. stoletja«. Številni strokovnjaki menijo, da je
»zagotovitev trajne oskrbe z zdravo hrano za vse prebivalce zaradi podnebnih
sprememb, realne možnosti številnih regionalnih konfliktov in večje socialne
nestabilnosti največji in verjetno najbolj zahteven globalni izziv 21. stoletja« (Plut,
2012, 10–11 a).
»Globalne razmere kažejo, da bo v prihodnjih desetletjih hrana postala ključna
geostrateška surovina in skupaj z vodo usmerjala našo prihodnost. Svet mora hkrati
rešiti tri medsebojno povezane probleme v zvezi s hrano: izkoreniniti lakoto, povečati
svetovno pridelavo hrane brez ogrožanja prihodnjih generacij in biosfere ter drastično
zmanjšati kmetijske pritiske na okolje. Navedeni cilji so do leta 2050 dosegljivi z
naslednjimi temeljnimi trajnostno zasnovanimi globalnimi ukrepi :
– zaustaviti širjenje kmetijskih površin na območja tropskega deževnega gozda;
– povečati donose na obstoječih kmetijah, kjer so donosi nizki, na trajnostno
sonaravni način;
– povečati učinkovitost rabe vode in gnojil, ohranjati naravno rodovitnost prsti;
– zmanjšati izgube energije in hrane v pridelavi, prevozu in porabi ter
– povečati prehransko samooskrbo držav in regij« (Plut, 2012b, 10–11).
1.5.1. Spreminjanje odnosa do
(post)industrijskih družb

hrane

od

lovsko-nabiralniških

do

Človek je bil dolga tisočletja lovec in nabiralec in živel v sožitju z naravo. Do bistvene
spremembe v njegovem odnosu do narave je prišlo z neolitsko revolucijo pred 10.000
leti: človek je (tedaj) postal poljedelec (obdelovanje zemlje) in živinorejec
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(udomačevanje in gojenje živali). Tedaj je začel bolj dejavno posegati v naravno okolje,
npr. z izsekavanjem gozdov, namakanjem itd. A vse povzročene spremembe v naravi so
bile prostorsko manj razširjene – bile so lokalno omejene. Dosti širši vpliv je imela
industrijska revolucija v 18. stoletju. Prehod iz ročnega v strojno delo oziroma
uvajanje strojev v manufakturno proizvodnjo je imelo za posledico pospešeno rast
proizvodnje (več, hitreje) in padec cen (ceneje). Začela se je eksponencialna rast
izkoriščanja neobnovljivih virov. Dokončno se oblikujeta 2 nova sloja: kapitalisti
(veletrgovci, bankirji, industrialci) in delavci (proletariat). Z dvigom življenjskega
standarda pa je prišlo tudi do pospešene rasti prebivalstva, spremeni pa se tudi njegova
sestava – pada podeželsko, narašča urbano. Človek začne v naravno okolje vnašati nove
elemente – sintetične snovi, kemikalije, ki jih v naravi ni itd. V kmetijstvu so se
uveljavile monokulture, umetna gnojila, pesticidi itd. S tem pa se začne tudi intenzivno,
masovno onesnaževanje vode, tal in nenazadnje zraka z dodajanjem dodatnih količin
emisij toplogrednih plinov (Haralambos, 1999; Počkar et al., 2011a; Barle Lakota et al.,
2004). Rast prebivalstva je bila v 60. letih v državah v razvoju veliko hitrejša od
naraščanja pridelovanja hrane. Poleg tega so v marsikateri državi omejene možnosti za
širjenje obdelovalnih površin. Zato se je pojavljalo resno vprašanje, kako prehraniti
naraščajoče prebivalstvo. Rešitev je predstavljala zelena revolucija, tj. prenos
znanstvenih in tehnoloških izsledkov v kmetijsko pridelovanje z namenom povečanja
produktivnosti. Vključuje različne tehnike, kot npr. genski inženiring, ki omogočajo
večjo donosnost žit in domačih živali ter uporabo mehanizacije, pesticidov, herbicidov,
umetnih gnojil in namakalne vode. Visokodonosne sorte so paradni konj zelene
revolucije. Glavni dosežek le-te je sicer res večja pridelava hrane, kljub temu pa se
pojavljajo številni problemi (propadanje manjših kmetij, ki ne morejo prevzeti
visokodonosnih sort, saj si ne morejo privoščiti tako visokih stroškov; poveča se agrarna
nezaposlenost zaradi mehanzacije; namakanje povzroča zaslanjevanje itd.). Človeštvo je
tako v razburljivi drugi polovici 20. stoletja doživelo največje povečanje blagostanja,
hkrati pa so se zaradi nadaljne rasti svetovnega prebivalstva, porabe energije in drugih
naravnih virov pritiski na zeleni planet zelo okrepili (Plut, 2004).
Čeprav so bili nekateri ljudje že prej zaskrbljeni zaradi posledic človekove
(destruktivne) dejavnosti (npr. Thomas Malthus), pa je večja ekološka osveščenost
zaznavna predvsem v drugi polovici 20. stoletja. Najprej med strokovnjaki, kasneje je
ozaveščena javnost, za njimi politika. Prvi odmeven in vpliven dokument: strokovna
študija z zgovornim naslovom Meje rasti (The Limiths of Growth) iz leta 1972, je
rezultat dela skupine znanstvenikov in razumnikov, ki je prva začela opozarjati na
nevarnost odvisnosti od rasti (prebivalstvene, gospodarske …). Opozorili so na hitro
(pretirano) rast prebivalstva (kot že večkrat omenjeno – desetkratno od začetka
industrijske revolucije, danes že 6,9 milijard, napoved za leto 2050 pa kar 9 milijard), ki
pomeni (pre)veliko obremenitev za planet in na stopnjevano gospodarsko rast, ki je
pogoj za uspešen razvoj človeštva, a po drugi strani vključuje prekomerno
izčrpavanje/porabo naravnih virov in onesnaževanje (zraka, vode, prsti; ne le na lokalni
in regionalni ravni, ampak tudi globalni, tj. svetovni, ravni). Torej, več ko nas je in več
dobrin ko proizvajamo, več proizvajamo tudi odpadkov. Sposobnost narave, da
absorbira naše odpadke, pa je omejena. Ob veliki proizvodnji se povečuje tudi
nevarnost nesreč (ekoloških katastrof), ki so posledica okvar v proizvajalnih napravah
in uporabe proizvodnih sistemov. Opozorili so na naravne meje rasti, ki jih postavljajo
omejen prostor (imamo samo eno Zemljo), omejene količine naravnih virov
(prekomerno izkoriščanje naravnih virov) in omejene samočistilne zmogljivosti okolja
(preveč odpadkov). Torej, njihovo osnovno opozorilo je bilo: prostor, naravni viri in
samočistilne zmogljivosti okolja so omejeni in dolgoročna rast je nevarna, saj vodi v
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ekološko krizo, tj. porušeno ravnotežje med človekom (družbo) in naravo (Tome,
2010). Ob tem mnogi pripomnijo, da bo narava tako ali drugače preživela, človek pač
ne.
Obstajajo pa tudi drugačne razlage. Nekateri iščejo vzroke že v samem bistvu človeka
in poudarjajo antropološki dejavnik. Človek naravo prilagaja svojim potrebam, problem
pa je, da se njegove potrebe nenehno večajo in da narašča tudi njihova raznovrstnost.
Drugi jo povezujejo z judovsko-krščansko tradicijo. Tretji poudarjajo težnjo po
dobičku, ki je temeljna gibalna sila kapitalizma. Vse te razlage temeljijo na
antropocentrizmu, tj. je prepričanje, ki človeka postavlja v središče sveta (Počkar et al.,
2011a, 2011b). Sociolog Ulrich Beck, avtor dela Družba tveganja (2001), trdi, da je
tveganje ekološke krize vgrajeno v temelje moderne civilizacije, da torej ne gre za
»napako« v delovanju družbe, ampak za nujni »sestavni del«. Ekološka kriza in
tveganja uničenja, ki jih prinaša s seboj, so sestavina modernizacijskih procesov.
Izhajajo prav iz obvladovanja narave, iz prevelike industrijske proizvodnje. Opozori na
neenakomerno porazdelitev izzivov sodobnim družbam in izpostavljenost
posameznikov in posameznic številnim tveganjem. Tveganja po eni strani niso povsem
enaka za vse. Izobrazba, višji dohodki in seznanjenost z različnimi vidiki tveganj dajejo
možnosti izogibanja nekaterim tveganjem, npr. privoščijo si zdrav življenjski slog,
kupujejo (izbirajo) bolj »neoporečno« hrano itd., vendar pa ne v celoti. Tudi bogati in
izobraženi se jim ne morejo izogniti; prej ali slej prizadanejo tudi tiste, ki jih proizvajajo
ali imajo od njih (kratkoročne) koristi. In prizadanejo tudi tiste, ki jih ne povzročajo in
ki ne uživajo obilja industrijske civilizacije. Nekatera tveganja, npr. okoljska vprašanja,
vprašanja prehranske varnosti itd., so postala že tako splošna, da se jim preprosto ni
mogoče izogniti. Pomembno je Beckovo opozorilo, da se v družbi tveganja revščina,
brezposelnost, bolezen, lakota prikazujejo kot problem posameznika in ne družbenih
skupin oziroma kot sistemski problemi.
1.5.2. Globalne prehranske razmere, ključni problemi svetovnega kmetijstva
»Posledice prehranske krize kažejo poleg ekonomskih že pretresljive socialne, zlasti v
arabskih državah pa tudi politične posledice. Pogostejše vremenske ujme« (Plut,
2012b), kot so suše in poplave, »skokovite podražitve hrane, odkrite neetične profitne
manipulacije monopolistov gensko pridelane hrane so dejansko zgolj površinski znaki
globalne prehranske krize« (Plut, 2011). »Na začetku 21. stoletja je bila letna pridelava
hrane na prebivalca za 25 % večja kot v zgodnjih 60. letih 20. stoletja in je v obdobju
2008–2010 znašala 2,2 milijardi ton žit na leto. V nekaj zadnjih desetletjih je bila rast
pridelave hrane sicer večja od rasti svetovnega prebivalstva, vendar se je kljub temu
število lačnih povečalo« (Stutz in Warf v Plut, 2012b). Plut (2012b) opozori, da je
namreč potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je hrana regionalno zelo neenakomerno
razporejena. Tako je bila leta 2009 lačna več kot ena milijarda prebivalcev, kar je največ
po letu 1970, obenem pa se v bogatih državah večji del žit uporabi kot hrana za živali,
veliko pa je konča v smetnjakih«.
»Na začetku 21. stoletja je zagotavljanje prehranske varnosti vse večjega števila
prebivalstva na globalni ravni dodatno oteženo zaradi negativnih vplivov podnebnih
sprememb. Dvig materialnega blagostanja določenih socialnih skupin v državah v
razvoju ter s tem povezane spremembe prehranskih navad (npr. večja poraba mesa) prav
tako povečuje svetovno porabo žit. Hrana postaja torej geopolitično pomembna,
strateška dobrina« ugotavlja (Plut, 2012b, 6)
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Plut (2012b, 6) v nadaljevanju pojasni: »Med vzroki pomanjkanja hrane na svetovnem
trgu se navajajo novi kupci kmetijskih pridelkov iz držav v razvoju (zlasti Kitajska),
praviloma negativne posledice podnebnih sprememb (pogostejše suše in poplave), rast
cen mineralnih gnojil, uporaba večjih kmetijskih površin za proizvodnjo biogoriv
(etanol, biodizel), obsežne pozidave in erozija kmetijskih zemljišč ter naraščanje porabe
žit za prirejo in potrošnjo mesa, zlasti v državah v razvoju. /…/ Velika poraba energije
in proizvedene prometne emisije toplogrednih plinov ob prevozu hrane na velike
razdalje so ključni širši negativni okoljski učinki«.
1.5.3. Obdelovalne površine so po svetu zelo neenakomerno razporejene
Obdelovalne površine (vrtovi, njive, sadovnjaki, vinogradi, intenzivni travniki) v 21.
stoletju obsegajo 11 % kopnih površin, pašniki 25 % in gozdovi 30 %, ostalo pa so
zaledenele površine, puščava, tundra in urbana območja. Raba prostora za kmetijstvo
je prostorsko najbolj razširjena pokrajinska raba na planetu, glavni razlog za širjenje pa
je povečanje potreb po pridelavi hrane za rastoče svetovno prebivalstvo. Obdelovalne
površine so (kot že nekajkrat omenjeno) po svetu zelo neenakomerno razporejene;
najmočnejši večplastni pritiski na okolje v Jugovzhodni Aziji, Evropi ter posameznih
regijah Severne Amerike (Plut, 2012b, 8).
»V Afriki, celini z najvišjo letno stopnjo rasti prebivalstva, obdelovalne površine
obsegajo le dobrih 6 % vseh njenih površin oziroma skoraj polovico pod svetovnim
povprečjem. In prav na območju prehransko najbolj ranljive Afrike tuji vlagatelji in
države jemljejo v zakup obsežna kmetijska zemljišča, kar še dodatno ogroža že tako
pičlo oskrbo lokalnega prebivalstva s hrano« (Plut, 2012, 8-9). Po podatkih izpred 10 let
je bilo med 27 državami sveta, ki so že imele probleme z nacionalno prehransko
varnostjo, kar 22 v Afriki (Stutz in Warf v Plut, 2012b). To je še dodatni razlog, da je
treba na globalnem nivoju prepovedati kmetijske zakupe kot sodobne oblike
zasužnjevanja afriških in drugih agrarnih ekosistemov ter kmetov, ki so sporni tudi z
etičnega vidika (Plut, 2012b). V Aziji, Afriki in Braziliji najemajo in kupujejo zemljišča
tudi evropske države za pridelavo energetskih rastlin, ki s tem še dodatno poglabljajo
probleme prebivalcev revnih držav z zagotavljanjem hrane (Perpar in Udovč, 2010).
Velike izvoznice hrane – Kanada, ZDA, Avstralija, Nova Zelandija, Argentina, Rusija
in Kazahstan so med državami z največjimi obdelovalnimi površinami na prebivalca
(Plut, 2012b). »V gospodarsko razvitih makroregijah sveta pripada posameznemu
prebivalcu skoraj dvakrat več obdelovalnih površin kot prebivalcu držav v razvoju.
Zaradi naraščanja prebivalstva se v državah v razvoju obdelovalne površine na
prebivalca hitreje zmanjšujejo kot v razvitih državah, v številnih državah sveta je
prisotna izrazita pozidava tudi najboljših kmetijskih zemljišč. Pozidava zaradi širjenja
urbanizacije, suburbanizacije in gradnje prometnic ne zmanjšuje zgolj možnosti
pridelave hrane, temveč zmanjšuje tudi opravljanje nezamenljivih ekosistemskih
storitev na bioproduktivnih zemljiščih, vključno s ponori ogljika« (Plut, 2012b, 9).
Plut (2012b) navaja, da je bilo leta 1981 na svetu največ obdelovalnih površin
namenjenih pridelavi žit (v glavnem pšenica, riž, koruza). Zlasti zaradi rasti svetovnega
prebivalstva, so se »žitne površine na prebivalca v obdobju med letoma 1950 in 2007
več kot prepolovile, kajti z 0,23 ha so se zmanjšale na samo 0,10 ha, do leta 2050 pa naj
bi se le-te znžale celo pod 0,08 ha na prebivalca, kar je pod globalno (ne le regionalno)
kritično mejo prehranske« varnosti (Plut, 2012b).

27

1.5.4. Neracionalna proizvodnja in poraba hrane, povezana z velikimi
količinami izgub in odpadkov hrane
Pomemben element v enačbi, kako zagotoviti prehransko varnost, je vprašanje zavržene
hrane. Odpadna hrana, ki nastaja v celotni prehranski verigi, količina le-te pa je odraz
našega odnosa do hrane ter posredno do okolja, je torej pomemben vidik pri proizvodnji
in potrošnji hrane (Gale, 2014).
Ocene FAO (2011) kažejo, da vsako leto zavržemo okoli tretjino celotne količine
proizvedene hrane na svetu, kar je skoraj 1,3 milijarde ton, pri čemer gre en del v
odpadke že v verigi od pridelovalca do trgovine, tj.še preden pride hrana do končnega
potrošnika, drugi del pa zavržejo gospodinjstva..
»To med drugim pomeni, da so velike količine naravnih virov zaman izkoriščene,
podobno pa velja za emisije, ki so bile proizvedene s proizvodnjo hrane, ki je bila
zavržena« (Svetovni …, 2013). Premalo se zavedamo, da s hrano mečemo stran tudi
vodo, porabljeno energijo, svoje delo ter denar (Koliko …, 2014). Metanje hrane v
smeti ima po prepričanju klimatologinje Lučke Kajfež Bogataj (v Teran Košir, 2011)
vsaj tri negativne plati – od najočitnejše etične in gospodarske do negativnih vplivov na
okolje (od porabe gnojil, ki vplivajo na kakovost podtalnice in pitne vode, do sproščanja
toplogrednih plinov iz organskih odpadkov na odlagališčih in ogromnih količin
embalaže).
Po podatkih FAO (2011) je izgubljene in zavržene hrane veliko več v razvitih državah
kot v državah v razvoju. Tako v Podsaharski Afriki in Južni/Jugovzhodni Aziji znašajo
odpadki hrane 6–11 kg na osebo letno, v Evropi in Severni Ameriki pa kar 95–115 kg
na osebo letno. V razvitih državah se letno zavrže toliko hrane, kot je pridelajo na
celotnem območju Podsaharske Afrike (Koliko …, 2014).
Izgube in odpadki hrane se pojavljajo v vseh fazah prehranske verige – »od kmetov
preko živilske industrije do trgovcev, gostincev in potrošnikov. Lahko bi rekli, da
odpadna hrana predstavlja tisto hrano, ki jo »izgubimo« že v verigi od pridelovalca
oziroma rejca do predelave, torej še preden pride do končnega potrošnika ter tisto, ki jo
»zavržejo« trgovinska in gostinska dejavnost ter potrošnik« (Koliko …, 2014). Vendar
so značilne določene razlike v obsegu, ki so vezane na razvitost držav. Razvite države
imajo relativno nizke izgube hrane v fazah pridelave in predelave. Težavo predstavljajo
predvsem velike količine odpadkov in zavržkov hrane v trgovini in gospodinjstvih
(FAO, 2011). »Glavni razlogi za zavržke hrane so preobsežna proizvodnja, zakonodaja,
vezana predvsem na določitev roka uporabe živil, shranjevanje, polne police z živili v
trgovinah, preobsežni nakupi potrošnikov in velike porcije jedi ter nezadostno
zavedanje in poznavanje pomena navedene problematike pri potrošnikih« (Koliko, …
2014). Države v razvoju pa se srečujejo z visokimi izgubami v začetnih fazah živilske
verige, tj. pridelave in predelave, predvsem zaradi pomanjkljivih tehnologij pridelave,
nezadostnih kapacitet za shranjevanje pridelkov in živil (skladišča, hladilnice) ter
neustreznega transporta in infrastrukture (FAO, 2011).
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Slika 3: Struktura odpadne hrane, Slovenija, 2011

Vir: Gale, 2013
Podatki Statističnega urada Republike Slovenije kažejo, da smo leta 2011v Sloveniji
zavrgli kar 168.000 ton hrane oziroma 82 kg na prebivalca – 77 % je bilo mešane
odpadne hrane, 4 % zelene odpadne hrane, !9 % pa so zavzemali mleko in mlečni
izdelki, vključno z ostalimi živili živalskega izvora (Slika 5) (Gale, 2013; Koliko …,
2014).
Vseprisotnost in preobilje hrane sta vzroka, da se v razvitem svetu hrano dojema kot
samoumevno in se pri tem ne upošteva, kaj vse je potrebno za njen nastanek, kajti če
dovolimo, da tej hrani poteče rok trajanja oziroma zgnije, s tem zavržemo tudi vse
naravne in finančne vire ter delo, ki je bilo vloženo v pridelavo. Ker med odpadki konča
ogromna količina še nedotaknjene hrane ali s še vedno veljavnim rokom uporabe, to
pomeni, da bi se tem odpadkom ob ustrezni osveščenosti lahko povsem izognili.
Osveščanje potrošnikov o vrednosti hrane in primeri dobrih praks lahko pripomorejo k
odmiku od dosedanjih potrošniških vzorcev (Koliko …, 2014), pri čemer imajo izredno
pomembno vlogo prav vrtci in šole. Ob tem ne smemo pozabiti, da vsak dan poleg
hrane zapravljamo ne le velike količine hrane, ampak tudi pijače.
Zavedati se moramo, da živimo v svetu, kjer so naravni viri (prst, voda, energija)
omejeni. »Za proizvodnjo zadovoljivih količin kakovostne hrane so potrebne
stroškovno učinkovite rešitve. Ena izmed prioritet mora postati tudi prizadevanje za
zmanjšanje odpadkov hrane tako na nivoju predelave in distribucije kot v
gospodinjstvih. Eden izmed možnih načinov za odpravo neravnotežja med naraščajočim
povpraševanjem in potrebo po večji proizvodnji je predvsem ozaveščanje ter promocija
in izvedba aktivnosti za zmanjšanje izgub in odpadkov hrane v gospodinjstvih« (FAO,
2011; Koliko …, 2014, ).
1.5.5. Na sredini 21. stoletja bo potrebno nahraniti 9 milijard ljudi – Od
konvencionalnega k trajnostnemu kmetijstvu
Na Zemlji nas jev na začetku 21. stoletja nekaj več kot 7 milijard, povpraševanje po
hrani je vse večje, medtem ko je razpoložljivost naravnih virov vse manjša. Zato
intenzivno, tudi t.i. »konvencionalno oziroma komercialno kmetijstvo«, ki ga
»označujejo obsežna mehanizacija, raba fosilnih goriv, monokulture, rast gensko
spremenjenih organizmov, raba sintetičnih kemičnih gnojil in pesticidov ter 18 %
neposrednega prispevka h globalnim emisijam toplogrednih plinov« (Plut, 2012b, 9), ni
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več model, s katerim bi lahko leta 2050 na Zemlji nahranili 9 milijard prebivalcev
(EBM, 2014).
Mnogi okoljevarstveniki opozarjajo, da se »v celotnem proizvodnem ciklu hrane potroši
ogromno energije za pridelavo (strojna raba za kultiviranje obdelovalnih površin,
ogrevanje hlevov, rastlinjakov, posredno tudi proizvodnja kemikalij, strojne opreme,
zgradbe), transport in predelavo (uporaba strojev, kuhanje, hlajenje, zamrzovanje)
hrane« (EBM, 2014). Kmetijstvo je največji svetovni porabnik vode, kajti »proizvodnja
hrane porabi, pa tudi onesnaži do 70 % pitne vode. Živinoreja jo porabi za napajanje
živine, čiščenje hlevov, klavnic; poljedelstvo in sadjarstvo za namakanje« (EBM, 2014).
Zato je voda, kot opozarja tudi Plut (2012b), v mnogih državah sveta že čedalje večji
omejitveni dejavnik kmetijstva.
Plut (2012b, 10) izpostavlja, da »s »pomembnim toplogrednim prispevkom (okoli
tretjine, če se upošteva še krčenje gozda zaradi kmetijstva) tudi samo kmetijstvo
pospešuje podnebne spremembe, ki s povratnimi loki ogrožajo samega povzročitelja«.
Tako sodobni agrarni sistemi pridelave hrane največ prispevajo ne samo k porabi vode,
temveč tudi k podnebnim spremembam in zmanjševanju biotske pestrosti ter k
siromašenju in izgubljanju prsti (Plut, 2012b, 10).
Plut (2012, 11) je prepričan: »Glede na nujnost odprave svetovne lakote in predvideno
povečanje potreb po hrani v številnih državah razvoja do srede 21. stoletja so v
prihodnjih nekaj desetletjih planetarno dejansko na razpolago naslednje možnosti:
1) povečanje kmetijskih površin;
2) povečanje donosov na obstoječih kmetijskih površinah in raba novih virov
hrane;
3) pravičnejša porazdelitev hrane po svetu;
4) spremembe prehranskih navad z ohranjanjem deleža mesa z živinskih farm
(uporaba žit) v prehrani prebivalcev držav v razvoju in vztrajnim
zmanjševanjem porabe mesa v državah materialne blaginje«.
V nadaljevanju Plut (2012b, 11) pojasnjuje :»Po eni od ocen kmetijskih strokovnjakov
bi lahko sicer teoretično obdelovalne površine podvojili, zlasti na račun novih zemljišč
v Afriki, Južni Ameriki in Avstraliji. Vendar opozarjajo, da so realne možnosti širjenja
kmetijskih površin zaradi okoljskih razlogov, zaradi nujnosti ohranjanja možnosti za
opravljanje ekosistemskih storitev (ohranjanje tropskih gozdov) zgolj regionalno
možne, na globalni ravni pa zlasti zaradi tvegane erozije prsti zelo omejene. /…/
Poudariti velja, da je že sedanje širjenje kmetijskih zemljišč povzročilo prekomerno
sekanje tropskih gozdov, povečalo puščave in površine zaslanjenih prsti. Določene
možnosti so tudi v večji pridelavi hrane na mestnih zemljiščih (zasebni vrtovi, tudi
strehe stavb)«.
»Več možnosti je za povečanje donosov na obstoječih kmetijskih površinah v številnih
državah v razvoju, kjer so npr. donosi žit tudi za nekajkrat manjši od donosov v razvitih
državah, vendar pa so bili večji donosi doseženi z izčrpavanjem naravne rodovitnosti
prsti, večjo rabo mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev ter z razsipnimi oblikami
namakanja. Trajnostno zasnovano namakanje, sodobne ter inovativne sonaravne tehnike
integriranega in ekološkega kmetovanja, kolobarjenje, večkratne žetve na leto in druge
možnosti pa omogočajo trajnejše dvige kmetijskih donosov, podobne donosom
konvencionalnega kmetijstva oziroma takšne, ki so primerljivi z donosi
konvencionalnega kmetijstva. /…/ Poudariti velja, da v ceni hrane konvencionalnega
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kmetijstva niso vključeni zunanji okoljski in podnebni stroški, ki so tako veliki, da bi
popolnoma spremenili tudi cenovna razmerja med konvencionalno in biološko
pridelano hrano« izpostavlja (Plut, 2012b, 11).
»Poraba in delež mesa bi se morala zlasti zaradi energetsko-okoljskih razlogov v
državah blagostanja zmanjšati, v planetarno in geopolitično zaostrenih prehranskih
razmerah pa bi se morala poraba žit za prirejo mesa zelo omejiti. /…/ Površina
potrebnih kmetijskih zemljišč bo v prihodnosti odvisna od potrebne količine in sestave
hrane ter intenzivnosti kmetijske obdelave. /…/ V primeru manjšega deleža mesa in
mlečnih izdelkov v prehrani svetovnega prebivalstva dejansko ne bi potrebovali
dodatnih kmetijskih zemljišč« zaključuje (Plut, 2012b, 11).
Problemi s pridelavo hrane zaradi klimatskih sprememb in povečevanja števila
prebivalcev že omejujejo proizvodnjo hrane v nekaterih segmentih, ali pa jo po drugi
strani vodijo v odvisnost od velikih korporacij (primer Monsanta in Nestleja). To pa ob
servilnih lokalnih politikah že bistveno vpliva na kvaliteto življenja na številnih
področjih, kamor segajo lovke omenjenih korporacij (Nestle – vodni viri, Monsanto –
semena, kemijski preparati).
Svetovni trg semen tako obvladujejo le štiri gospodarske družbe. Mnoge teh družb
so povezane v strateško zavezništvo prehranske verige; le-te delujejo na svetovni ravni s
horizontalnim in vertikalnim povezovanjem različnih sestavin proizvodnje hrane in s
tem nadzorujejo celotno verigo »od semena do trgovske police«. Moč teh verig je
ogromna, saj z obvladovanjem prehranske verige določujejo ceno kmetijskim izdelkom,
hkrati pa z raziskavami določajo smer kmetovanja v prihodnosti. V ta okvir vsekakor
sodi usklajeno delovanje velikih družb pri razvoju in širjenju gensko spremenjenih
organizmov (Klemenčič, 2010). »Gensko spremenjene sorte monopolnih multinacionalk
(Monsanto) so po mnenju vse bolj številnih okoljevarstvenikov dolgoročno zdravstveno
in ekosistemsko (zamenjava prilagojenih avtohtonih sort s tujimi sortami) tvegane in
zato zagovarjajo načelo previdnosti, torej so proti njihovi uporabi« (Plut, 2012b).
Konkurenčnost cen prehranskih izdelkov, ki jih nudijo velika nakupovalna središča, so
povzročila množično zapiranje lokalnih podeželskih trgovin (Klemenčič, 2010), propad
manjših družinskih kmetij, ponekod pa tudi opuščanje vrtičkarstva. Ohranitev
slovenskih avtohtonih in tradicionalnih sort poljščin in vrtnin je pomembna za
samooskrbo s hrano. Brez komercialnega trženja semen, ki morajo biti na voljo v
trgovinah, bo težko zaščititi avtohtone sorte. Pri zaščiti avtohtonih slovenskih vrst
poljščin in vrtnin pa imajo veliko zaslugo prav družinske kmetije, ki so ohranila
semena ter manjši pridelovalci in vrtičkarji.
Plut (2011a, 4) opozarja, da celotna kmetijska paradigma zato »potrebuje temeljito
prenovo v smeri ekosistemsko varnih, trajnostnih sistemov pridelave hrane,
prilagajanja na podnebne spremembe in zmanjšanja velikih kmetijskih emisij
toplogrednih plinov ter spremembe prehranskih navad. Na globalni in regionalnih
ravneh je potrebna zaščita prsti in stroga zaščita nenadomestljivih rodovitnih kmetijskih
zemljišč kot ključen trajnostni kmetijski cilj. Pričakovana večja delovna intenzivnost
sonaravnih oblik kmetijstva pa razen možnosti zaposlitve povečuje konkurenčnost
manjših kmetij, ki jih je konvencionalno kmetijstvo skoraj uničilo«.
Brown (v Plut, 2011a, 5) je mnenja, da »je nujna čimprejšnja stabilizacija svetovnega
prebivalstva kot eden ključnih dejavnikov za zagotavljanje tudi sicer negotove globalne
prehranske varnosti sredi 21. stoletja«. Plut (2012b, 5) poudarja, da »prehrana, ki
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temelji na mesu, v povprečju potroši 4-krat več virov kot vegetarijanska prehrana. /…/
Nekateri strokovnjaki prav zaradi okoljskih razlogov ter pomanjkanja hrane poudarjajo,
da je v gospodarsko razvitih državah potrebna usmeritev k bolj vegetarijanski prehrani
čeprav je nujno opozoriti, da je živinoreja, ki ne uporablja žit kot krme, z vidika okolja
kar sprejemljiva, kajti npr. v gorskem svetu večji del travnikov ter pašnikov ni mogoče
uporabljati za njivske površine oziroma za pridelavo žit«.
Brown (v Plut, 2012b, 13) predlaga sledeče ključne usmeritve za svetovno kmetijstvo,
ki bi bile sprejemljive tudi z vidika okolja:
– porast kmetijskih zemljišč z večkratnimi letnimi žetvami, predvsem v zmernih
geografskih širinah (Evropa, ZDA, severna Indija, Argentina, severna Kitajska,
severna Indija, vzhodna Afrika itd.);
– porast vodne produktivnosti (učinkovitejše namakanje, zamenjava vodno
intenzivnih kmetijskih kultur ter učinkovitejše namakanje, višja cena vode);
– manjša porabe žit kot krme za živali v gospodarsko razvitih državah;
– učinkovitejša pridelava mesnih proteinov;
– novi produkcijski sistemi za proteine (npr. uporaba ostankov žetev za prirejo
mleka, akvakultura.
Prehranska varnost svetovnega prebivalstva je v prihodnje odvisna od stabilizacije
naslednjih ključnih kmetijskih virov (Plut, 2011a, 5):
– obdelovalnih zemljišč (zaščita pred erozijo, zastrupljanjem in pozidavo);;
– vodnih virov (učinkovitejše oblike namakanja);
– pašnih zemljišč (preprečitev prekomerne paše);
– svetovnega podnebja (stabilizacija temperatur).
»Globalna prihodnost glede prehrane je negotova, geopolitično in socialno zelo
eksplozivna, predlagane radikalnejše sonaravne ukrepe pa bo glede na izjemne profite
in načrte obstoječih kmetijskih lobijev zelo težko uveljaviti. Zagotavljanje prehranske
varnosti svetovnega prebivalstva v 21. stoletja v okviru trajnih zmogljivosti
ekosistemov bo v obdobju podnebnih sprememb vsekakor ena ključnih ter
najzahtevnejših nalog človeštva in vseh odgovornih držav. Naraščajoči stroški,
podnebne spremembe in negativne posledice ekosistemsko destruktivnega sistema
pridelave hrane dobesedno silijo vladne politike in pridelovalce hrane k sonaravnemu
in agroekološkemu modelu kmetovanja. Metode in tehnike proizvodnje trajnostnega
kmetijstva povezujejo družbene, okoljske in tehnološke vire znotraj regij, kar ustvarja
bolj raznovrstne agrarne sisteme pridelave hrane« ( Plut, 2012b).
Vse več je strokovnjakov, ki zaradi vse večje globalne okoljske in prehranske
negotovosti ter dvomov v dolgoročno okoljsko trajnost dosedanjih načinov reševanja
problemov pridelave, razporeditve hrane ter lakote poudarjajo vse večji pomen
prehranske samooskrbe držav, lokalnih skupnosti ter kmetijskih praks, katere so
prilagojene lokalnim okoljskim zmogljivostim. (Plut, 2012b). Strokovnjaki so si tu
enotnega mnenja: »Bogate države bi morale zaradi dolgoročnih razvojnih interesov, pa
tudi zaradi lastnih varnostnih interesov finančno pomagati državam v razvoju, da bi
lahko same prehranile prebivalce. Tudi zaradi okoljskih pritiskov in dodatne porabe
energije so prevozi hrane na velike razdalje netrajnostni« (Perpar in Udovč, 2012a; Plut,
2012b).
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1.6. LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA S HRANO
Ko pišete prihodnost, preženite strah,
saj škarje in platno so v vaših rokah.
Globalnost ekonomskih, socialnih in okoljskih problemov zahteva globalen odgovor,
stkan kot mreža ustreznih lokalnih in regionalnih odgovorov (Plut, 2010). Kot že
rečeno, prehransko varnost, ki ponovno postaja pomembna vrednota, bomo lahko
dosegli le z okrepljenimi stopnjami samooskrbe.
Leta 2005 je FAO ob svetovnem dnevu hrane opozoril svet na pomembnost
medsebojnega sodelovanja držav pri razvoju in ohranjanju kmetijstva pri zagotavljanju
trajnostne oskrbe s hrano, pri čemer glede na razvoj globalne trgovine izpostavlja prav
pomen lokalno pridelane hrane. V ReNPPP 2005–2010 je bila tako lokalna trajnostna
oskrba opredeljena kot tretji steber zagotavljanja varnega in zdravega prehranjevanja
(MKGP, 2016a, 2016b; Sklep …, 2012).
»V pričakovanih razmerah nestabilne oskrbe s hrano na globalni ravni, pa tudi zaradi
spoznanj o negativnih okoljskih učinkih velikih (tudi medcelinskih) transportov hrane,
postaja vprašanje lokalne samooskrbe s hrano ponovno pomembno, prehranska varnost
ter lastna proizvodnja/pridelava hrane (na državni ravni) pa postajata ponovno strateški
politični vprašanji, tudi v Sloveniji« (Perper in Udovč, 2010b, 2). Slovenija z domačo
pridelavo hrane v zaostrenih globalnih razmerah ne pokriva svojih potreb po kmetijskoživilskih proizvodih, stopnja samooskrbe pa se zmanjšuje.
1.6.1. Multifunkcionalnost lokalne trajnostne oskrbe s hrano – pomen,
prednosti in cilji le-te
Svetovna Zdravstvena Organizacija v svojih dokumentih, ki opredeljujejo področje
delovanja prehranske politike (First Food and Nutrition Action Plan 2000−2005),
definira/postavlja tri temeljne stebre, pomembne za zagotavljanje varnega in zdravega
prehranjevanja. Podobno bila tudi ReNPPP 2005−10 zasnovana celovito in je obsegala
tri ključne stebre (Slika 8) (ReNPPP, 2005, 8):
1. Steber varnih živil/hrane vključuje preprečevanje biološkega, fizikalnega ter
kemičnega onesnaževanja živil oziroma hrane na vseh stopnjah živilske verige (od
pridelave in predelave ter trgovine z živili do priprave oziroma ponudbe hrane).
2. Steber uravnoteženega in varovalnega prehranjevanja je usmerjen v zagotavljanje
optimalnega zdravja s pomočjo zdravega prehranjevanja ter zdravih prehranjevalnih
navad, zlasti skupin s posebnimi prehranskimi potrebami (otrok, nosečnic, doječih
mater, starostnikov, delavcev) ter zdravstveno in socialno-ekonomsko ogroženih skupin
prebivalstva.
3. Steber zagotavljanja trajnostne oskrbe z živili vključuje zagotavljanje dostopnosti do
kakovostne in zdravju koristne hrane, ki uresničuje razvijanje trajnostnih kmetijskih in
okoljevarstvenih politik ter upošteva kulturno specifične načine prehranjevanja
prebivalcev.
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Slika 4: Varno in zdravo prehranjevanje

Vir: Buzeti, 2014
Mnogo raziskovalcev je dokumentiralo prednosti lokalno pridelane hrane (Dahlberg,
1994; DeLind, 1994; Gordon, 2003). Te prednosti so kategorizirane kot družbene
(poznan izvor hrane, način pridelave, interakcija med enako mislečimi porabniki),
gospodarske (podpora lokalnemu gospodarstvu, manjši transportni stroški, porast
zaposlovanja na lokalnem območju), zdravstvene (izboljšana varnost in kakovost hrane;
manjše tveganje za bioterorizem) ter okoljske (ohranjanje biološke biodiverzitete in
zmanjšanje uporabe pesticidov/kemikalij). Tem pa bi lahko dodali še etične
(kmetje/pridelovalci dobijo pošteno plačilo za opravljeno delo oziroma za svoje
proizvode, vzpostavijo se pristnejši stiki med pridelovalci in potrošniki, humanost do
živali).
Cilj lokalne trajnostne oskrbe s hrano je »povečati porabo kakovostnih, lokalno in
trajnostno pridelanih ter zdravju koristnih živilih/hrane, okrepiti skrb za pitno vodo in
okolje in pitno vodo, spodbuditi razvoj podeželja in lokalnega gospodarstva, vzpostaviti
dobro kmetijsko prakso ter okrepiti možnosti za samooskrbo ob nestabilnih razmerah na
svetovnih trgih z živili/hrano« (NPPP, 2005, 34; Resnik Planinc in Ilc, 2010; 3).
Ključne priložnosti lokalne trajnostne oskrbe s hrano za Slovenijo so (NPPP, 2005, 34):
– večji delež kakovostnih, zdravju koristnih in lokalno značilnih živil;
– večja gospodarska moč ter večja možnost za zaposlovanja na lokalni ravni;
– uveljavljanje podeželja in podeželskega turizma s pomočjo tradicionalne
lokalno pridelane hrane;
– oživitev mestnih jeder s ponudbo lokalno pridelane hrane na mestnih tržnicah
in boljše povezovanje med mestnimi in podeželskim občinami;
– zadovoljitev naraščujočih potreb potrošnikov po lokalno pridelani hrani;
– povečanje človeškega in socialnega kapitala na podeželju ter razvoj in krepitev
lokalnih gospodarstev, kar bo pozitivno vplivalo na ohranitev poseljenosti
slovenskega podeželja;
– varovanje in ohranjanje okolja ter kakovosti tal, zmanjšanje škodljivih
učinkov pesticidov na okolje, zaščita podtalnice.
»Iz zdravstvenega vidika se priporoča uživanje sezonske hrane iz lokalnega okolja, saj
je takšna hrana običajno bolj dozorela (sadje in zelenjava) in ima višjo biološko
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(hranilno) vrednost. Z daljšanjem verige od pridelovalca do potrošnika se drastično
zmanjša vsebnost različnih vitaminov, ki so za naše telo izrednega pomena. Možno je
torej, da bo hrana, za katero je jasno, da bo podvržena dolgemu transportu in
skladiščenju, zaradi nujnih obsežnih agrotehničnih ukrepov pri njeni proizvodnji, manj
kakovostna. Pri živilih domačega izvora zaradi bližine pridelave ni potrebno uporabljati
konzervansov, zato so sicer lahko manj obstojna, vendar pa prepoznavna po bogatem in
tradicionalnem okusu. Vzpostavitev t.i. »kratkih verig« med pridelovalcem in
potrošnikom bo zagotovo pozitivno vplivala na domačo pridelavo živil ter njeno
povezovanje, na povečan obseg ponudbe raznolikih in kakovostnih živil lokalnega
porekla, posledično pa tudi na znižanje cen in večjo potrošnjo« (Sklep …, 2012, 3).
Skratka, hrana iz neposredne bližine, ki je pridelana na trajnostni način, je pomembna
predvsem zaradi izboljšanja zdravja prebivalstva (zaradi višje hranilne vrednosti),
varovanja okolja (krajše transportne poti), prispevanja k urejenosti in obdelanosti ter
ohranjanju delovnih mest na podeželju, zagotavljanja državne varnosti v času
gospodarskih kriz in zmanjšanja odvisnosti od zunanje trgovine (kar je pomembno
predvsem v času motene oskrbe) ter zmanjšanja revščine in družbene neenakosti.
Zato je smiselno vzpodbujati lokalno okolje, da se samooskrbuje ter s tem poveča
kakovost življenja vseh vključenih v ta proces. S stališča trajnosti je smiselno
vzpodbujati integriran in ekološki način pridelave oziroma reje ter uvajanje teh
izdelkov/pridelkov v vsakdanjik v okviru sistema javnega naročanja oziroma naročil
ter na ta način zagotavljati hrano, ki je pridelana v lokalnem okolju (Sklep …2012, 4).
Uredba o zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012)
tudi določa, da mora naročnik pri javnem naročanju določiti najmanj 5 % živil,
pridelanih na ekološki način oziroma živil , do konca leta 2013 in 10 % od leta 2014
naprej.
Lokalna trajnostna oskrba za javne zavode pomembna iz 3 vidikov: (Buzeti et al.,
2005, 5–6; Resnik Planinc in Ilc, 2010):
1) Preskrba z živili, pridelanimi na trajnostni/sonaravni način.
2) Pristnejši stik z okoljem.
3) Vzgojno-izobraževalni element ter vzgoja za izbiro zdrave, lokalno pridelane
hrane.
V tej točki vidimo možnost vključevanja vsebin lokalne trajnostne oskrbe s hrano
pri pouku različnih predmetov, tudi geografije, domovinske in državljanske
kulture ter etike in sociologije.
Z uveljavitvijo kratkih verig bomo zagotovili trajnostno rabo površin, namenjenih
pridelavi hrane, pripomogli k zmanjševanju sproščanja toplogrednih plinov zaradi
transporta hrane iz oddaljenih držav, ohranjali delovna mesta na podeželju in tako
izboljšali prehransko varnost prebivalstva in dvignili stopnjo samooskrbe s kakovostno,
zdravo, lokalno pridelano hrano (Sklep …, 2012).
Če na kratko povzamemo, predvideva se, da bi z vzpostavitvijo sistema lokalne
trajnostne oskrbe lahko izboljšali kakovost hrane in prehranjevalne navade prebivalcev
Slovenije, s tem pa prispevali tudi k varovanju in ohranjanju okolja. Končni neposredni
cilj lokalne trajnostne oskrbe je povečati ponudbo, kakovost ter pestrost ponudbe,
zmanjšati obremenitve okolja in prispevati k razvoju podeželja ter zagotoviti delovna
mesta, posredno pa pozitivno vplivati na zdravje in socialno-ekonomski položaj
prebivalstva (ReNPPTDZ, 2015).
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Cilje lokalne trajnostne oskrbe s hrano, med katere sodijo »izboljšanje prehranskih
navad prebivalstva, razvoj lokalne ekonomije, izboljšanje socialno-ekonomskega statusa
lokalnih pridelovalcev in varovanje ter ohranjanje okolja (manj odpadkov in transporta,
zagotoviti večjo zdravstveno ustreznost ter kakovost živil) lahko posledično
ovrednotimo kot smiselne in realne (Resnik Planinc in llc, 2012).
1.6.2. Realni potencial za lokalno trajnostno oskrbo v Sloveniji
V Sloveniji smo v zadnjih letih priča nevarnemu trendu padanja obsega kmetijskih in
obdelovalnih površin ter obsega doma pridelane hrane. Analize razpoložljivih
statističnih podatkov za daljše časovno obdobje kažejo, da se je v obdobju 1991–2009
obseg kmetijskih zemljišč zmanjšal za 92.798 ha, obseg kmetijskih obdelovalnih
zemljišč pa za 19.928 ha (Statistični letopis, 1992, 2010). Pomemben je tudi podatek, da
imamo v Sloveniji le še 2.447 m2 kmetijskih zemljišč v uporabi na prebivalca ter samo
866 m2 obdelovalnih površin na prebivalca (Eurostat Yearbook, 2010).
Zaskrbljujoča je tudi samopreskrba, ki znaša po podatkih Kmetijskega inštituta
Slovenije pri rastlinskih proizvodih 33–70 % (SURS, 2012). Pomembno je opozoriti
tudi na dejstvo, da pridelava hrane po letu 2004 pada hitreje kot obseg kmetijskih
zemljišč. Slovenija z domačo pridelavo hrane (v zaostrenih globalnih razmerah) ne
pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih, stopnja samooskrbe pa se
zmanjšuje, zato je zagotavljanje prehranske varnosti pomembno strateško in politično
vprašanje. Doseganje čim višje osnovne prehranske varnosti je vodilo predvsem
kmetijske in prehranske politike in prav lokalna trajnostna oskrba s hrano je njun skupni
imenovalec (MKGP, 2016a).
Tako je »eden izmed strateških ciljev razvoja slovenskega kmetijstva in proizvodnje
hrane zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in
potrošniku dostopne hrane. V pričakovanih razmerah večjih težav z oskrbo s hrano v
svetovnem merilu in tudi zaradi spoznanj o negativnih okoljskih učinkih daljših
transportov hrane postaja vprašanje lokalne samooskrbe s hrano ponovno pomembno.
Zagotavljanje hrane lokalnemu prebivalstvu s trajnostnim izkoriščanjem domačih
proizvodnih virov je strateška opredelitev Republike Slovenije, ki določa tudi njeno
politično in ekonomsko suverenost. Prehranska politika zasleduje isti strateški cilj, tj.
pospešiti ponudbo in povpraševanje po kakovostni in zdravju koristni hrani, pridelani
lokalno in na trajnostni način ter s tem izboljšati oskrbo prebivalstva z lokalno
trajnostno pridelano hrano« (Sklep …, 2012, 3).
Najbolj očiten vzrok strateško nevarno nizke stopnje prehranske samooskrbe Slovenije
je zmanjšanje njivskih površin, pomembna pa je tudi neizkoriščenost naravnega
kmetijskega potenciala. Splošno zmanjševanje kmetijskih zemljišč zaradi opuščanja
obdelave zlasti v vzpetem svetu in obsežne pozidave na pretežno najbolj rodovitnih
ravninskih območjih je z vidika nacionalne varnosti zelo tvegano povečalo njeno
prehransko odvisnost, zlasti v geopolitično nevarnem obdobju še večjega pričakovanega
globalnega pomanjkanja hrane. Zato sta dovolj velika kmetijska zemljišča in ohranjanje
naravne rodovitnosti prsti na kmetijskih zemljiščih ključna naravna predpogoja za
zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije v že začetem obdobju stabilizacije njenega
prebivalstva (Plut, 2012b). Varovanje najboljših kmetijskih zemljišč in povečanje
samopreskrbe s hrano mora v Sloveniji predstavljati pomembno razvojno prioriteto.
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1.6.2.1. Naravne in družbene danosti kmetijske pridelave
Naravne razmere za kmetijstvo so v Sloveniji razmeroma neugodne. Okoli 75 %
kmetijskih zemljišč se nahaja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje
(OMD)5, kot so hribovska, gorska (vpliv razgibanosti reliefa, nadmorske višine;
prevlada travnikov in pašnikov; onemogočene druge intenzivnejše rabe) in kraška
(plitvost in slabša kakovost tal pogojujeta predvsem travniško rabo tal) oziroma drugače
omejevana območja (Ogrin in Plut, 2009; Plut, 2010, 2012b; ReSURSKŽ, 2011, 3).
Slika 5: Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD)

Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 86
Obenem so najboljša kmetijska zemljišča (z izjemo nekaterih prisojnih vinogradniških
in sadjarskih površin) v veliki meri v ravninah (občutljiva območja s talno vodo z
izjemno pomembno vodooskrbno vlogo), v dolinah in kotlinah (pod pritiski
suburbanizacije in gradnje cest) (Ogrin in Plut, 2009, 170; Plut, 2012b), zaradi česar
prihaja do konflikta interesov.
Slabše pridelovalne razmere sicer ne onemogočajo povsem kmetijske pridelave na teh
območjih, vplivajo pa na manjšo proizvodno sposobnost oziroma nižjo produktivnost
kmetij, omejen oziroma manjši izbor kultur in proizvodnih usmeritev, manjšo
konkurenčnost in višje proizvodne stroške – dražijo pridelavo (Ogrin in Plut, 2009, 170;
ReSURSKŽ, 2011, 3).

5

V Sloveniji so območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD) določena na podlagi
uredbe EU in potrjena s Programom razvoja podeželja 2007–2013. Glede na kriterije, ki se uporabljajo za
določitev teh območij, se delijo v tri skupine in sicer hribovsko gorska območja (HGO), druga OMD
(DO) in območja s posebnimi omejitvami (PO) (Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 85).
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Poleg tega so kmetijska gospodarstva v Sloveniji majhna in razdrobljena, njihova
specializacija pa nizka. V zadnjem času sicer nastajajo nekatere strukturne spremembe.
Število kmetijskih gospodarstev se manjša, zato se površina kmetijske zemlje v uporabi
na kmetijo nekoliko povečuje, s tem pa se povečuje tudi povprečna velikost kmetijskih
gospodarstev, a še vedno manj od želenega (Perpar in Udovč, 2010b). Ker se je število
kmetijskih gospodarstev v obdobju 2000–2010 zmanjšalo bolj kot površina kmetijskih
zemljišč v uporabi, se je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev povečala od 5,6 ha
v letu 2000 na 6,4 ha v letu 2010 oziroma za 14 % (Poročilo o stanju kmetijstva …,
2011, 16). V Slovenji je okoli 75.000 kmetijskih gospodarstev. Površina kmetijskih
zemljišč v uporabi kmetijskih gospodarstev v zadnjih letih (po letu 1997) v glavnem
niha okoli 500 tisoč hektarov (Popis kmetijstva 2010, 2012; MKGP, 2016c; SURS,
2016).
Preglednica 1: Struktura kmetijskih gospodarstev po velikosti KZU; 2000 in 2010

Kmetijska gospodarstva
Število
Indeks Struktura (%)
2000
2010* 2010/00 2000
2010*
<20 ha 84.651 71.372 84,3
97,9
95,5
>=20 ha 1.816 3.339 183,9
2,1
4,5
Skupaj 86.467 74.711 86,4
100,0
100,0
* začasni podatki
Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 17

Kmetijska zemlja v uporabi (KZU)
Površina (ha)
Indeks Struktura (%)
2000
2010* 2010/00 2000
2010*
403.852 338.194 83,7
83,1
71,0
82.026
138.362 168,7
16,9
29,0
485.878 476.556 98,1
100,0
100,0

Slika 6: Število kmetijskih gospodarstev in površina po velikostnih razredih KZU;
2000–2010

Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 17
Zemljišča, primerna za kmetijstvo, so omejena, saj v strukturi rabe tal v Slovenji
pretežni del (60 %) ozemlja pokrivajo gozdovi, kar Slovenijo po deležu gozdov uvršča
na drugo mesto v Evropi (za Finsko). Kmetijska zemljišča zavzemajo manj kot 30 %
vse površine, ta delež pa vztrajno pada zaradi zaraščanja, širjenja zazidalnih površin in
nove prometne infrastrukture (ReSURSKŽ, 2005, 3). Preostalih 10 % so druga
zemljišča (pozidane ali nerodovitne površine, močvirja ipd.) (Perpar in Udovč, 2010b).
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Preglednica 2: Površina ozemlja in pokrovnost tal po različnih virih in evidencah

SURS (planimetrično); 2005
Površina (ha)
Struktura (%)
MKGP (ortofoto); 2010
Površina (ha)
Struktura (%)

Vse
Gozdnate kmetijske Odprte
površine površine površine

Pozidano,
ceste,
železnice

Vode

1.338.654 562.753
66,0
27,8

31.764
1,6

13.503 80.626
0,7
4,0

2.027.300
100,0

1.209.239 666.705
59,6
32,9

30.870
1,5

13.862 106.706
0,7
5,3

2.027.382
100,0

Skupaj
Slovenija

Vir: Popis kmetijskih zemljišč …, 2011, 83
Statistični podatki kažejo, da so se od leta 1991 do leta 2011 kmetijska zemljišča v
uporabi zmanjšala za 103.080 ha, površina njiv in vrtov pa za 26.373 ha (Preglednica
4) (MKGP, 2016c). Zato je z vidika zagotavljanja zadostne preskrbe s hrano in s tem
zadovoljevanje ene od osnovnih potreb človeštva nujno zagotoviti obdelanost ter
ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem.
Preglednica 3: Struktura kmetijskih zemljišč v uporabi po zemljiških kategorijah (v ha)
Kmetijska zemljišča
v uporabi (KZU)
Njive in vrtovi
Trajni travniki in pašniki
Trajni nasadi

1991

2003

2008

2009

2010

2011

561.294

509.709

492.424

468.496

482.803

458.214

20111991
-103.080

195.117
334.329
31.848

172.753
308.348
28.608

180.303
285.973
26.148

175.189
267.304
26.003

170.149
285.713
26.941

168.744
262.603
26.867

-26.373
-71.726
-4.981

Vir: MKGP, 2016c
V strukturi (rabe) kmetijskih zemljišč v uporabi prevladuje trajno travinje, tj. trajni
travniki in pašniki (okoli 60 %). Le okoli 35 % vseh kmetijskih zemljišč je namenjen
pridelavi poljščin in vrtnin (njive in vrtovi), preostalih 5 % pa pokrivajo trajni nasadi
(ReSURSKŽ, 2005, 3).
Slika 7: Spremembe skupne površine in struktura kmetijske zemlje v uporabi

Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 21
Kmetijska zemljišča so naravna dobrina pomembna za pridelavo hrane, varovanje
okolja, vplivajo pa tudi na podobo kulturne krajine, njene estetske in naravne vrednosti
ter nenazadnje na poseljenost podeželja. Kot že omenjeno, obseg kmetijskih zemljišč se
zaradi intenzivne pozidave in zaraščanja kmetijskih zemljišč (zlasti njiv) ter
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povečevanje gozda in nerodovitnih površin (pozidave) vztrajno zmanjšuje (za skoraj
desetino v obdobju 1981–1991).
Preglednica 4: Struktura kmetijskih zemljišč v uporabi po zemljiških kategorijah (v ha)
1991

2003

2008

2009

2010

2011

Kmetijska zemljišča v uporabi (KZU)

561.294

509.709

492.424

468.496

482.803

458.214

2011–
1991
-103.080

Njive in vrtovi

195.117

172.753

180.303

175.189

170.149

168.744

-26.373

Trajni travniki in pašniki

334.329

308.348

285.973

267.304

285.713

262.603

-71.726

Trajni nasadi

31.848

28.608

26.148

26.003

26.941

26.867

-4.981

Vir: MKGP, 2016c
Plut (2012b) navaja, da je bilo » … leta 1991 v Sloveniji 561.294 ha kmetijskih zemljišč
v uporabi oziroma 2833 m2 na prebivalca, kar je že bilo nekoliko pod ravnijo
zagotavljanja varne prehranske oskrbe. V letu 2000 je bilo 508.960 ha kmetijskih
zemljišč v uporabi oziroma 2571 m2 na prebivalca, leta 2009 pa le še 468.496 ha
oziroma 2297 m2 na prebivalca, kar je bistveno pod povprečjem EU-27 (3510 m2 na
prebivalca)« (Preglednici 5 in 6). Glede zagotavljanja prehranske varnosti na podlagi
lastnih kmetijskih zemljišč je Slovenija povsem na koncu lestvice držav članic EU
(Perpar in Udovč, 2010a, 2010b).
Preglednica 5: Slovenija – kmetijska zemljišča (1991–2030)
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha)
Kmetijska zemljišča v uporabi
na prebivalca (m2)
Njive in vrtovi (ha)

1991
561.000
2833

2009
468.000
2297

2030 – predlog
600.000–650.000
3000–3300

246.000

175.000
(2010: 170.149)
858 (2010: 830)
101.000
(2010: 93.900)
495 (2010: 458)
74.000

250.000–300.000

450.000
(2007–2009)
(150.000 t pšenice)
5814

600.000–700.000
(250.000–300.000 t
pšenice)
5000–5400

Njive in vrtovi na prebivalca (m2)
Površine žtaric – skupaj (ha)

1242
121.000

Površine žitaric na prebivalca (m2)
Površine pod pšenco in koruzo za
zrnje (m2)
Pridelek pšenice in kouze za zrnje (t)

611
103.000

Gozdne površine na prebivalca (m2)

5409

510.000
(1989–1991)

1250–1500
140.000–160.000
700–800
110.000–130.000

Vir: Plut, 2012b
»Leta 1960 je bilo v Sloveniji okoli 300.000 ha njiv in vrtov oziroma 1875 m 2 na
prebivalca in leta 1991 246.000 ha oziroma 1242 m2 na prebivalca. Leta 2009 je bilo le
še 175.000 ha njiv in vrtov (od tega je bilo 101.000 ha žitnih in 54.000 ha površin za
krmne rastline) oziroma pičlih 858 m2 na prebivalca, leta 2010 pa 170.000 ha oziroma
le še 830 m2 na prebivalca. Več kot polovica njiv (blizu 60 %) je bila namenjena
pridelavi žit, zlasti koruze za zrnje in pšenice, skoraj tretjina pa pridelavi zelene krme,
med katero prevladujejo silažna koruza ter trave in travno-deteljne mešanice« (Plut,
2012b, 14).
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Slika 8: Skupna površina in setvena struktura njiv

Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 22
Preglednica 6: Kmetijska zemljišča EU–27 in Slovenije (2007–2009)
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi od skupne
površine (%)
Kmetijska zemljišča v uporabi na prebivalca (m2)
Obdelovalne površine (%)
Obdelovalne površine na prebivalca (m2)
Gozdne površine na prebivalca (m2)

EU–27 (2007)
40,1

Slovenija (2009)
24,3

3510
24,2
2080
3540
(za 42 %-no gozdnatost
EU–27)

2297
8,6
858
5814
(za
58
%-no
gozdnatost SLO)

Viri: Plut, 2012b
Slovenija je po obsegu kmetijskih obdelovalnih površin, tj. njiv in vrtov, na repu držav
članic EU, kajti med 27 državami je bila uvrščena na 24. oziroma 25. mesto. Leta 2009
je bilo namreč samo še 8,6 % obdelovalnih površin (1900 19 %; 1953 18 % in 1991 11
%) in 24,3 % kmetijskih površin v uporabi glede na celotno površino države
(Preglednica 7). Evropsko povprečje je bilo leta 2007 24,2 % obdelovalnih oziroma
40,1 % skupnih kmetijskih površin v uporabi (Plut, 2012b; Suhadolc et al., 2010).
Problematika toliko bolj zbuja skrb zaradi negativnega trenda, saj smo med letoma 2002
in 2007 zaradi pozidave in urbanizacije izgubili 19.712 ha, od tega 65 % kmetijskih
zemljišč oziroma v povprečju 7 ha kmetijskih površin dnevno (Ogrin in Plut, 2009;
Perpar in Udovč, 2010a; Plut, 2012b).
Statistični podatki kažejo, da so se od leta 1991 do leta 2009 kmetijska zemljišča v
uporabi zmanjšala za 93.000 ha oziroma za 17 %, njivske površine pa za 71.000 ha
oziroma za 29 % (Preglednica 6) oziroma od leta 1991 do leta 2011 za 103.080 ha,
površina njiv in vrtov pa za 26.373 ha (Preglednica 4) (MKGP, 2016 c).
V letu 2010 so kmetijska gospodarstva upravljala z okoli 500.000 ha kmetijskih
zemljišč, uporabljala pa okoli 467.000 ha. V primerjavi s podatki popisa iz leta 2000 so
se skupna kmetijska zemljišča v uporabi zmanjšala za okoli 19.000 ha oziroma za slabe
4 % (Ogrin in Plut, 2009; Plut, 2012b).
Po drugi strani se, predvsem na neugodnih terenih za kmetovanje, del kmetijskih
zemljišč še zarašča in s tem zmanjšuje njihova funkcija pridelave hrane. Dodaten
problem pri samopreskrbi s prehranskimi proizvodi povzroča pridelava rastlin za
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biomaso na kmetijskih zemljiščih za potrebe rastočih bioplinarn (Perpar in Udovč,
2010b).
Dejstvo, da imamo le okoli 858 m2 njivskih površin na prebivalca, za preživetje na
podlagi lastne pridelave pa bi v geografsko in klimatsko podobnih razmerah za varno
prehransko oskrbo v Sloveniji potrebovali na prebivalca najmanj 3000 m2 kmetijskih
zemljišč v uporabi (njiv, trajnih travnikov in pašnikov, sadovnjakov, vinogradov)
(Hrustel Majcen v Plut, 2012b) oziroma 2500–3000 m2 obdelovalnih kmetijskih
zemljišč (Plut, 2012b). Ob upoštevanju dejstva, da so na dveh tretjinah kmetijskih
zemljišč v Sloveniji izraziti omejitveni naravni dejavniki pridelave hrane in je manjši
delež njivskih površin, je dejansko potrebna površina kmetijskih zemljišč v uporabi za
varno oskrbo z doma pridelano hrano še nekoliko večja, od nas nujno zahteva
racionalen odnos do kmetijskih zemljišč in trajnosten razvoj v prostoru. Zato je z vidika
zagotavljanja zadostne preskrbe s hrano in s tem zadovoljevanje ene od osnovnih potreb
človeštva, nujno zagotoviti obdelanost ter ustrezno varstvo kmetijskih zemljišč pred
trajnim spreminjanjem.
1.6.2.2. Stanje na področju samooskrbe – neto uvoznica hrane
Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih
proizvodih. V letu 2008 je bila splošna stopnja prehranske samooskrbe Slovenije le še
okoli 50 %, okoli leta 1970 pa skoraj 70 % (Plut, 2012b). Stopnja samooskrbe v
Sloveniji je za živalske proizvode precej višja ter nekoliko stabilnejše kot za rastlinske.
Zaradi sorazmerno stabilne prireje in domače potrošnje mesa je stopnja samooskrbe v
bilanci mesa v obdobju med 2001 in 2010 ostajala visoka. Pri rastlinskih pridelkih je
stopnja samooskrbe med leti močno odvisna od letine, ki je pogojena predvsem z
vremenskimi razmerami (Poročilo o stanju kmetijstva …, 2010; Popis kmetijstva 2010,
2012) in se je v obdobju med 2001 in 2010 po izračunih Kmetijskega inštituta Slovenije
gibala med 33 in 70 % (Plut, 2012b; SURS, 2012).
Slika 9: Stopnja samooskrbe po vrstah kmetijskih proizvodov (%),
Slovenija, 2000–2010

Vir: Gale, 2011
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Stalni presežki se pojavljajo le pri hmelju, ki je skoraj v celoti namenjen svetovnemu
trgu, perutninskem mesu, mleku in svežih jabolkih. Pri mesu drobnice in govedi ter
jajcih (stopnja samooskrbe okoli 95%) sta prireja in poraba dokaj izravnani. Največji
primanjkljaj je pri sladkorju, ki ga sami ne proizvajamo več, ter rastlinskem olju, velik
je tudi pri zelenjavi (stopnja samooskrbe pod 40 %), žitu (stopnja samooskrbe okoli 50
% pri pšenici in okoli 60 % pri vseh žitih skupaj), krompirju (stopnja samooskrbe med
60 % in 70 %) in svinjskem mesu (stopnja samooskrbe pod 70 %). Primanjkljaj se
pojavlja tudi pri medu (stopnja samooskrbe okoli 80 %). Pri vinu se izvozno-uvozni
status spreminja, pri čemer je Slovenija tradicionalno neto uvoznik namiznega vina in
neto izvoznik kakovostnega vina (ReSURSKŽ, 2005, 5; Perpar in Udovč, 2010a,
2010b).
Najbolj problematična je samooskrba z zelenjavo, čeprav se povpraševanje po zelenjavi
povečuje. Prav pridelava zelenjave je tudi zelo močno odvisna od vremenskih razmer in
omejena na kratek čas sezone (Vrednotenje izvajanja ReNPPP 2005–2010, 2011).
Težavna je tudi oskrba s krušnimi žiti – ko se pojavi kriza, ljudje najprej iščemo kruh,
krušno moko in izdelke iz nje. Samooskrba s krompirjem je po letu 2004 začela padati
in sicer zaradi precej zmanjšane pridelave. Leta 2010 je znašala 63 %, do leta 2013 pa je
padla na 46 % in sicer zato, ker je bilo zmanjševanje domače proizvodnje krompirja
hitrejše od zmanjševanja potrošnje krompirja.
Slika 10: Samooskrba z rastlinskimi proizvodi (%); 2005–2010

Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 25
Slika 11: Samooskrba z živalskimi proizvodi (%); 2005–2010

Vir: Poročilo o stanju kmetijstva …, 2011, 26
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Slovenija na splošno ostaja neto uvoznica kmetijsko-živilskih proizvodov, kajti z
domačo proizvodnjo ne zadosti svojim potrebam po kmetijskih proizvodih, njen
trgovinski primanjkljaj pa se je po vstopu v EU še povečal. K temu so dodatno
pripomogle nove distribucijske in tržne strukture, zaprtje nekaterih obratov (npr.
Tovarne sladkorja v Ormožu) odpiranje domačega trga, ter (ReSURSKŽ, 2005, 5;
Perpar in Udovč, 2010a, 2010b).
Na drugi strani poraba osnovnih kmetijsko-živilskih proizvodov med leti nekoliko niha.
Trend rasti porabe na prebivalca je opazen pri zelenjavi, mlečnih izdelkih, mesu
drobnice in perutninskem mesu, , pri vinu ter govejem mesu pa se je poraba v
primerjavi z obdobjem pred vstopom v EU nekoliko zmanjšala. Vzorci porabe v
glavnem sledijo vzorcem, značilnim za evropske države (Perpar in Udovč, 2010a,
2010b).
Prebivalec Slovenije je v letu 2010 porabil povprečno 121 kg žit (od tega 100 kg
pšenice), 70 kg krompirja, 90 kg zelenjave in 94 kg mesa (od tega največ, 42 kg,
prašičjega ter 20 kg govejega mesa),. V enem letu je vsak prebivalec potrošil povprečno
še 36 kg sladkorja in 10 kg jajc ter popil 38 litrov vina (SURS, 2012).
Slika 12: Potrošnja hrane na prebivalca (v kg), Slovenija, 2000–2010

Vir: Gale, 2011
Najočitnejši vzrok strateško nevarno nizke stopnje prehranske samooskrbe Slovenije je
»zmanjšanje njivskih površin, pomembna pa je tudi neizkoriščenost naravnega
kmetijskega potenciala. Splošno zmanjševanje kmetijskih zemljišč zaradi opuščanja
obdelave zlasti v vzpetem svetu in obsežne pozidave na pretežno najbolj rodovitnih
ravninskih območjih je z vidika nacionalne varnosti zelo tvegano povečalo njeno
prehransko odvisnost, v geopolitično nevarnem obdobju še večjega pričakovanega
globalnega pomanjkanja hrane« (Gale, 2014).
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Ključni problemi pri lokalni oskrbi s hrano v Sloveniji so tako (Gabrijelčič Blenkuš in
Gregorič, 2011, 8):
– Samooskrba z osnovnimi kmetijskimi proizvodi je nizka in obenem
neuravnotežena: nizka z rastlinskimi pridelki, dosti višja pa z živinorejskimi
proizvodi.
– Realna ponudba lokalno pridelane hrane največkrat zaradi nihanj v kakovosti,
nestabilne dobave in prevelike razpršenosti ponudnikov ne ustreza potrebam
(zlasti javnih ustanov).
– Ponudba lokalno pridelanih živil se povečuje, tudi živil ekološke pridelave,
vendar manjkajo celoviti nacionalni programi, ki bi povezovali pridelovalce in
vzpostavljali stabilno tržišče.
1.6.2.3. Izvor potrošene hrane
Ocena izvora hrane se pripravi na osnovi predpostavk, da se je celotna količina uvožene
hrane potrošila doma in da je vse, kar je Slovenija izvozila, izviralo iz domače
proizvodnje. Obenem se predpostavlja, da se uvožena hrana potroši v enakih razmerjih
za različne namene (za prehrano, za nadaljnjo predelavo, za industrijo, za krmo) (SURS,
2012, 27; Gale, 2014, 22).
Slika 13: Izvor hrane6, potrošene v Sloveniji, po državah, 2010

Vir: SURS, 2012, 27
V Sloveniji porabimo manj kot ½ hrane slovenskega izvora, dobro ⅓ hrane
pripeljemo iz sosednjih držav – Madžarske, Avstrije, Italije in Hrvaške. Po oceni SURSa je bilo »v letu 2010 44 % potrošene hrane domačega, slovenskega izvora, preostali
delež hrane za potrošnjo, tj. 56 %, pa je bil uvožen. Nekaj več kot 38 % potrošene hrane
je bilo uvožene iz sosednjih držav (Madžarska, Avstrija, Italija, Hrvaška). Od celotne
potrošene hrane v letu 2010 je hrana madžarskega izvora predstavljala 19 %, predvsem
zaradi uvoza živih živali (govedo, prašiči), mesa in mesnih izdelkov, žit in paprike. Po
deležu je sledila Avstrija (9 %), predvsem na račun uvoza prašičev ter prašičjega mesa,
trde pšenice, koruze, pšenične moke, zdroba ter krompirja. Iz Italije je bilo uvoženih 8
% v Sloveniji potrošene hrane (zelenjava, testenine, pekarski izdelki in prašičje meso).
Nadaljnjih 10 % hrane je bilo nemškega, hrvaškega ali nizozemskega izvora« (SURS,
2012, 27).

6

Hrana vključuje nabor kmetijskih proizvodov (meso, jajca, žita, krompir, zelenjava, sladkor in riž) v
osnovni in predelani obliki.
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1.6.3. Izzivi Slovenije na področju kmetijstva in samooskrbe s hrano
Ob vsem povedanem se na koncu lahko vprašamo, ali ima Slovenija možnosti za
lokalno preskrbo s prehranskimi proizvodi? Možnost za to seveda (vsaj do določene
mere) imamo in te prav gotovo niso dovolj izkoriščene. Tudi Plut (2012b) ugotavlja
»Slovenija razpolaga z dovolj velikimi potenciali kmetijskih zemljišč in vodnih virov,
da lahko sedanjo varnostno tvegano, zelo nizko stopnjo splošne prehranske samooskrbe
poveča na varno stopnjo.
Pred slovensko kmetijsko in regionalno politiko je torej nov izziv: zagotavljanje
prehranske varnosti v negotovem obdobju podnebnih sprememb, ob hkratnemu
ohranjanju biotske pestrosti, ekosistemskih storitev in zagotavljanju kakovostne oskrbe
s pitno vodo. »Prehranska samooskrba Slovenije oziroma vsaj visoka stopnja
samooskrbe (najmanj 70–80 % namesto tvegane 50 %) do leta 2030 je v pričakovano
zelo težavnih, negotovih svetovnih razmerah glede možnosti uvoza hrane ena od
eksistenčnih podstati preživetja in napredka. Ker se bodo torej globalne potrebe po
hrani v zaostrenih podnebnih razmerah nedvomno povečale, lahko razen še nadaljnjega
povečanja cen hrane pričakujemo tudi vse večje geopolitične pritiske pri zagotavljanju
uvoza pičlih viškov hrane. Ker Slovenija ni pomembna geopolitična sila, je toliko bolj
strateško in eksistenčno pomembno, da pridela dovolj hrane za lastne potrebe« ( Plut,
2012b).
Konkurenčnost Slovenje za intenzivne, visoko produktivno, količinsko naravnano
kmetijstvo oziroma oblike pridelave hrane je fizičnogeografsko zelo omejena,
zmanjšuje pa jo tudi majhnost slovenskih kmetij in razdrobljenost parcel. Ena od naših
razvojnih možnosti je proizvodnja in trženje kakovostne hrane. Naravne razmere
postavljajo v ospredje možnosti integrirane in ekološke pridelave hrane, ki najbolj
ustreza drobnemu, mozaičnemu in ekološko občutljivemu pokrajinskemu in
zemljiškemu (razdrobljenemu) vzorcu slovenskih pokrajin (Ogrin in Plut, 2009, 176;
Perpar in Udovč, 2010; Plut, 2012b). Skratka, Plut (2011b) meni, da »glede na
geografske in posestne razmere, velik delež (dve tretjini) kmetijskih območij z
omejitvenimi naravnimi razmerami za pridelavo hrane (težji pridelovalni pogoji), velik
delež varovanih in vodovarstvenih območij (na več kot polovici državnega ozemlja),
prednostno vodno oskrbno vlogo prodnih ravnic (obvezna finančna nadomestila
kmetom za skromnejše kmetijske donose) in druge razloge bi morali kmetijsko
proizvodnjo skoraj v celoti usmeriti v proizvodnjo integrirane in zlasti ekološko
pridelane hrane (kljub praviloma nekoliko manjšim, a trajnim donosom) za oskrbo
prebivalstva, z bistveno večjim poudarkom na žitih (na pšenici, ne pa na koruzi), pa tudi
na pridelavi zelenjave (trenutno le 40 % samooskrba), sadja in grozdja. Pridelava
živalske krme bi morala biti zlasti v ravninskem svetu omejena, v vzpetem svetu pa naj
bi razen sadovnjakov in vinogradov prevladujoče travniške in pašniške površine
omogočale tradicionalno, bolj humano živinorejo proste paše (govedoreja, ovčereja
itd.)«.
Za zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije v obdobju stabilizacije njenega
prebivalstva sta ključna naravna predpogoja zadosten obseg kakovostnih kmetijskih
zemljišč in ohranjanje rodovitnosti prsti. Ohranjanje obstoječih in, zgodovinsko
gledano, ekosistemsko in poselitveno zelo premišljeno ponovno povečanje kmetijskih
zemljišč (zlasti zaraščenih površin) sta torej ključna pogoja za dosego varne stopnje
samooskrbe Slovenije s hrano (Plut, 2011, 2012b).
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Poudariti je treba, da se da hrano pridelati le, če jo imaš kje – v zadnjih 20 letih smo
izgubili skoraj 100.000 ha kmetijskih zemljišč in jih je zdaj le še 500.000 ha. Upad v
zadnjih 20. letih je posledica zaraščanja (ogozdovanje, zatravljanje), pozidave oziroma
sprememb namembnosti zemljišč v zazidljiva (suburbanizacija, gradnja prometnic), po
drugi strani pa se vse večji delež kmetijskih površin uporablja tudi za neprehranske
namene. Zato je potrebno v prvi vrsti bolje varovati kmetijske proizvodne potenciale in
zaustaviti izgubljanje kmetijskih zemljišč oziroma ohranjanje obstoječih, nato pa
ekosistemsko, poselitveno, lokalno skrbno pretehtano (ponovno) omejeno povečevanje
kmetijskih površin, še posebej njivskih (z vrtovi), zlasti žitnih površin.
Plut (2011b, 2012b) navaja, da bi morali »za dosego najmanj 70–80 % prehranske
samooskrbe Slovenije (rastlinska proizvodnja) do leta 2030 kmetijska zemljišča
povečati za okoli tretjino. Z vidika povečanja prehranske varnosti Slovenije pa je
ključno zlasti povečanje njivskih površin (z vrtovi), kjer bi potrebovali vsaj 250.000 ha
oziroma vsaj 1250 m2 na prebivalca namesto sedanjih 175.000 ha (858 m2 na
prebivalca)«.
Z vidika obsega in sestave pokrajinskih ekosistemov, ohranjanja pokrajinske ter biotske
raznovrstnosti, ohranjanja sposobnosti opravljanja ekosistemskih funkcij, ohranjanja
poselitvenega vzorca vzpetega sveta ter nujnosti povečanja pridelave hrane Plut (2011b,
2012b) predlaga, da bi bilo »leta 2030 v Sloveniji okoli 50 % gozdnih ekosistemov, nad
40 % agrarnih ekosistemov in pod 10 % nerodovitnih površin /.../Višjo stopnjo
samooskrbe predvsem z žiti (zlasti pšenico) pa bi bilo možno doseči tudi ob upoštevanju
predpostavke, da bi se domača proizvodnjo in poraba mesa zmanjšala, kar prinaša
zahtevno potrebo spremembe prehranskih navad. Zelo omejena proizvodnja kmetijskih
rastlin za biogorivo (raba oljne ogrščice za pridelavo biodizla, pridelovanje silažne
koruze za potrebe bioplinarn) bi bila glede na potrebe po hrani možna skoraj izključno
le na zastrupljenih oziroma drugače degradiranih površinah« (Plut, 2012b).
Plut (2012b) ugotavlja, da bo potrebno večja sredstva in skrb bo nameniti tudi
povečanju učinkovite sonaravne, rabe vode za namakanje in obenem opozarja na
nedopustno rabo odpadne gnojevke na vodnoekološko zelo občutljivih zemljiščih.
Obenem je zelo pomembno tudi ohranjanje avtohtonih semen in tradicionalnih sort.
Nadalje, treba je več vložiti v izobraževanje in usposabljanje kmetov ter prevzemanje
kmetij s strani mladih kmetov, v raziskave kmetijstva in novih tehnologij, v
odpravljanje birokratskih ovir (npr. v javnih razpisih). Predvsem pa bo potrebno
izboljšati povezovanje (sodelovanje in organiziranost) na horizontalni ravni, tj. med
pridelovalci, nato pa na vertikalni ravni, tj. med proizvajalci (kmetijstvo), predelovalci
(živilskopredelovalna industrija) in lokalnimi potrošniki, tako individualnimi, kot
različnim institucijami (kot so šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice, trgovine,
podjetja ipd.). Pa tudi deleži posameznih členov prehranske verige pri končni ceni živil
oziroma prehranskih izdelkov bi morali biti pravičneje (po)razdeljeni (prenizke odkupne
cene pridelkov).
Struktura pridelave in prireje se bo v prihodnje morala bistveno bolj kot doslej
prilagajati povpraševanju potrošnikov. Tržne priložnosti za višjo ponudbo domačega
sadja in zelenjave ostajajo še precej neizkoriščene, še posebej pa je skromna ponudba v
raznolikosti izdelkov. Pri tem postaja ključna ozaveščenost prebivalstva, predvsem v
luči povpraševanja po svežih in kakovostnih domačih pridelkih. Če ta bo, ji bo domača
kmetijska dejavnost gotovo sledila (Perpar in Udovč, 2010b).
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V preteklih dvajsetih letih smo zanemarili odnos do lastne hrane in zemlje, zato bo
potreben čas in sistematični pristop, da bomo te neugodne trende zaustavili. Torej, izzivi
na področju lokalne oskrbe s hrano (v Sloveniji) so veliki. Za večjo pridelavo doma
pridelane zdrave hrane je po našem mnenju potrebno med drugim sprejeti naslednje
ukrepe:
– razvijanje modela kmetijstva, ki bo ekonomsko učinkovito in konkurenčno,
socialno in družbeno odgovorno, hkrati pa okolju prijazno in vzdržno;
– povečanje stopnje samooskrbe s kakovostno in cenovno dostopno hrano
(predvsem s sadjem in zelenjavo, kjer so tržne priložnosti še precej
neizkoriščene) po načelu lokalne trajnostne oskrbe vsem prebivalcem Republike
Slovenije;
– spodbujati stalnost oskrbe in dostopnost do kakovostne in cenovno dostopne
hrane po načelu kratkih verig in lokalne oskrbe populaciji, ki se prehranjuje v
javnih zavodih (šole, bolnišnice, domovi za ostarele…);
– osveščanje o prednostih in spreminjanje potrošniških navad glede lokalno
pridelane hrane.
1.7. PREHRANJEVALNE IN POTROŠNE NAVADE
Dejavniki, ki vplivajo na to, kaj se bo znašlo na posameznikovem krožniku, so številčni
in zelo kompleksni. Prehranjevalne navade so rezultat človeške evolucije, razvoja,
tehnološkega napredka ter prepletanja družbenih pomenov, odnosov, kulturnih vplivov,
prepričanj, življenjskih slogov itd. Vsi ti dejavniki so pomembni pri odločanju za to,
katero hrano bomo zaužili (Lake, 2007, 4–7).
V tem poglavju želimo kar se da preprosto in razumljivo predstaviti, da sta kmetijstvo
oziroma kmetijska pridelava (»vile«) in zdrav prehranski izbor, kot temelj zdravega
življenjskega sloga posameznika (»vilice«), medsebojno neločljivo povezana. Zato je
potrebno, da udeleženci ponudbene strani in strani povpraševanja čim bolj poznajo
potrebe, želje in zmožnosti druge strani ter iščejo medsebojne stične točke sodelovanja.
Kadar se sprašujemo o vzrokih svetovnih problemov, le-te »običajno iščemo v drugih in
drugje, veliko manj nam je blizu misel, da nanje vplivamo sami in z vsem svojim
bivanjem – doma, v zasebnem življenju, na delovnem mestu in v svoji vlogi kot »homo
politicus«. Velikanski delež naše odgovornosti ima seveda opraviti z našim trošenjem
oziroma z našimi potrošniškimi in prehranskimi navadami. Potrošnja oziroma
povpraševanje po določenih surovinah in izdelkih namreč vpliva tudi na njihovo
proizvodnjo in z njo povezano porabo energije, materialnih virov, zaposlitvijo delovne
sile, onesnaževanjem okolja«. (Gobbo et al., 2010, 8).
Pojma Mc Hrana in Mc Poraba, ki »označujeta prevladujoče načine produkcije in
porabe hrane, pri katerih je »vezivno tkivo« (kot pri restavracijah s hitro hrano)
prekomernost. Paradoksalno povedano: hitra hrana in hitra poraba so najdražji, najmanj
učinkovit in najbolj razsipen način produkcije in potrošnje hrane ter prehranjevanja.
Čeprav nam oglasna sporočila hrano stilizirajo v izdelek z dodano vrednostjo, ki ne
samo da prehranjuje, ampak tudi ustvarja užitek (užitek v prebavljanju in užitek v
poceni nakupu), je rezultat tega, da v hrani uživamo vse manj, porabljamo je vse več in
smo vse bolj in bolj lačni« (Koliko …, 2014). Kot pravi Campbell (2001, 302):
»Potrošnik si nenehno ustvarja potrebe in jih opušča in to se nikoli ne neha. Užitek pri
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hrepenenju je enak tistemu ob dejanski potešitvi, kajti nakup in zaužitje izdelka vselej
spremlja razočaranje«.
Pomen globalnega učenja in vloga učiteljev pa je osvetljevati naše potrošniške navade
tudi tam, kjer nam je morda manj ljubo. Na primer (Gobbo et al., 2010, 8):
– »Pri multinacionalki McDonald’s skoraj nihče ni stalno zaposlen, nima s tem
povezanih ugodnosti in tudi ni član delavskega sindikata. McDonald’s načrtno
zaposluje neizobražene delavce, ki jih lahko pogosto menja, za minimalne
zaslužke, ob tem, da ima samo podjetje od tristo do štiristo odstotne profite.
– Poglejmo zgodbo z bombažem: mame so nas učile, naj nosimo »naravne«
materiale, zato smo prepričani, da je bombažna majica prava stvar. Kako
naraven pa je bombaž, ki v svetu porabi kar četrtino vseh pesticidov, čeprav
bombažna polja zavzamejo le 2 % obdelovalne površine? V zvezi s tem lahko
omenimo tudi pretirano porabo vode za gojenje bombaža. Vsem znan je primer
Aralskega jezera, ki so ga huda namakanja bombažnih polj uničila in ima danes
le še 15 % svoje nekdanje prostornine.
– Kadar jemo slastno čokolado, verjetno ne razmišljamo, kako je ta nastala. V
okusu čokolade ni zaznati, da so kakav zanjo obirale male roke otrok iz Burkine
Faso, ki so jih plantažniki odpeljali na Slonokoščeno obalo, staršem pa obljubili,
da bodo zanje lepo poskrbeli in jih vključili v šolo. Ti otroci šolo vidijo le od
daleč, saj po ves dan delajo na plantažah, v zameno pa dobijo le borno kosilo.
Niti sanja se jim ne, kaj na koncu nastane iz kakava, čokolade pa najbrž nikoli v
življenju sploh ne bodo poskusili«.
Etična potrošnja je »v najširšem smislu potrošnja, ki ne škodi ali izkorišča ljudi, živali
in okolja. Pri tem je potrebno izpostaviti najpomembnejše načelo etične potrošnje:
kupujmo in trošimo manj, le tisto, kar resnično potrebujemo, saj tako proizvedemo tudi
manj odpadkov. Etično trošimo, kadar kupujemo izdelke, ki so prijazni do živali, kadar
kupujemo izdelke, katerih način proizvodnje in prodaje ne izkorišča delavcev in je
trajnostno naravnan do okolja, kadar podpiramo razvoj (predvsem lokalnih) skupnosti,
ko kupujemo in uživamo lokalno (in ekološko) pridelano hrano« (Gobbo et al., 2010,
8).
Naj v zaključku povzamemo bistvo. Na naše vsakdanje odločanje o nakupih vplivajo
številni dejavniki. Izpostaviti oziroma poudariti želimo možnost izbire, npr. kako s
svojimi izbirami vplivamo na ponudbo in povpraševanje na lokalni in na globalni ravni
ter kaj lahko kot posamezniki (potrošniki) storimo, da bomo postali odgovorni
potrošniki.
1.7.1. Opredelitev dejavnikov, ki vplivajo na prehransko vedenje
V nadaljevanju smo preučili najpogostejše dejavnike, ki vplivajo na posameznikove
prehranjevalne prakse, t.j. na nakupovanje hrane oziroma oskrbo z njo, pripravljanje in
uživanje hrane in jih razporedili v 2 sklopa: individualne in družbene/strukturne
dejavnike.
»Na prehransko vedenje vplivajo številni, kompleksni, med seboj prepletajoči se
dejavniki. Nanj vplivajo tako individualne značilnosti posameznika (starost, spol…),
kot tudi širše in ožje okolje (npr. družina, vrstniki, družba, fizično okolje) v katerem se
prehranske navade razvijejo in ustalijo« (Birch et al. v Fajdiga Turk in Gabrijelčič
Blenkuš, 2009, 105). Galef (v Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009) poudarja, da
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»prehranjevalne navade posameznika niso odvisne samo od fizioloških procesov
hranjenja, ki so značilni za posameznika, temveč na izbor hrane pomembno vpliva
interakcija med posameznikom ter naravnim in socialnim okoljem, v katerem se
prehranjuje«. »Naravno okolje je pomembno, ker je neposredno povezano z
razpoložljivostjo hrane in vpliva na to, katero vrsto hrane ima posameznik možnost
uživati. Socialno ali kulturno okolje ne vpliva zgolj na razpoložljivost hrane, ampak tudi
na to, katero razpoložljivo hrano bo posameznik izbral za uživanje« (Gregorič v
Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009, 105).
Fajdiga Turk-ova in Gabrijelčič Blenkuš-eva (2009, 105) ugotavljata, da: »na
prehranjevanje vplivajo prirojeni (biološki) dejavniki in dejavniki okolja. Včasih je med
njimi težko potegniti ločnico. Veliko ljudi je namreč prepričanih, da imajo otroci
debelih staršev težave s prekomerno težo zaradi genskih zasnov. To je sicer v določenih
primerih lahko res, večinoma pa je temu vzrok napačen način prehranjevanja v družini.
To tezo podpira veliko primerov, ko so otroci staršev s prekomerno težo živeli v rejniški
družini, ki je imela bolj zdrav način prehrane in so se razvili v vitke mladostnike in
kasneje odrasle. Večkrat torej vplivi okolja prevladajo nad gensko zasnovo«.
Insel et al. (v Fajdiga Turk in Gabrijelčič Blenkuš, 2009, 105) so dejavnike, ki vplivajo
na človekovo izbiro hrane (zlasti na ravni posameznika), združili v naslednje tri
skupine:
- vplivi čutil: sem prištevamo zaznavanje okusov, vonja in videza živila ter odnos
posameznika do njih;
- vplivi poznavanja: zajemajo zunanje vplive, promocijo in oglaševanje,
zdravstveno in prehransko ozaveščenost posameznika,prepričanje posameznika
ter socialne vplive (vpliv staršev in družine, prijateljev, medijev itd).;
- kulturni vplivi: pod te prištevamo vpliv religije, tradicije, religije ter tipične
lokalne kuhinje.
Fajdiga Turk-ova in Gabrijelčič Blenkuš-eva (2009, 105) opozarjata: »Ob tem je treba
upoštevati močan vpliv družbenih dejavnikov na zdravo prehranjevanje, kajti
posameznik je lahko dobro osveščen o priporočilih zdrave prehrane in obvladuje
potrebne veščine priprave, pa vendar ne zmore imeti zdravih prehranjevalnih navad, ker
mu živila niso dostopna (na primer zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ali visokih
cen sadja in zelenjave), ker niso vedno dosegljiva (npr. prehranjevanje med delovnim
časom, če zdravo pripravljena hrana ni dosegljiva) ali ker za pripravo in uživanje zdrave
prehrane nima ustreznih možnosti (npr. delovni urniki med katerimi ni časa za zdrav
obrok, izmenično delo v različnih časovnih intervalih, bivalni pogoji, ki tega ne
dopuščajo ipd.)«. Zgoraj omenjenim dejavnikom so zlasti izpostavljeni prebivalci
nižjih socialno-ekonomskih skupin, ki pogosteje razvijejo tudi prekomerno telesno težo
in debelost (Battelino, 2012).
Pri oblikovanju navad pa ima ključno vlogo tudi šola, ki doseže široko populacijo, tako
s ponudbo in zdravimi izbirami, kot tudi s prehranskimi vsebinami in vzgojo. Z vidika
učitelja je zelo pomembno, da zdrave prehranjevalne navade pozna, jih učencem
predstavi, utemeljuje in je sam tudi zgled za to. Izobraževanje in tudi prehransko znanje
nimata vedno neposrednega učinka na prehransko vedenje, imata pa lahko pomemben
vpliv na stališča, namere in nekatere druge psihosocialne dejavnike, ki na vedenje
vplivajo posredno (Conner in Armitage, 2002; Gregorič et al., 2012, 6).
Kochova (2012) vplive, od katerih je odvisno oblikovanje prehranskih navad, razvršča v
4 skupine in sicer:
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–

Fiziološki vplivi se vežejo na potrebe telesa po hrani in energijsko sestavo hrane
s potrebami telesa po hrani z ustrezno hranilno in energijsko sestavo. Odvisni so
od starosti, spola, zdravstvenega stanja in telesne aktivnosti.
– Družbeno-ekonomski vplivi so povezani z dosegljivostjo oziroma dostopnostjo
ustrezne hrane, ki je odvisna od cene in gmotnega stanja potrošnika. Spadajo
med pomembne zunanje dejavnike, vključujejo pa tudi povezovalno vlogo, ki jo
opravlja prehranjevanje v družini in drugih okoljih.
– Duševni (psihološki) vplivi so močno prisotni v družini in se najmočneje
izražajo prav preko vpliva staršev na otroke. Nezanemarljiv je tudi vpliv okolja,
zlasti, če je le-to hrupno ali stresno.
– Kulturno-verski vplivi sodijo med vplive okolja v katerem posameznik živi in so
značilni za prehrano naroda. Povezani so s tradicijo načina priprave hrane in
načinom prehranjevanja.
Na prehranske izbire vplivata individualna (1) in strukturna (2) raven (WHO, 2000; Toš
in Malnar, 2002; FAO, 2006; WHO, 2004b, 2007, 2008). 1) Osebni prehranski izbor je
posledica posameznikovih kompleksnih odločitev, ki vključujejo njegovo psihološko
stanje, željo po določeni hrani, znanje in osveščenost o prehrani, vrednote in
prepričanja, mnenje o zdravem prehranjevanju in odnos do njega, psihološke dejavnike
in drugo. 2) Strukturni vplivi pa so skupek prepletajočih se dejavnikov, na katere
vplivajo medosebni odnosi (v družini, med sorodniki, prijatelji in znanci ter sodelavci),
fizično okolje (dostopnost hrane kot posledica politik na eni strani (npr. ponudba v
trgovinah, možnost za prehrano na delovnem mestu) ter situacijskih dejavnikov na drugi
(npr. »sadje na dosegu roke«)), socialno okolje, socialni status (dohodek, izobrazba,
spol) in kulturno okolje (prepričanja in tradicija družbe, v kateri posameznik živi,
religiozni vplivi ter vplivi tipične lokalne kuhinje) ter politike posameznih držav, ki
imajo zelo velik vpliv pri ustvarjanju ugodnih podlag oziroma pogojev za promocijo
priporočenih prehranjevalnih navad.
Na življenjski slog posameznika, zlasti na način prehranjevanja, vplivajo tudi socialnoekonomski in kulturni dejavniki (Toš in Malnar, 2002; WHO, 2008), saj se je socialnoekonomski položaj prebivalcev že od nekdaj povezoval s prehranskimi navadami. Pri
tem so socialno-ekonomsko šibkejši prebivalci večinoma imeli slabše prehranjevalne
navade.
Rezultati slabih prehranjevalnih navad so se zgodovinsko sicer spreminjali, kajti včasih
se je socialno-ekonomsko šibkost (revščino) povezovalo s podhranjenostjo (poudarek je
bil na premajhni količini hrane, pomanjkanju beljakovin in vitaminov), danes pa se jo,
vsaj v razvitem svetu, povezuje s problemom prevelike telesne teže (poudarek je na
nepravilni sestavi hrane in ne več toliko na količini). Beck (2001) pravi, da je to eden od
sodobnih problemov družbe tveganja, ko boj za vsakdanji kruh ni več eden od
poglavitnih problemov družbe in njenih posameznikov (zaradi česar so bili dolgo
neopaženi stranski učinki npr. onesnaževanja, ki so jih proizvajali moderni tehnološki
postopki), ampak je prišlo do obratnega (globalnega) problema debelih trebuhov.
Prevelika telesna teža pa je lahko tudi psihološki odziv na socialno-ekonomske strese in
učinkuje na primer kot somatizacija socialnih neenakosti skozi tolažilne maščobnosladkorne načine prehranjevanja (Battelino, 2012). Pri tem lahko s stališča sociologije v
povezavi s prehranskimi dejavniki navedemo (Toš in Malnar, 2002): 1) socialne
neenakosti zaradi pomanjkanja kulturnega kapitala (izobrazba, znanje, obveščenost); 2)
socialne neenakosti zaradi ekonomskega kapitala (dostopnost do določenih
živil/pridelkov, tako ponudbena kot cenovna ter tudi preko nabavnih kanalov (trgovski
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centri, specializirane prodajalne, tržnice) in 3) socialne neenakosti, ki so posledica
ekonomskih stresov in vodijo v tolažilne načine prehranjevanja.
Kot vidimo, izbor jedilnika/hrane ni le stvar okusa, temveč predvsem stvar materialnih
možnosti. Bourdieu (v Bedenik, 2006) pravi, da nižji razred oziroma tisti z nižjim
ekonomskim in kulturnim kapitalom prevzamejo okus nuje, medtem ko srednji razred
oziroma tisti z višjim ekonomskim in kulturnim kapitalom dajejo večji pomen stilizaciji
življenja. Višji kot je kulturni in ekonomski kapital posameznika, bolj se ta od
materialnih dobrin usmerja na življenjski stil.
Torej, na posameznikovo odzivanje na hrano vplivajo tako načini interakcij z drugimi
ljudmi kot tudi njegov odnos do kulturnih artefaktov. Navade, ki se oblikujejo pri
pridelavi, predelavi, predvsem pa pri porabi (uživanju) hrane, omogočajo označevanje
meja med družbenimi sloji, spoli, religijami, kulturnimi »habitusi« in geografskimi
regijam (Aleksić, 2001, 312).
Slednje se nazorno izraža takole: »Tako kot vinoslovci povsem utemeljeno tu ločujejo
troje izrazitih vinskih področij, o čemer je mogoče brati v posebnem poglavju te knjige,
se ponujajo tudi prehranske razlike, le da bi bilo potrebno vinorodnim rajonom dodati še
medičnega oziroma žganjarskega, ali pa kar nevinorodnega. Če bi bili zelo natančni, bi
lahko notranje kuhinjske meje na Slovenskem potegnil tudi po mejah sedmih narečnih
baz: koroške, primorske, rovtarske, gorenjske, dolenjske, štajerske in prekmurske, saj so
se tudi razlike v govoru skozi stoletja ustalile po različnih zemeljskih pregradah,
sosednjih civilizacijskih vplivih in zgodovinskoupravnih mejah« (Adamlje et al., 1995,
6).
Pri tem velja opozoriti, da se našteti elementi znotraj prehranskih navad stapljajo,
prepletajo in medsebojno vplivajo, zato med njimi ni mogoče niti ni smiselno
ugotavljati strogih ločnic.
1.7.2. (Post)moderni življenjski slog, prehranjevalni in potrošniški trendi
Breadsworth in Keil-ova (1997, 45) navajata, da ima v 20. stoletju na spremembo
prehranskih navad največji vpliv naslednjih šest dejavnikov: 1) dolgoživost, 2)
urbanizacija, 3) globalizacija prehranskega trga, 4) tehnološki napredek, 5) spremembe
v vedenju in vrednotah ter 6) zmanjšana tradicionalna »gospodinjska« vloga ženske v
družini, poleg tega pa so se na trgu pojavila predpripravljena živila.
Warde (v Bedenik, 2006, 31) obrazloži: »(Post)moderni prehranjevalni trendi se
reflektirajo skozi vse večjo estetizacijo, kultivacijo, svetovljanskostjo, individualizacijo
in heterogenostjo na eni strani in (re)konstrukcijo tradicionalizma, domačnosti,
družabnosti in ritualizacije na drugi«.
V (post)moderni se pogosto izpostavlja družabni vidik prehranjevanja. Warde in
Martens-ova (v Bedenik, 2006, 32) pojasnita: »Dobra hrana in prijetno druženje sta
poglavitna razloga za obiskovanje restavracij«, k temu pa Bedenikova (2006, 32)
dodaja: » … in vzajemne (po)gostitve med prijatelji, znanci in sorodniki«. Tivadarjeva
(v Bedenik, 2006, 32) ob tem izpostavlja: »V tem kontekstu velja omeniti kohortni,
generacijski učinek/efekt glede izbire hrane/restavracij – pri starejših je preferenca v
estetiziranem užitku, kvaliteti, v t.i. »slow food« izbiri, medtem ko mlajša generacija
(populacija srednješolcev in študentov) preferira »fast food« in s tem v zvezi, instant
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užitek, nedisciplino, revolt zoper odrasle«. Še več, Bedenikova (2006, 32) nadaljuje, da
je »uživanje v pripravi in jedenju hrane povezano z željo po novem, ekstravagantnem,
eksotičnem, izvirnem, kar omogočajo restavracije; trgovine z notranjo opremo, kjer je
mogoče nabaviti vse pripomočke za pripravo hrane; knjigarne, s pomočjo del priznanih
kuharskih mojstrov in medijsko strukturiranje hranjenja«. Tivadarjeva (v Bedenik,
2006, 32) pa opozarja: »Estetiziran odnos do hrane pa je povezan z ekonomskimi
privilegiji in izobraženostjo. Posamezniki in posameznice, ki namenijo veliko časa,
denarja in razmišljanja za pripravljanje in uživanje hrane, so praviloma dobro
izobraženi in situirani, vedo kaj je dobro in imajo tudi denar, da lahko to kupijo. Radi
preizkušajo nove recepte ter prisegajo na raznolikost, inovativnost in ustvarjalnost pri
pripravi jedi. Sem sodi tudi enološko znanje, redno obiskovanje uglednih restavracij,
pogostitve/izmenjave kulinaričnih znanj med prijatelji in sorodniki ter drage kuharske
knjige in revije«.
Razlike pa se pojavljajo tudi pri pripravljanju hrane v zasebnosti. Murcott (1995, 231)
pravi, da sta se v (post)moderni v zasebnosti razvila 2 nasprotujoča si trenda kuhanja v
zasebnosti: prvega označujejo dvojno obremenjene zaposlene matere, ki se poslužujejo
hitrih, enostavnih in ekonomičnih načinov priprave hrane, drugega pa priviligirani sloji,
ki se po eni strani zanimajo za nove recepte in kuharske tehnike ter na drugi za
obujanje tradicionalizma (starih načinov priprave hrane in tradicionalnih jedi). Tako se
na kuhinjskih policah ameriških in angleških srednjih slojev kopičijo kulinarična
literatura in kuhinjska oprema z vsega sveta: voki, strojčki za izdelovanje svežih
testenin ipd. Avtorica meni, da pri tem ne gre zgolj za vprašanja okusa za hrano, temveč
za način preživljanja prostega časa v slojih, ki imajo denar za gospodinje in čistilke; te
zanje opravijo vsakdanje, rutinsko delo, zato da se imajo oni čas vedriti in mojstriti v
eksotičnih kuharskih tehnikah. Tudi Warde (1997) je v določenih skupinah srednjih
slojev opazil naraščajoče zanimanje za kulinariko, hrano pa kot simbolno posrednico
identitete. Lepo vedenje pri mizi, poznavanje kulinarike in njenih novosti ter
obiskovanje restavracij višji profesionalci uporabljajo kot sredstvo statusnega
razlikovanja. Do podobnih izsledkov sta z Martensovo prišla tudi v raziskavi o
prehranjevanju zunaj doma: poskušanje nove, neznane hrane in uživanje v pogovarjanju
o njej je najbolj značilno za visoko izobražene, premožne in samske ljudi. Ta odnos do
hrane se je povezoval tudi z veseljem do kuhanja, nakupovanja hrane in preskušanja
receptov. Podobne socialno-ekonomske značilnosti sta našla tudi za medsebojne
pogostitve med prijatelji: k prijateljem gredo pogosteje na večerjo (ali jih gostijo pri
sebi doma) premožnejši, mlajši, samski, visoko izobraženi, ki nimajo otrok in katerih
starši so pripadali srednjemu razredu (Warde in Martens, 2000, 52, 87–88). Razlike v
estetiziranosti odnosa do hrane med družbenimi skupinami je zaznala tudi Deborah
Lupton (1996, 144–147). Osebe, ki veliko časa, denarja in razmišljanja namenijo
pripravljanju in uživanju hrane, so praviloma dobro izobražene in ekonomsko
privilegirane.
Bedenikova (2006, 34) pravi: »Kuhanje je prostočasna dejavnost, intelektualni projekt,
mesto osebne ustvarjalnosti in samouresničenja, »protistresni« program po napornem
profesionalnem delu, skratka, nasprotje banalnim in rutinskim vsakdanjim opravilom.
Že dejstvo, da se ti dogodki odvijajo zunaj konteksta sivega vsakdana, jih napolnjuje s
sanjsko, romantično vsebino. »Kuhanje s stilom« je tako postalo moto (post)modene
družbe/kulture, storitev čim bolj prepoznavnega in individualnega. Celo več, postalo je
spektakel, socialna praksa, v kateri se posamezniki vpletajo v izživljanje fantazije in
nostalgije. V vsakdanjem življenju se je elitizmu francoskih kuharskih mojstrov
zoperstavil populizem, ki v kuhinje prinaša netipičnost, kreativnost. (Post)moderno tako
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(re)definirajo »elokventni kuharski mojstri« (eksemplični/tipični primer je Jamie
Oliver), postavljeni v središče kuharskega dogajanja, ki so iz vsakdanjih rutiniziranih
kuhinjskih praks skonstruirali spektakel, ritual, performans namenjen širši (TV šovi)
oziroma ožji publiki (partner, otroci, prijatelji, sorodniki, znanci). Profesionalni svet
kuhanja tako obvladujejo moški7 – so lastniki »najboljših restavracij«, akterji v
televizijskih oddajah, kjer učijo kuhati anonimno žensko občinstvo (od katerega so
prevzeli domače kuharske recepte in jih spremenili v visoko kuhinjo) in zanj pišejo
kuharske knjige. Le-te so signifikanten podporni medij ustvarjanja in ohranjanja
prestižnega položaja kuharskih mojstrov, na kar apelirajo tudi njihov design, vsebina in
cena«.
Rezultati številnih raziskav (Murcott, 1982, 1983; Tivadar, 2001) kažejo, da se ženske
drugače veliko bolje kot moški znajdejo na večini področij, ki zadevajo prehranjevanje.
So spretnejše in skrbnejše nakupovalke hrane kot moški in jo tudi raje kupujejo kot oni,
raje (in bolje) kuhajo, obvladajo več kuharskih tehnik in znajo pripraviti več jedi, pri
kuhanju in prehranjevanju so bolj naklonjene novostim in estetizaciji prehranjevanja, so
boljše gostiteljice, več vedo o zdravi prehrani in tudi bolje skrbijo zanjo in so pri mizi
tudi bolj kultivirane kot moški. To so prav gotovo lastnosti, ki jih mora imeti kuharska
mojstrica. In vendar jih je le malo v vrstah znamenitih kuharjev ali med šefi restavracij.
Je to protislovnost vseh protislovnosti, ki jih je prehranjevanje polno in jo je smiselno še
natančneje preučiti, ali pa je le povsem banalna diskriminacija, o kateri vemo v
družboslovju bržkone vse (Tivadar, 2002, 168–169; Bedenk, 2006)?
Pri tem pa velja omeniti zgovorne razlike med moškimi in ženskami z vidika
redproduciranja spolnih vlog v skupini foodijev (tj. velikih uživačev, ki radi dobro jedo,
so izvrstni poznavalci hrane in odlični kuharji), ki jih je odkrila Cairns s sodelavcema (v
Kamin et al., 2012, 96): a) iskanje užitka v hrani je tudi pri teh ženskah omejevano z
okusom družine, za katero kuhajo; kuhanje je, čeprav jim je v užitek, razumljeno kot
nekaj, kar se od njih pričakuje, kot izraz skrbi za družino, medtem ko moški kuhanje za
druge, tudi če to počnejo dnevno, dojemajo kot prostočasno dejavnost; b) ženske imajo
pri kuhi v mislih tudi skrb za zdravje otrok, moški, ki jih zdravje sploh zanima, pa le
skrb zase; c) moški pogosteje kot ženske razumejo kuho kot umetnost, tj. kot estetsko
prakso; č) moški bolj kot ženske svoj odnos do hrane izražajo prek kulinaričnega znanja
– nenehno študirajo, iščejo nove vire informacij in svojo ekspertizo delijo z drugimi; d)
na tradicionalno ženskem področju moški poskušajo ostati pravi moški tudi tako, da
kuhajo »moško« hrano in to na višji ravni. Pomenljivo pa je tudi dejstvo, da so višje
izobraženi moški kuhali pogosteje kot nižje izobraženi (Bedenik, 2006, 34).
Bedenikova (2006, 34) poudarja: »Navkljub redni polni zaposlitvi žensk in
enakopravnejši delitvi gospodinjskega in družinskega dela (med partnerjema), pa je v
vsakdanji zasebni praksi kuhanje še vedno spolno ločeno opravilo, tj. žensko delo.
Vsakdanje kuhanje je tako domena žensk, posebno/nevsakdanje kuhanje (npr. žar) pa
domena moških«.

7

Goody (v Tivadar, 2001, 60) ugotavlja, da sta od starega Egipta do modernih dni, kuhanje in strežba
družbenim elitam domena moških – velikih kuharskih mojstrov, služabnikov in natakarjev. Dejstvo, da so
profesionalno kuhinjo prevzeli moški, ki so imeli višje družbene položaje, je povečalo njeno ceno
oziroma povečalo razlike med njo in domačo kuhinjo. Mennel (v Tivadar, 2001, 60) meni, da moramo
iskati vzroke za moško dominacijo v poklicnem kuhanju v poreklu dvora, ki je vojaško in ne zasebno
oziroma njihova funkcija v dvorskih kuhinjah se je začela kot podaljšek te vloge.
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1.7.3. VLOGA ŠOLE pri usvajanju zdravih prehranjevalnih navad
»Kar se Janezek nauči, to Janez zna.«
(Slovenski pregovor)
Premalo je, da zgolj omogočimo pridelavo kakovostne in zdrave lokalne hrane ter
poskrbimo za vzpostavitev ponudbe le-te. Osveščanje samo po sebi je tudi premalo,
kajti predvsem otroci in mladostniki v množici informacij mnogokrat tudi tiste, ki so
zanje pomembne, preslišijo ali pa jim ne pripisujejo primernega pomena. Zato od ljudi
pričakujemo, da bodo spremenili svoj življenjski slog (Resnik Planinc in Ilc, 2010), s
tem pa tudi potrošne ter prehranjevalne navade.
Pomembne so zlasti prehranjevalne navade, pridobljene v otroštvu, saj se te prenašajo
tudi na kasnejša življenjska Že od najzgodnejšega otroštva so otroci izpostavljeni
vplivom uveljavljenih vrednot (v družini, v šoli, preko medijev …). Na osnovi zgledov
prejetih informacij in zgledov si oblikujejo svoj vrednotni sistem, zato je le-ta podoben,
kot ga ima okolica, v kateri živijo.
Osveščanje potrošnikov in primeri dobrih praks o vrednosti hrane lahko prispevajo k
odmiku od dotedanjih potrošniških praks.Najboljši in najučinkovitejši ukrep je zagotovo
izobraževanje ljudi o širšem pomenu hrane. Že star slovenski pregovor, ki se glasi »kar
se Janezek nauči, to Janez tudi zna«, pove, da je za učenje določenih vzorcev in praks
potrebno poskrbeti dovolj zgodaj, z namenom večjega osveščanja najbolj ranljive
populacije, ki šele vstopa v potrošniško družbo (Koliko ..., 2014).
Šola je tisto okolje, kjer je s sistemskimi ukrepi možno pomembno vplivati na zdravje
in prehranjevalne navade celotne populacije otrok in mladostnikov, zlasti pa tistih
iz socialno ekonomsko šibkejših družin, kajti v ključnem življenjskem obdobju od
otroštva do adolescence v njej preživijo pomemben del dneva večino dni v tednu, zato
je dobro in prav, dajim omogočimo zdrave izbire in jih navajamo na zdravo
prehranjevanje in. Konec koncev, na mladih svet stoji in čez nekaj desetletij bodo
odločali, kam se bo zavrtel in kako se bomo na njem vrteli tudi mi odrasli, s kvaliteto
življenja vred.
1.7.3.1. Spremenjena vloga in novi izzivi šole in učitelja 21. stoletja
Od transmisijskega modela poučevanja, kjer je bila učiteljeva vloga omejena na njega
kot posrednika informacij, se sedaj bolj ali manj uspešno pomikamo k
transformacijskemu modelu poučevanja in učenja, kjer se vloga učitelja močno
spreminja in postaja še bolj izrazita in pomembna. Učitelj sprejema odgovornejšo
nalogo, saj mora učeče se posameznike in posameznice spodbujati h kritičnemu
mišljenju, negovati mora njihovo sposobnost razločevanja med dobrimi in slabimi
informacijami ter krepiti njihov značaj, da bodo znanje koristno uporabili za lastno
dobrobit in dobrobit vseh živih bitij ter narave. Postati morajo odgovorni, sočutni,
notranje zadovoljni, odprti, nesebični in strpni državljani sveta. Omenjene lastnosti so
tisto, kar današnji svet potrebuje. Skupno ime omenjenih pozitivnih lastnosti je
»človeška odličnost« (Novak, 2006; Židan 2004, 2007, 2009).
V literaturi, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj, se vse bolj
poudarja pomembnost aktivnega poučevanja in učenja, kjer je poudarjeno poučevanje in
učenje, ki človeka »smiselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in vpeto v
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resnične življenjske okoliščine. /. . ./ Pouk tu ni več le transmisija, ampak živa
transakcija – mnoštvo smiselnih interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci
samimi in končno transformacija – spreminjanje pojmovanj o svetu in tudi spreminjanje
osebnosti« (Marentič Požarnik, 2000, 12), kar omogoča učencem spoznati, razumeti in
sprejeti državljansko odgovornost za delovanje v lokalnem, regonalnem, nacionalnem in
globalnem prostoru. Skupna značilnost prenosa znanj in veščin različnih vzgojnoizobraževalnih področij je poudarek na vrednotah (načela trajnostnega razvoja) in
usposabljanju za praktične dejavnosti in premišljeno odločanje. Pomembno je, kakšne
kompetence s tem oblikujemo pri učencih (znanje, veščine, stališča, navade/ravnanja).
Geografija, domovinska in državljanska kultura ter etika in sociologija kot šolski
predmeti imajo zaradi svoje vsebinske večplastnosti interdisciplinarno usmerjene cilje,
tako da omogoča spodbujanje učenja za odgovorno državljanstvo s treh ključnih
področij akcijskih kompetenc: s področja kognicije (znanje in razumevanje), dejavnosti
(spretnosti in veščine) ter odnosov (vrednote in stališča) (Kolnik, 2010; Mandelc in
Banjac, 2016).
Slika 14: Usmerjenost razvoja kompetenc za doseganje aktivnega državljanstva v
izobraževanju za trajnostni razvoj

KOMPETENCE
AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA
(Globalna odgovornost)

ZNANJE in
RAZUMEVANJE
Socialna pravičnost in
enakopravnost
Raznolikost
Soodvisnost in globalnost
Mir in konflikt

SPRETNOSTI in VEŠČINE
Kritično mišljenje
Argumentiranje
Prepoznavanje nepravičnosti
in neenakosti
Spoštovanje žive in nežive
narave
Sodelovanje in reševanje
konfliktov/problemov

VREDNOTE in STALIŠČA
Identiteta in samospoštovanje
Empatija
Predanost socialni pravičnosti
in enakosti
Vrednotenje in spoštovanje
raznolikosti
Skrb za okolje in predanost
sonaravnem trajnostnem

Avtor: Mali, 2016
Vir: Kolnik, 2010, 22
Na pomembno vzgojno nalogo učitelja, še zlasti družboslovnih predmetnih področij,
opozarja tudi Židanova (2004, 70), ki pravi, da se ta »mora vedno znati spopadati z
novimi in novimi izzivi. In vedno manj mora biti prenašalec znanja, bolj pa
spodbujevalec
kakovostnega,
ustvarjalnega,
problemskega,
samostojnega,
sodelovalnega učenja svojih učencev. Tudi uresničevanje te zapovedi je zanj izziv«. V
tem kontekstu se uporablja prispodoba učitelja kot vrtnarja (Marentič Požarnik, 1998,
255). Židanova (1996, 25) pravi, da je učiteljevo delo vselej opravilo, ki je (mora biti)
ustvarjalno in odgovorno. Privzgajanje mnogih pomembnih vrednot mladim, zahteva od
učitelja izjemno visoko strokovnost, pa tudi splošno družbeno razgledanost. »Naloga
privzgajanja vrednot postavlja pred šolo tudi velike pedagoško-didaktične neznanke in
težave. Kdaj in v kakšnem vrstnem redu podajati vrednote učencem, ki so različno stari,
različno miselno razviti in živijo v različnem socialnem okolju« (Bergant, 1994, 49).
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Zaradi pravkar poudarjenega je nujno, da učitelj (še posebej družboslovnih predmetnih
področij) uporablja take didaktično delovne strategije, ki učenca kar najbolje aktivirajo
in ga silijo k ustvarjalnemu vrednotenju.
Učinkoviti so tisti didaktično delovni pristopi, ki omogočajo učečemu se (problemsko)
razmišljanje, primerjanje oziroma komparacijo, sklepanje, izpostavitev lastnega mnenja,
stališča, prepričanja, njegovo argumentacijo. Učitelj mora učne vsebine čim bolj
problematizirati in aktualizirati. Pri njihovi obravnavi mora čim bolj tudi vključevati
sodelovanje (če je seveda to le mogoče) učencev. Zelo je zaželeno vključevati
ugotovitve raziskav v odgovorno pedagoško delo oziroma prvine t.i. raziskujočega
učenja. Zakaj je to tako pomembno? Ker podkrepi na nek način trditve učitelja, ki jih
postavlja pri pedagoškem delu in če so te informacije znanstveno preverjene, potem
imajo še večjo prečiščevalno/prepričevalno moč v mladih (Židan, 2004, 2007, 2009).
Konkretno so ti bogati didaktični pristopi, ki jih lahko uporabimo tudi pri obravnavi
lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanimi vsebinami, naslednji: projektno
delo, mikropouk, izkustveno učenje, diskusijske učne ure, uporaba pristopa pro et
contra, uporaba igre vlog, uporaba metode fotogovorice, uporaba metode proučevanja
primerov, uporaba filma (kot uvajalnega orodja ali kot podkrepitvenega orodja) itd.
(Židan, 1996, 2007, 2009). Izpostaviti velja še zlasti izkustveno učenje (učenje v naravi,
na prostem, v pokrajini, terensko delo) (Resnik Planinc in Ilc, 2010)..
Prav pri slehernem takšnem didaktičnem pristopu se mora znati učitelj vedno znova
uveljaviti med učenci s svojimi profesionalnimi in voditeljskimi sposobnostmi (Židan,
1996, 32). Ali kot pravi Brajša (1995): »uspešen učitelj je tisti, ki ima lastno življenjsko
filozofijo; ki je moder, ima zaupanje vase; ki je energičen in prilagodljiv; ki ima
občutek lastne vrednosti in spoštovanja; ki ima kratkoročne in dolgoročne cilje«.
Skratka, ki ve kaj hoče, ki ve kaj si želi. In vrednotna bogatitev učenčeve osebnosti
mora biti danes osebna želja vsakega učitelja.
1.7.3.2. Šola, (pre)hrana in izobraževanje
Poročilo Svetovne zdravstvene organizacije navaja, da so vzgojno-izobraževalni zavodi
tista okolja, kjer je možno s sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne
navade in zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov, še posebej pa tistih iz
socialno ekonomsko šibkejših družin. Z dostopom do zdravih izbir v času šolanja ne
vplivamo le na dobro prehranjenost za optimalno rast in razvoj ter osvajanje zdravih
prehranjevalnih navad, temveč lahko vplivamo tudi na boljši učni uspeh ter celovito
doseganje kakovostnega znanja in izobraženosti učencev. Dosedanja ureditev šolske
prehrane, kot jo poznamo v Sloveniji, je ena boljših v Evropski skupnosti in širše. Šole
v skladu z dosedanjo zakonodajo ob upoštevanju trajnostne potrošnje zagotavljajo
kakovostno in subvencionirano šolsko prehrano, s katero vplivajo na optimalni razvoj
vseh učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi
prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za odgovoren odnos do sebe, svojega
zdravja in okolja ter ob tem učencem in dijakom omogočajo dostopnost do zdrave
šolske prehrane. S tako ureditvijo se država dobro odziva tudi na visoko polno
zaposlenost žensk, saj so otroci dobro preskrbljeni s prehrano v času materine
odsotnosti od doma zaradi službe (Gabrijelčič Blenkuš et al., 2005; Simčič et al., 2010).
Torej, šola ima izredno pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju s področja zdrave
prehrane in s tem lokalne trajnostne oskrbe s hrano, pri oblikovanju zdravih
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prehranjevalnih navad ter zdravega načina življenja zlasti iz sledečih razlogov (Simčič
et al., 2010 ):
– vzgaja in izobražuje vse učence in dijake s področja zdravega prehranjevanja in
prehrane;
– omogoča uživanje zdravih obrokov vsem učencem in dijakom (v sklopu
ponudbe šolske prehrane šola).
Šolsko okolje, v kolikor otroka podpira pri zdravi izbiri živil, lahko vpliva na razvijanje
zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja, na vzgajanje in izobraževanje za
odgovoren odnos do sebe, zdravja (lastnega, kot tudi soljudi in drugih živih bitij), okolja
ter ob tem učencem in dijakom omogoča dostopnost do zdrave šolske prehrane, ki je
eden najučinkovitejših načinov korekcije nezdrave (družinske) prehrane in lovk
marketinga, vpliva pa tudi na zmanjševanje socialnih razlik. In kar je najpomembnejše
– s tem ko osvešča in opremlja otroke in mladostnike s potrebnimi veščinami, vzgaja
aktivne, misleče, kritične in odgovorne individume/subjekte, ki vedo, kaj si želijo na
krožniku, ne pa programirane robote oziroma marionete/manipulirane lutke v rokah
najrazličnejših lobijev in lovk marketinga. S tem pa soustvarja tudi prihodnost.
Lokalno trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine je potrebno vključiti že v
vrtčevski in nato šolski prostor, v celotni vertikali in tudi horizontali in sicer na
različnih ravneh – od posameznih učnih ur in naravoslovnega dneva do obšolskih
dejavnosti pri čemer je zelo pomembno medpredmetno povezovanje.
Kot pravita Resnik Planinčeva in Ilčeva (2010), bi moralo teoretično in metodološko
dodelano izobraževanje z vidika lokalne trajnostne oskrbe s hrano tako kot
izobraževanje z vidika celostnega trajnostnega razvoja vključevati kritično mišljenje,
akcijsko učenje, dinamiko kot kakovost, multidisciplinaren pristop, interdisciplinaren
pristop, procesno – orientiran pristop, problemski pristop, reševanje problemov,
projektno delo ter učenje na prostem, v pokrajini, v naravi (izkustveno učenje), pri tem
pa naj bi učni proces prevzel obliko kompleksne, strukturirane »delavnice«.
Vendar pa zgolj edukacija preko odkritega učnega načrta z možnostjo medpredmetnega
povezovanja in preko skritega učnega načrta ne zadostuje. Ob tem je zelo pomembno
tesnejše sodelovanje s starši in družino, lokalno skupnostjo, zdravstvenimi in
strokovnimi službami, nevladnimi organizacijami, posamezniki in drugimi ustanovami
ter podpora političnega in zakonodajnega »okolja«. Povezovanje vseh omenjenih
akterjev je pomembno za premike v smer večjega uživanja lokalne in ekološko
pridelane hrane, zlasti sadja in zelenjave, kar bo koristilo predvsem otrokom samim.
Skratka, nujen je celostni pristop (Slika 21). Kompetence aktivnega državljanstva se
najbolje razvijajo ob prepletanju izkušenj in znanja.
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Slika 15: Celostni pristop šole pri izobraževanju
URADNI UČNI NAČRT
(predmeti, medpredmetno
oziroma kros-kurikularno
povezovanje; aktivne metode
dela, kompetence)
ŠOLSKA
POLITIKA
zdravja in
prehrane (letni
delovni načrt,
vzgojni načrt hrana kot
vrednota,
prioritete, cilji,
dejavnosti,
organizacija
…)

SKRITI UČNI
NAČRT
(medsebojni
odnosi, pravila,
interesne
dejavnosti,
projekti;
aktivna
vključenost
učencev …)

SODELOVANJE
(s starši, lokalno skupnostjo,
zdravstvenimi in drugimi
ustanovami)

Avtor: Mali, 2016
Vir: NIJZ, 2011 (prirejeno)
Podajanje vsebin naj bi temeljilo na:
– otroku prijetni izkušnji;
– razvojno primernem pristopu;
– konkretnih primerih in aktivnih oblikah dela (npr. problemsko naravnane
diskusije, usmerjene k iskanju ustreznih rešitev, spodbujanje povezovanja in
tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani …);
– sodelovanje s starši;
– sočasni dostop do zdravih izbir v šolskem okolju;
– upoštevanje kulturnih posebnosti;
– podpori spremljajočih dejavnosti: tekmovanja, okušanje jedi, obiski na kmetijah,
ogledi nasadov, šolski vrtovi, opremljanje jedilnic ipd.
Vsaka načrtovana vzgojno-izobraževalna aktivnost naj vključuje čim več vidikov in
sicer ekološki vidik (npr. odpadki, transport), vidik pridelave in predelave (npr.
ekološki, integrirani, konvencionalni način pridelave, naravne danosti,
vremenske/podnebne razmere ipd.) in zdravstveni vidik (npr. vpliv na zdravje).
Predlagamo tudi nadgradnjo v obliki npr. naravoslovnega dne oziroma dneva
dejavnosti.
Pri delu z vrtčevskimi otroci in mlajšimi učenci je priporočljivo podajanje vsebin
zasnovati na osnovi izkustvenega doživljanja, utemeljevanja ter na konkretnih primerih.
Otroci naj spoznavajo npr. različne vrste sadja in zelenjave, njun pomen ter gradijo
pozitiven odnos do njunega uživanja. Cilj naj bo usmerjen predvsem v izboljšanje
praktičnih veščin, ki podpirajo zgoraj omenjene tematske vidike. Pri starejših učencih je
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priporočljivo delo zasnovati na osnovi diskusije. Učence vzpodbujamo, da o problemu
razmišljajo ter jih ob tem usmerjamo k ustreznim rešitvam. Ob tem naj razvijajo
sposobnost uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje, tudi o
lastni prehrani in v smislu zagotavljanja zdravja. Cilj naj bo usmerjen predvsem v
razvijanje pozitivnega odnosa oziroma stališča do zgoraj omenjenih tematskih vidikov
(Bajt et al., 2010). Vendar velja ponovno izpostaviti, da je informiranost pomemben, a
ne zadosten dejavnik za spremembo vedenja oziroma povedano drugače – dobra
informiranost za zdravo prehranjevanje je sicer nujna, še zdaleč pa zanj ne zadostuje.
Potrebno je usvajanje potrebnih praktičnih veščin za zdravo prehranjevanje.
Cilja prehranskega izobraževanja sta zdravje (individualno, socialno, okoljsko) in
optimalna prehranjenost, oba pa sta usmerjena tudi v dolgoročne cilje socialnega in
ekonomskega razvoja (tj. večjo kvaliteto življenja posameznikov in ekonomsko
uspešnejšo družbo) (FAO, 2006; Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2011; Slika 18).
Posredno pa tudi k večji etični odgovornosti. Posledično lahko cilje prehranskega
izobraževanja ovrednotimo kot smiselne in realne.
Slika 16: Cilji prehranskega izobraževanja

NAMEN
CILJI
PREHRANSKO ZNANJE
- sprejemanje prehranskih
prporočil
- vpliv drugih
- zaščita okolja
ZDRAVO
PREHRANJEVANJE
- v šoli
- doma

ZDRAVJE
- individualno
- socialno
- okoljsko
OPTIMALNA
PREHRANJENOST

Avtor: Mali, 2016
Vir: FAO, 2006; Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2010
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DOLGOROČNI CILJI

SOCIALNI IN
EKONOMSKI RAZVOJ

2. EMPIRIČNI DEL
2.1. OPREDELITEV RAZISKAVE
Ker je osnovni zastavljeni cilj diplomskega dela analiza vključevanja oziroma
implementacije lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin skozi (3)
ravni vzgojno-izobraževalnega sistema (raven države, raven šole, raven učitelja), smo
za potrebe raziskave analizirali vključevanje oziroma implementacijo lokalne trajnostne
oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin v uradnem in prikritem (skritem) učnem
načrtu, ki smo ju povzeli po konceptu ameriškega sociologa Appla (1992).
S pojmom uradni učni načrt označujemo tisto, kar je določeno v izobraževalnem
programu oziroma učnih načrtih. Prikriti (skriti) učni načrt zajema številne procese,
dogodke skozi celoten proces vzgoje in izobraževanja, ki se odvijajo v času po učnih
urah oziroma v življenju in delovanju šole in niso del formalno predpisanega učnega
načrta.
V empiričnem delu diplomskega dela želimo:
– ugotoviti dejansko stanje oziroma razliko v vključevanju oziroma
implementaciji lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin v
uradnem in prikritem učnem načrtu na ravni države, ravni šole in ravni učitelja;
– na ravni države pregledati in analizirati vsebino učnih načrtov in vsebino
izbranih veljavnih učbenikov za osnovne in srednje šole predmetov geografija,
domovinska in državljanska kultura ter etika in sociologija;
– na ravni šole predstaviti nekaj dobrih praks vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki
so plod sodelovanja med kmetijskim, zdravstvenim in šolskim sektorjem;
– na ravni učitelja izvesti anketo med učitelji geografije, domovinske in
državljanske kulture ter etike in sociologije naključno izbranih osnovnih in
srednjih šol v Sloveniji ter na podlagi kvantitativno podane informacije učiteljev
pripraviti konkretne predloge vključevanja vsebin lokalne trajnostne oskrbe s
hrano v šolstvo, predvsem pa v pouk omenjenih predmetov.
2.1.1. Potek raziskovanja
Empirični del diplomskega dela temelji na raziskavi vključevanja oziroma
implementacije lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin na več
ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema oziroma procesa (raven države, raven šole,
raven učitelja). Izvedli smo tri raziskave, ki so vključevale kvalitativne in kvantitativne
metode raziskovanja.
V prvem delu empiričnega dela smo se v vzgojno-izobraževalnem procesu osredotočili
na raven države, kjer smo izvedli kvalitativno metodo analize vsebine. Pregledali in
analizirali smo vsebino učnih načrtov in vsebino izbranih veljavnih učbenikov
osnovnošolskih in srednješolskih predmetov geografija, domovinska in državljanska
kultura ter etika in sociologija .
V drugem delu smo se osredotočili na vzgojno-izobraževalni proces na ravni šole, kjer
smo prav tako izvedli kvalitativno metodo analize vsebine. Predstavili smo nekaj dobrih
praks vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so plod sodelovanja med kmetijskim,
zdravstvenim in šolskim sektorjem.
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V tretjem delu empiričnega dela pa smo izvedli kvantitativno metodo anketiranja med
učitelji geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije naključno
izbranih osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, ki smo jih dobili na spletni strani
Ministrstva za šolstvo in šport. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja o odnosu
učiteljev do lokalne trajnostne pridelane in predelane hrane in njihovih stališčih do
vključevanja oziroma implementacije le-te in z njo povezanih vsebin pri pouku
geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije. Na podlagi
kvantitativno podane informacije učiteljev smo pripraviti konkretne predloge
vključevanja vsebin in aktivnosti na temo lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin v šolstvu, predvsem pa v pouk omenjenih predmetov.
2.1.2. Omejitve in predpostavke
Teoretični in empirični del diplomskega dela sta bila izdelana ob upoštevanju naslednjih
predpostavk in omejitev:
– v okviru zastavljenih ciljev;
– v okviru dostopne slovenske in tuje literature ter virov;
– kvalitativna raziskava poteka na podlagi metode analize vsebine uradnega
učnega načrta v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju;
– empirična raziskava temelji na znanstvenih spoznanjih ter specifičnih omejitvah
anketne tehnike;
– uporabljen je kvantitativen pristop, izveden s pomočjo anketnega vprašalnika, na
katerega so odgovarjali učitelji geografije, domovinske in državljanske kulture
ter etike in sociologije v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju;
– anketiranje z učitelji je potekalo anonimno;
– veliko omejitev so predstavljali slabi odzivi na reševanje anketnih vprašalnikov
in vzpodbujanje učiteljev k sodelovanju (glej poglavje 2.1.3. Metodologija).
2.2. LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA S HRANO IN NJENO
VKLJUČEVANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM NA RAVNI
DRŽAVE
V prvem delu empirične raziskave v okviru diplomskega dela smo si zastavili
raziskovalni problem, kjer nas je zanimalo vključevanje oziroma implementacija
lokalne trajnostne oskrbe s hrano v vzgojno-izobraževalni sistem na ravni države. Pri
raziskavi smo uporabili kvalitativno analizo vsebine. Opravili smo analizo vsebine
učnih načrtov geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije. Pri
analizi smo opredelili oziroma ocenili, na katerih mestih in katere vsebine lokalne
trajnostne oskrbe s hrano bi lahko vključili v vsebine posameznih delov učnih načrtov.
2.2.1. Analiza učnih načrtov
Na ravni države oziroma uradnega učnega načrta smo najprej pregledali in analizirali
učne načrte predmetov geografija, domovinska in državljanska kultura ter etika in
sociologija z namenom ugotoviti stanje glede vključevanja lokalne trajnostne oskrbe s
hrano in z njo povezanih vsebin v pouk omenjenih predmetov. Analiza je temeljila na
deskriptivni metodi.
Pri analizi učnega načrta geografije v osnovni šoli smo se omejili samo na učne cilje
tretjega triletja, tj. 7., 8. in 9. razreda, pri analizi učnega načrta domovinske in
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državljanske kulture ter etike pa smo analizirali učne cilje 7. in 8. razreda, v katerem se
predmet izvaja.
Na ravni srednje šole smo analizirali učne načrte predmeta geografija splošne, klasične,
in ekonomske ter strokovne gimnazije ter učne načrte predmeta sociologija splošne,
klasične in strokovne gimnazije ter srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in
poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).
Pri pregledu učnih načrtov smo izpostavili tiste cilje, pri katerih smo zaznali
vključevanje vrednot lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin. V
določenih delih učnih načrtov oziroma pri posameznih (splošnih, operativnih,
funkcionalnih) ciljih smo ocenili, katere vsebine lokalne trajnostne oskrbe s hrano bi
lahko upoštevali oziroma vključili pri načrtovanju izobraževalnega dela.
2.2.1.1. Geografija
OSNOVNA ŠOLA
Pri analizi učnega načrta geografije v OŠ smo se omejili samo na učne cilje tretjega
triletja, tj. 7., 8. in 9. razreda in ki vključujejo oziroma bi lahko vključevali lokalno
trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine. Predmet se v celotnem triletju
izvaja v obsegu 286,5 ur: v 7. razredu je predvidenih 70 ur, v 8. razredu 52,5 ur in v 9.
razredu 64 ur pouka na leto.
OSNOVNA ŠOLA
7. razred: 70 ur
8. razred: 52,5 ure
9. razred: 64 ur
SKUPAJ: 286,5 ure
OPREDELITEV PREDMETA
»Opredelitev predmeta geografija navaja, da ob spoznavanju in razumevanju različnih kultur, socialnih
skupin, njihovih predstavnikov ter družbenih odnosov učenci razvijajo pozitivna stališča do kulturne
različnosti in razvijajo medkulturne odnose. Pri geografiji usposabljamo učence za odgovoren, angažiran
in solidaren odnos do naravnega in družbenega okolja ter za reševanje prostorskih vprašanj in vzajemno
sožitje med naravo in človekom z vidika sonaravnega trajnostnega razvoja. Pri pouku geografije učenci
razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do
naravne in kulturne dediščine. Tako pripravljamo in usposabljamo mladega človeka za aktivno in
odgovorno državljanstvo na lokalni, nacionalni in planetarni ravni. Spoznavanje vrednot, ljudi in družbe
doma in po svetu prispeva k razumevanju med narodi in spoštovanju različnosti. Te cilje pri pouku
geografije razvijamo s tesnim navezovanjem na druge predmete, še posebej slovenščine in tujih jezikov,
zgodovine ter državljanske vzgoje in etike. Pri pouku upoštevamo potrebe in interese učencev in iščemo
odgovore na aktualna vprašanja okolja, v katerem živijo. Razvijamo zanimanje učencev za domačo
pokrajino in za vsakodnevni utrip življenja v širši okolici, v domovini in po svetu ter se odzivamo na
dnevne aktualne izzive. Geografija spodbuja odgovorno in dejavno varovanje lastnega zdravja in
zdravega okolja ter odgovorno in solidarno ravnanje ob naravnih nesrečah« (Učni načrt. Program
osnovna šola. Geografija, 2011) .
SPLOŠNI CILJI
Učenci pri pouku geografije razvijajo vrednote, ki prispevajo k:
 skrbi za kvaliteto in načrtovanje uravnotežene rabe okolja ter skrbi za življenje prihodnjih generacij
(trajnostni razvoj);
 razumevanju pomena odnosov in vrednot pri odločanju o posegih v prostor;
 skrbi za ohranjanje zdravja okolja in lastnega zdravja.
Cilje pouka dosegamo s smotrnim in aktualnim izbiranjem vsebin, s sodobnimi učnimi oblikami in
metodami, s pestrim izborom učnih pripomočkov in medijev ter s čim pogostejšim neposrednim
opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, kjer nastajajo. Operativni cilji, zapisani
poševno, so izbirni cilji, namenjeni le nekaterim učencem.
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Medpredmetne (interdisciplinarne) šolske ekskurzije in terensko delo so dober primer za razvijanje
proceduralnega in prenosljivega vseživljenjskega znanja.
7. RAZRED
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Južna Evropa
Učenec:
• opiše načine, s katerimi človek izboljšuje naravne pogoje za
kmetijstvo.
Srednja Evropa
Učenec:
• ugotavlja posledice, ki sta jih izkoriščanje naravnih bogastev in
nagla industrializacija prinesla naravno- in družbenogeografskim
dejavnikom in jih primerja s posledicami, ki jih prinaša
postindustrijski oziroma informacijski gospodarski razvoj;
• razume načela trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z
okoljem.
Vzhodna Azija
Učenec:
• na primeru Kitajske in Japonske analizira težave, povezane z
velikim naravnim prirastkom.
Indijska podcelina
Učenec:
• na zgledu Indije opiše vprašanja verske različnosti, prenaseljenosti
in odvisnosti kmetijstva od veroizpovedi.
8. RAZRED
Učenec:
• ob študiju primerov iz različnih celin spoznava žgoča vprašanja sodobnega sveta;
• oblikuje stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, mednarodno sodelovanje;
• spoznava potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine;
• razume občutljivo povezanost med človekom in naravo;
• razume geografske razsežnosti in posledice povezanosti današnjega sveta.
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Afrika
Učenec:
• opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve;
• seznani se s prenaseljenostjo nekaterih afriških pokrajin:
• zna našteti prispevke Afrike v svetovno zakladnico razvoja
človeštva;
• analizira vprašanje lakote v nekaterih delih Afrike;
• analizira dejavnike, ki so vplivali na priseljevanje evropskega
prebivalstva in vpliv njihovega gospodarjenja na spreminjanje
pokrajin s posebnim poudarkom na izkoriščanju naravnih
bogastev.
Avstralija in Oceanija
Učenec:
• opiše težave preskrbe z vodo v Avstraliji.
Amerika in polarna območja
Učenec:
• ovrednoti pomen podnebnih in rastlinskih pasov za gospodarstvo in
poselitev;
• sklepa o prednostih in slabostih večnarodnostne skupnosti;
• spoznava asimilacijo, integracijo in segregacijo različnih kultur,
• analizira vzroke in posledice nepremišljenega človekovega posega
v pokrajino ob primeru amazonskega deževnega gozda.
9. RAZRED
Učenec:
• ob primerih vrednoti in razvija odnos do naravne in kulturne dediščine svoje domovine;
• povezuje naravnogeografske razmere z možnostmi gospodarskega razvoja in jih primerja s
sosednjimi državami;
• analizira posledice gospodarskega razvoja za okolje;
• ozavešča pomembnost ohranjanja okolja za trajnostni razvoj družbe v sedanjosti in prihodnosti;
• pri spoznavanju značilnosti prebivalstva nakazuje rešitve posameznih ključnih vprašanj
demografskega razvoja;
• na primeru domače regije se uri in usposablja za uporabo preprostih metod raziskovalnega dela na
lokalnem in regionalnem območju ter razvija sposobnost za vključevanje v odločanje o njihovem
razvoju;
• razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezen do
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njene naravne in kulturne dediščine ter spoštovanje narodnostnih pravic;
razlikuje odgovorno in neodgovorno ravnanje s prostorom ter pridobiva izkušnje odgovornosti za
prevzete obveznosti;
• na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikuje izvlečke, sklepe in
nakazuje rešitve;
• pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje z interdisciplinarno ekskurzijo v izbrano
naravno geografsko enoto Slovenije.
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Obpanonske pokrajine
Učenec:
• opiše težave kmetijstva, odseljevanja in onesnaževanje podtalnice
in navede rešitve nastalih težav;
• ob izbranem primeru pojasni soodvisnost življenja ljudi od reliefa,
podnebja, prsti in vodovja.
Obsredozemske pokrajine
Učenec:
• ovrednoti pomen Jadranskega morja za podnebje, rastlinstvo,
promet, turizem, ribolov in kmetijstvo.
Geografski prostor
Učenec:
Slovenije kot omejitveni
• razume sonaravni razvoj in odgovornost do ohranjanja ugodnih
in spodbujevalni dejavnik
življenjskih razmer za prihodnje generacije in se tako tudi ravna;
razvoja Slovenije
• razume celovitost prostorskih vprašanj in pozna nekatere možnosti
lastne aktivne udeležbe.
Gospodarstvo
Učenec:
• ovrednoti pomen kmetijstva in sklepa o možnosti kmetijske
dejavnosti v različnih predelih Slovenije.
STANDARDI ZNANJA
Drugo
vzgojno- Učenec:
izobraževalno obdobje
• pokaže okoljsko pismenost, se obnaša prijazno do okolja, skrbi za
lastno zdravje in zdravo okolico;
• poveže geografsko znanje z znanjem drugih predmetov.
Tretje vzgojno-izobraževalno Učenec:
obdobje
• razume geografske procese na lokalni, regionalni in planetarni
ravni;
• kritično presoja vpliv ljudi na trajnostni razvoj pokrajine;
• celostno razloži povezave med naravnimi in družbenimi procesi;
• razume, kako upoštevanje trajnostnega razvoja vpliva na kakovost
njegovega življenja in tudi na načrtovanje in gospodarjenje s
pokrajino, okoljem in (naravnimi) viri;
• ponazori geografske procese z raznovrstnimi in učinkovitimi
primeri na lokalni, regionalni in planetarni ravni
Standardi
znanja
po Znanje oziroma vedenje o prostoru in pokrajinah
področjih ob koncu tretjega Učenec:
vzgojno-izobraževalnega
• pokaže znanje, spretnosti, razumevanje in uporabo geografskih
obdobja
procesov na lokalni, regionalni in planetarni ravni;
• razume, da sta človek in pridelava hrane odvisna od narave;
• pozna pomen slovenske naravne in kulturne dediščine in čuti
pokrajinsko pripadnost;
• pozna pomen gospodarnega ravnanja z naravnimi viri.
•

Okoljska vprašanja
Učenec:
• razume sonaravni razvoj in odgovornost za ohranjanje ustreznih
življenjskih razmer za prihodnje generacije in se tako tudi ravna;
• ustvarjalno sprejme in razume vsakodnevne informacije, ki imajo
prostorsko razsežnost in vplivajo na učenčevo lastno odgovorno
ravnanje in odločanje;
• razume celostnost prostorskih vprašanj in pozna nekatere možnosti
lastne aktivne udeležbe;
• razloži svojo vlogo in vlogo drugih pri zagotavljanju trajnostnega
razvoja.
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Geografska interdisciplinarnost
Učenec:
• poveže različno znanje, veščine in vrednote kot način celostnega
obravnavanja sodobnih vprašanj za kakovostnejše razumevanje
dogajanja okrog sebe;
• na podlagi raznih ved razume vzroke za kulturno, civilizacijsko in
politično pestrost sveta.
Samostojno geografsko raziskovanje
Učenec:
• kritično geografsko razmisli (zazna ključne geografske probleme in
najde vzročno-posledično sovplivanje naravnih in družbenih
procesov v pokrajini).
Učenje učenja in izražanje geografskega znanja
Učenec:
• usvoji metode učenja geografije s poudarkom na izkazovanju
sposobnosti, spretnosti in veščin; samostojno interpretira
pridobljeno znanje, ga podkrepi s konkretnimi primeri in nakazuje
rešitve;
• pozna pomen vseživljenjskega učenja;
• zmore se sodelovalno učiti (delo v skupini).
Učenje na prostem
Terensko delo in ekskurzije v slovenske pokrajine
Učenec:
• z vsakoletno interdisciplinarno ekskurzijo v eno izmed slovenskih
pokrajin spozna raznolikost Slovenije;
• usvojeno znanje uporabi v konkretni pokrajini;
• samostojno terensko raziskuje na lokalni in regionalni ravni in
usvoji znanje o osnovnih prostorskih odnosih;
• razvije komunikacijske, socialne, miselne in praktične veščine za
raziskovanje geografskih pojavov in procesov;
• je usposobljen za prepoznavanje, razumevanje in vključevanje v
odločanje o razvoju domačega kraja;
• poveže različne vidike izobraževanja – na primer spoznavni,
čustveni, etični, estetski in motorični;
• usposobi se za reševanje lokalnih in regionalnih vprašanj po
načelih soodgovornega trajnostnega razvoja.
MEDPREDMETNE
POVEZAVE
Pri pouku geografije učenci razvijajo celostno geografsko mišljenje, ki temelji na povezovanju z vsemi
predmetnimi področji. Povezovanje izvajamo na ravni vsebin, ciljev in dejavnosti. Poudarek je na
razvijanju celostnega geografskega mišljenja.
Geografija se povezuje s predmeti: slovenščina, matematika, tuji jezik, likovna vzgoja, zgodovina,
državljanska in domovinska vzgoja ter etika, fizika, kemija, biologija, naravoslovje, glasbena vzgoja,
tehnika in tehnologija, gospodinjstvo, športna vzgoja in tudi izbirnimi; predvsem predmeti turistična
vzgoja, kmetijstvo, življenje človeka na Zemlji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega
okolja, etnologija in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Navezuje pa se tudi na znanje
predmetov: družba, spoznavanje okolja ter naravoslovje in tehnika.
Preglednica 7: Učni cilji v geografskih učnih načrtih OŠ, ki se vežejo na trajnostno lokalno oskrbo z
živili
Vir: Učni načrt za geografijo (osnovna šola), 2011

SREDNJA ŠOLA
Na ravni SŠ smo analizirali učne načrte predmeta GEO splošne, klasične in ekonomske
ter strokovne gimnazije. Na splošni, klasični in ekonomski gimnaziji je predvidenih 210
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ur (kot obvezni predmet) in 105 ur (kot priprava na maturo), na strokovni gimnaziji pa
105–140 ur (kot obvezni predmet) pouka na leto.
GIMNAZIJA (splošna, klasična, ekonomska)
obvezni predmet (210 ur)
matura (105 ur)
OPREDELITEV PREDMETA
»Osnovni namen pouka geografije je, da dijake usmerja v spoznavanje in obvladovanje življenjskih
okoliščin, ki se nanašajo na človekov naravni in družbeni življenjski prostor. Geografija je v programu
srednje šole predmet, ki pomaga mlademu človeku pridobiti znanje, sposobnosti, veščine in spretnosti, s
katerimi lahko razume ožje in širše okolje. Poleg tega ga vzgaja, da bi to okolje znal pravilno vrednotiti,
spoštovati in z njim gospodariti. Znanje geografije je sestavni del temeljne izobrazbe, saj vsebuje
vedenja o domovini in svetu ter varovanju okolja in gospodarjenju z njim.
Pri pouku geografije usposabljamo dijake za odgovoren, dejaven in solidaren odnos do naravnega in
družbenega okolja, za reševanje prostorskih problemov in sožitje med naravo in človekom. Pouk teži k
razvijanju pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu oziroma državi ter
spoštovanju njene naravne in kulturne dediščine. Spoznavanje vrednot in ljudi doma in po svetu
pripomore k razumevanju med narodi ter spoštovanju drugačnosti.
Z vsebinami in dejavnimi metodami pri pouku geografije razvijamo sposobnost dijakov za uporabo
preprostih raziskovalnih metod, s katerimi pridobivajo, urejajo, razlagajo in posredujejo geografske
informacije ter sposobnosti za uporabo medijev. Pri predmetu razvijamo tudi zanimanje dijakov za
domačo pokrajino in dnevni utrip življenja v širši okolici, domovini in po svetu ter spodbujamo njihovo
odzivanje na dnevne dogodke, s čimer jih učimo dejavnega državljanstva.
Navedene cilje dosegamo s premišljenim izbiranjem vsebin, sodobnimi didaktičnimi oblikami in
metodami, pestro izbiro učil, učnih pripomočkov in medijev ter čim pogostejšim neposrednim
opazovanjem geografskih procesov in pojavov v okolju, v katerem ti nastajajo. Veliko pozornost
posvečamo zlasti pouku na terenu, kajti s tem omogočamo doživljajski in učinkovitejši pouk« (Učni
načrt. Geografija; gimnazija; splošna, klasična, ekonomska; 2008).
SPLOŠNI CILJI
 Cilji na spoznavnem področju
Dijaki v procesu geografskega izobraževanja pridobivajo znanje ter razvijajo mišljenje, veščine in
odnose. Urijo se v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju, posploševanju in drugih spoznavnih
veščinah, ki omogočajo pridobivanje kakovostnega znanja ter ustrezno odzivanje na življenjske
okoliščine.
 Cilji, povezani z razumevanjem prostora
Dijaki:
 pridobijo prostorsko predstavo o današnjem svetu in domačem okolju;
 ustvarjalno sprejemajo in razumejo dnevne informacije, ki imajo prostorsko razsežnost in vplivajo
na njihovo lastno odgovorno ravnanje in odločanje;
 znajo pojasniti, zakaj in kako se v pokrajini dogajajo spremembe in kako vplivajo na njen razvoj.
 Cilji, povezani z znanjem in razumevanjem geografskih struktur, procesov in odnosov
Dijaki:
 se zavedajo pomena povezovanja različnih znanj in veščin kot načina celovitega obravnavanja
sodobnih problemov za kakovostnejše razumevanje dogajanja okrog sebe;
 razumejo najpomembnejše naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike, pojave in procese
– tako posamezne prvine kot njihove medsebojne vzročno-posledične zveze;
 razumejo zakonitosti razmestitev naravno- in družbenogeografskih pojavov in procesov ter njihov
vpliv na razvitost posameznih (izbranih) držav;
 razumejo geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično pestrost sveta;
 vzgajajo se v duhu strpnosti in spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so drugačni glede na jezik, vero,
etnično sestavo, navade ipd.;
 razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena človeka kot preoblikovalca
geografskega okolja in prizadevanj družbe za vzdrževanje ravnovesja med človekovimi hotenji in
naravo;
 pridobivajo sposobnost za vrednotenje protislovij v sodobnem svetu kot posledic razvoja
prebivalstva in gospodarstva, ker to ne upošteva prostorske omejitve materialnih dejavnosti
človeka;
 vrednotijo relativne prednosti različnega razvoja z vidika okoljskih problemov in pričakovanih
posledic;
 usposabljajo se za prepoznavanje nujnosti sonaravnega razvoja ter odgovornosti do ohranjanja
fizičnih in bioloških življenjskih razmer za prihodnje generacije.
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Vzgojni cilji (povezava z državljansko vzgojo, vzgojo za sožitje, multikulturno in medkulturno
vzgojo, okoljsko vzgojo ipd.)

Dijaki:
 razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi ter
spoštovanje njene naravne in kulturne dediščine;
 se vzgajajo v zanimanju za družbene potrebe, reševanje skupnih prostorskih (trajnostnih) problemov
na nacionalni, širši regionalni in svetovni ravni;
 razvijajo sposobnost doživljanja raznolikosti in lepot naravnega okolja na eni strani ter vrednotenja
različnih življenjskih okoliščin in družbenih potreb na drugi strani;
 privzemajo skrb za uravnoteženo rabo prostora ter ohranjanje kakovosti naravnega in družbenega
okolja za prihodnje generacije (trajnostni razvoj);
 se vzgajajo v razumevanju pomena vrednot pri odločanju o posegih v prostor;
 razvijajo zavest o reševanju lokalnih, regionalnih in svetovnih problemov po načelih trajnostnega
razvoja in načelih Svetovne deklaracije o človekovih pravicah;
 spoštujejo pravico do enakopravnosti vseh ljudi;
 s preučevanjem geografskih problemov drugih narodov in kultur razvijajo lastno zavedanje in
njihovo spoštovanje;
 se vživljajo v položaj drugih ljudi in ljudstev;
 se učijo povezovati različne vidike izobraževanja, kot so spoznavni, čustveni, etični, estetski,
motorični.
1. LETNIK: Obča geografija
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Vodovje
Dijaki:
• spoznavajo sestavo hidrosfere in razvijajo predstavo o razmerah –
zbirajo podatke o okoljskih problemih stoječih in tekočih voda,
prepoznavajo in vrednotijo podatke ter ugotavljajo odnose med
pojavi;
• na podlagi meril, ki jih sami izberejo, vrednotijo pomen voda (rek,
morij, jezer …) za človeka.
Kmetijstvo
Dijaki:
• spoznajo različne oblike kmetijstva z vidika razvoja in
intenzivnosti ter razložijo vzroke za njihov nastanek;
• vrednotijo rabo tal na izbranih primerih;
• si pridobivajo pozitiven odnos do pomena kmetijstva za oskrbo s
hrano in surovinami ter ohranjanje kulturne pokrajine;
• opazujejo pokrajino in iz nje razberejo prvine, ki so funkcijsko
povezane s kmetijstvom;
• raziskujejo okoljske probleme intenzivnega kmetijstva in okoljske
probleme z vidika vpliva narave ter negospodarnega ravnanja z
njo;
• ob izbranih primerih ovrednotijo pomen kmetijstva za oskrbo ljudi
s hrano in surovinami.
Energetika in industrija
Dijaki:
• spoznajo že uveljavljene in nove (biogoriva) obnovljive vire
energije ter preučijo možnosti nadaljnjega razvoja.
Trajnostni razvoj
Dijaki:
• spoznajo koncept in bistvo trajnostnega razvoja in njegovih
sestavin (okolja, prostora, vrednot prostora, gospodarstvo, razvoj
človeške družbe);
• razumejo pomen in vsebino prostorskega načrtovanja ter
sodelovanja javnosti v postopkih sprejemanja odločitev);
• vrednotijo različne dejavnosti z vidika trajnostnega razvoja in se
zavedajo kompleksnosti in omejenosti prostora;
• spoznajo poklice, ki so povezani z urejanjem naravnega in
družbenega okolja.
2. letnik: GEOGRAFIJA SVETA
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Azija
Dijaki:
• iščejo podatke o kmetijstvu v Aziji;
• opišejo značilnosti različnih oblik kmetijstva in ovrednotijo učinke
zelene revolucije;
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•
•

Afrika

Latinska Amerika

Severna Amerika

poznajo azijska verstva in njihov pomen v vsakdanjem življenju;
ugotovijo in analizirajo izbrane okoljsko-prostorske probleme ter
predlagajo mogoče rešitve.

Priporočene dejavnosti dijakov:
• v učbeniku, knjigah in literaturi pregledajo zapise o vremenskih
ujmah v Aziji;
• na izbranem primeru velike reke oblikujejo strnjen zapis o pomenu
reke za prebivalstvo;
• sošolcem predstavijo probleme kmetijstva, veroizpovedi in
prenaseljenosti ter nakažejo rešitve.
Dijaki:
• spoznajo kulturno in jezikovno pestrost;
• vrednotijo pomen afriških vodotokov za življenje afriškega
prebivalstva;
• poznajo in pojasnijo poglavitne socialno-ekonomske in politične
probleme v Afriki;
• poznajo pretekle in sodobne posledice (neo)kolonializma v Afriki
in vpliv velikih sil na nekatere konflikte;
• pojav lakote in revščine v posameznih predelih Afrike razumejo ne
le kot posledico naravnih katastrof in razvojne nemoči, temveč tudi
kot posledico nepravične svetovne kmetijske politike do pridelkov
afriškega trga;
• ugotavljajo razvojne možnosti celine in pozitivne primere
gospodarske rasti;
• razlikujejo med značilnostmi tržnih in samooskrbnih oblik
kmetijstva;
• napišejo sestavek o primerjavi Azije in Afrike (naravnogeografsko
in družbenogeografsko).
Priporočene dejavnosti dijakov:
• na medmrežju ali v literaturi poiščejo značilne afriške rastline, ki
imajo pomembno mesto v življenju tamkajšnjega prebivalstva;
• preučijo primer posega človeka v ekosistem (tropski gozd, sahel)
in vrednotijo posledice;
• predlagajo načrt ukrepov za zmanjšanje lakote in preprečevanje
širjenja nalezljivih bolezni v Afriki (metoda igre vlog za in proti).
Dijaki:
• analizirajo in vrednotijo naslednje probleme: razlike med območji,
krčenje tropskega deževnega gozda.
Priporočene dejavnosti dijakov:
• izdelajo stenski geografski časopis na temo sodobni problemi
prebivalstva in gospodarstva v Latinski Ameriki;
• analizirajo vzroke za različno gospodarsko in socialno razvitost in
poskušajo vrednotiti, kateri vzroki so bolj in kateri manj vplivali na
razlike med državami.
Dijaki:
• poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Severne
Amerike in razumejo njihov pomen za družbeno-gospodarski
razvoj;
• z upoštevanjem naravno- in družbenogeografskih procesov ter
njihovega medsebojnega vpliva pojasnijo pokrajinske spremembe
skozi čas (temeljne značilnosti poselitve, migracije, razvoj
kmetijstva in industrije ter stanje danes, urbanizacija in
suburbanizacija);
• razumejo in znajo utemeljiti strukturne posebnosti prebivalstva
(etnične, verske, socialne …) in stopnjo kulturnega sožitja;
• razumejo pomen in kompleksnost dejavnikov, ki prispevajo h
kakovosti življenja v različnih pokrajinah (različna usmeritev
kmetijstva, vpliv novih oblik gospodarjenja na spreminjanje
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Avstralija in Oceanija

Polarna območja

3. letnik: EVROPA
Vsebinski sklop / Tema
Splošno o Evropi

Severna Evropa

Zahodna Evropa

Južna Evropa

Srednja Evropa
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tradicionalne kmetijske pokrajine, prestrukturiranje in selitev
industrije, pomen tehnološko visoko zahtevnih panog);
• na izbranem primeru analizirajo degradacijo okolja in predlagajo
mogoče rešitve;
• ovrednotijo politični in gospodarski pomen ZDA v svetu;
• seminarska naloga o izbranem vprašanju ZDA (npr. Sončni pas,
ekološki problemi, naravne nesreče…) ali primerjava med Severno
in Južno Ameriko (naravno- in družbenogeografske značilnosti).
Dijaki:
• poznajo poglavitne naravnogeografske značilnosti Avstralije in
Oceanije ter razumejo njihov pomen za družbeno-gospodarski
razvoj;
• z upoštevanjem naravno- in družbenogeografskih procesov ter
njihovega medsebojnega vpliva pojasnijo pokrajinske spremembe
skozi čas (razvoj kmetijstva in industrije ter stanje danes).
Dijaki:
• iščejo odgovore na temeljna vprašanja o obsegu, naravnih in
družbenih značilnostih ter posebnostih polarnih območij (Inuiti);
• pojasnijo vzroke in predvidene posledice podnebnih sprememb na
taljenje ledu in njegove posledice.
Operativni cilji
Dijaki:
• spoznajo osnovne značilnosti in sodobne probleme kmetijstva;
• poznajo pomen skupne kmetijske politike v Evropski uniji (EU);
• ugotovijo in analizirajo izbrane okoljsko-prostorske probleme ter
nakažejo rešitve.
Dijaki :
• ovrednotijo podnebje v Severni Evropi z vidika razmer za
poselitev, kmetijstvo, promet in turizem;
• ovrednotijo pomen ribištva za Norveško in Islandijo ter posledice
pretiranega ulova s stališča naravnega ravnotežja in prihodnosti
ribolova.
Priporočene dejavnosti dijakov:
• napišejo zgodbo, kako je med ribiči na Severnem morju ali kakšen
je dan na naftni ploščadi;
• zapišejo vprašanja o neznanih deželah, ljudeh in njihovih navadah.
Dijaki:
• ovrednotijo pomen naravnogeografskih značilnosti Zahodne
Evrope za razvoj kmetijstva;
• navedejo dejavnike, ki vplivajo na visoko razvitost nizozemskega
kmetijstva in ga primerjajo s slovenskim.
Priporočene dejavnosti dijakov:
• razložijo in ilustrirajo glavne značilnosti industrijskih in kmetijskih
pokrajin;
• igra vlog: okrogla miza na temo življenje ljudi je tesno povezano z
morjem – nekoč in danes.
Dijaki:
• utemeljijo nujnost reševanja ekološke problematike v Sredozemlju;
• opišejo možnosti za razvoj kmetijstva v Italiji, Grčiji in na
Pirenejskem polotoku;
• ovrednotijo pomen njihovih kmetijskih pridelkov na evropskem
trgu.
Dijaki:
• na podlagi zemljevida in podatkov analizirajo možnosti za
kmetijstvo in njegov razvoj na Madžarskem in ga primerjajo s
slovenskim kmetijstvom.

Vzhodna Evropa

3. letnik: SLOVENIJA
Površje in kamninska zgradba

Podnebje, prsti, rastlinstvo,
živalstvo in vode v Sloveniji
kot dejavniki za življenje
Kmetijstvo in podeželje

Promet

Pokrajinska
in
okoljska
protislovja v Sloveniji

Priporočene dejavnosti dijakov:
• izdelajo stenski časopis z državami, ki segajo v Panonsko nižino in
predstavijo najbolj prepoznavne značilnosti teh držav v kulinariki,
kulturni in naravni dediščini (izbrani primeri).
Dijaki:
• ovrednotijo naravne in družbene možnosti za kmetijsko
proizvodnjo pred privatizacijo in po njej.
Dijaki:
• pojasnijo vpliv kamninske zgradbe (karbonatne in nekarbonatne
kamnine) na način oskrbovanja z vodo v različnih delih Slovenije
(in domači pokrajini);
• utemeljijo vpliv površja na kmetijstvo v Sloveniji (in domači
pokrajini).
Dijaki:
• ob primeru iz Slovenije pojasnijo pomen podtalnice;
• z ustrezno karto razložijo kakovost vode v slovenskih rekah in
sklepajo o vzrokih onesnaženosti;
• opišejo podnebne spremembe v Sloveniji.
Dijaki:
• raziščejo značilnosti, probleme in možnosti razvoja kmetijstva v
Sloveniji (spremembe v kmetijstvu v zadnjih 50 letih, kmetijska
usmerjenost in temeljne regionalne razlike, sodobne smeri
spreminjanja slovenskega podeželja);
• pojasnijo posestno strukturo v Sloveniji;
• razložijo vzroke zmanjševanja števila kmečkega prebivalstva;
• raziskujejo vlogo kmetijstva pri preoblikovanju geografskega
okolja;
• primerjajo najpomembnejše značilnosti kmetijstva v Sloveniji in v
primerljivih državah v Evropski uniji.
Dijaki:
• na primeru izbrane pokrajine v Sloveniji predstavijo problem
križanja različnih interesov (npr. promet : kmetijstvo).
Dijaki:
• razumejo pomen vrednot prostora in trajnostnega razvoja;
• presojajo posledice izčrpavanja naravnih virov.

Priporočene dejavnosti dijakov:
• na primeru iz bližnje okolice ali življenjske izkušnje ovrednotijo
pomen kmetijstva za človeka;
• izdelajo plakat o vrstah trgovine in njenem pomenu;
• napišejo futuristični esej o tem, kakšna bo njihova domača
pokrajina čez 30 let;
• izdelajo načrt varčevanja z energijo v svojem gospodinjstvu.
DODATNO ZA PROGRAME, KI IZVAJAJO MATURO IZ GEOGRAFIJE
POSEBNE GEOGRAFSKE
 Okoljski problemi
ZMOŽNOSTI,
KI Dijak:
OBSEGAJO
• razume probleme varstva geografskega okolja ter se zaveda
RAZISKOVANJE
IN
pomena človeka kot preoblikovalca geografskega okolja in
RAZUMEVANJE
prizadevanj za vzdrževanje ravnovesja med človekovimi hotenji in
GEOGRAFSKIH
naravo;
PROCESOV IN ODNOSOV • vrednoti protislovja v okolju sodobnega sveta kot posledice razvoja
TER
NJIHOVE
prebivalstva in gospodarstva, ki ne upošteva prostorske omejitve
PROSTORSKE
materialnih dejavnosti človeka;
RAZSEŽNOSTI
• ocenjuje relativne prednosti različnega razvoja glede na okoljske
probleme in jih vrednoti glede na pričakovane posledice;
• razume sonaravni razvoj in odgovornost do ohranjanja biotskih in
abiotskih dejavnikov okolja za prihodnje generacije ter tako tudi
ravna;
• ustvarjalno sprejema in razume dnevne informacije, ki imajo
prostorsko razsežnost in vplivajo na njegovo odgovorno ravnanje
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•

•

in odločanje;
prepoznava nujnost sonaravnega razvoja in odgovornost do
ohranjanja biotskih in abiotskih dejavnikov okolja za prihodnje
generacije, tj. nujnost vzdrževanja ravnotežja med človekovim
hotenjem in naravo;
razume kompleksnost prostorskih problemov in pozna nekatere
možnosti lastne dejavne udeležbe.

 Geografska medpredmetnost in kroskurikularnost
Dijak:
• povezuje različna znanj in veščine kot način celovitega
obravnavanja sodobnih problemov za kakovostnejše razumevanje
dogajanja okrog sebe;
• geografsko znanje povezuje z drugimi znanji za celovito
razumevanje sodobnega sveta;
• razume geografske vzroke za kulturno, civilizacijsko in politično
pestrost sveta;
pozna duh strpnosti in spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so drugačni
glede na jezik, vero, etnično sestavo, navade idr.
MEDPREDMETNE POVEZAVE
Predmet geografija se povezuje z drugimi strokami oziroma predmeti na ravni vsebin, ciljev in
dejavnosti. V tem poglavju so za medpredmetno povezovanje predlagane vsebine in cilji, oblike
dejavnosti pa so prepuščene izboru učiteljev.
PREDLAGANE VSEBINE IN CILJI ZA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Poselitev
Amerike Dijaki:
(geografija,
zgodovina, • ovrednotijo pomen odkritja Amerike s stališča prvotnega
sociologija)
prebivalstva in Evropejcev;
• razložijo poseljevanje celine in posledice;
• razumejo vzroke za nastanek posebne ameriške družbe;
• poznajo glavne države, iz katerih prihajajo priseljenci, in
poglavitne vzroke za izseljevanje (npr. označijo naravne možnosti
za kmetijstvo na Irskem in jih znajo povezati z izseljevanjem
Ircev).

Evropski prostori in kulture
(geografija,
sociologija,
zgodovina)

Vodovje (geografija, kemija,
fizika, predlog: sociologija)
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Medpredmetne povezave: sociologija – identiteta in kultura, zgodovina
– pomembna geografska odkritja in oblikovanje kolonialnih imperijev.
Dijaki:
• na karti politične razdelitve Evrope pokažejo vse evropske države
in njihova glavna mesta;
• predlog: spoznavajo narodne jedi sveta, njihovo glasbo in kulturo;
• opišejo glavne značilnosti gospodarskega razvoja Zahodne Evrope,
naštejejo dejavnike, ki so ga pospeševali, ter primerjajo stopnjo
doseženega razvoja z razvojem v drugih delih Evrope in sveta;
• pojasnijo faze v razvoju družbe;
• razumejo
pojme
industrijska
revolucija,
kolonializem,
informacijska družba;
• razložijo cilje povezovanja evropskih držav v različne skupnosti na
državni in regionalni ravni (npr.EU, povezava Alpe-Jadran …).
Medpredmetne povezave: sociologija – izzivi sodobnega sveta,
odločanje v skupnosti (predlog: družbena neenakost in revščina,
ekologija), zgodovina – začetki industrializacije v Angliji, nacionalne
države in njihova vloga v evropskem prostoru, blišč in beda
industrijskega razvoja (izbirna vsebina), EU in njena širitev.
Cilji (geografija, sociologja)
Dijaki:
• opišejo fizikalne in kemijske lastnosti morske vode ter razložijo
vzroke za razlike med posameznimi morji;
• z metodami terenskega dela ovrednotijo kakovost tekočih voda v
domači pokrajini
• predlog: ovrednotijo pomen vode in dostopnost do čiste pitne

vode.

Okoljski
problemi
(geografija, biologija, kemija,
sociologija)

Predlog: Lokalna trajnostna
oskrba s hrano (geografija,
sociologija,
zgodovina,
kemija, fizika, biologija,
glasbena vzgoja, športna
vzgoja)
OBVEZNA EKSKURZIJA

KROSKURIKULARNE
VSEBINE

Medpredmetne povezave: fizika, kemija – raztapljanje snovi, biologija
– življenje v vodi, predlog: sociologija – družbena neenakost in
revščina, izzivi sodobnega sveta, ekologija.
Medpredmetno se lahko obravnavajo tudi izbrani okoljski problemi na
različnih ravneh. Predlagane medpredmetne povezave: biologija –
človek in naravni viri, biotska pestrost in evolucija; zgodovina –
znanost in tehnologija v 20. stoletju (napredek tehnike in znanosti,
poglobljene razlike med razvitim in nerazvitim svetom, družbene
spremembe, okoljski problemi), predlog: sociologija – družbena
neenakost in revščina, izzivi sodobnega sveta, ekologija.
Glej poglavje 2.3.1. Predlogi vključevanja vsebin lokalne trajnostne
oskrbe na ravni šole.

Lahko je organizirana kot strokovna – samo geografska ali pa kot
medpredmetna ekskurzija.
Medpredmetno povezovanje naj bo predvsem večpredmetno (skupni
problem, ki ga vsak predmet osvetli s svojega vidika) in medpredmetno
(predmete povezuje skupni cilj) združevanje znanj – predlog: lokalna
trajnostna oskrba s hrano. Tako je mogoče organizirati naravoslovne
dneve, dneve dejavnosti in različne skupne dejavnosti dijakov (npr.
ekološko delavnico, osvetlitev aktualnih lokalnih problemov ipd.).
Kroskurikularne vsebine se vključujejo v pouk geografije s splošno
zapisanimi in podrobnimi cilji. Posebej so poudarjene možnosti za:
 okoljsko vzgojo (geografija, biologija, kemija, predlog:
sociologija):
• razvijanje zavesti o reševanju lokalnih, regionalnih in svetovnih
problemov po načelih trajnostnega razvoja in načelih Svetovne
deklaracije o človekovih pravicah,
• privzemanje skrbi za uravnoteženo rabo prostora ter za ohranjanje
kakovosti naravnega in družbenega okolja za prihodnje generacije
(trajnostni razvoj) ipd.;
 domovinsko vzgojo (geografija, zgodovina, slovenščina,
predlog: sociologija), pri kateri poskušamo udejanjiti splošne
cilje, npr.:
• razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti
svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne
dediščine,
• vzgajanje v zanimanju za družbene potrebe, reševanje skupnih
prostorskih (trajnostnih) problemov na nacionalni, regionalni in
svetovni ravni;
 vzgojo za zdravje:
• ekološko kmetijstvo, kemizacija kmetijstva (geografija, kemija,
biologija, predlog: sociologija),
• gibanje v naravi (geografija, športna vzgoja);
 estetsko vzgojo:
• izdelovanje plakatov, prosojnična predstavitev projektnih nalog
(geografija, likovna vzgoja);

STROKOVNA GIMNAZIJA
obvezni predmet (105–140 ur)
OPREDELITEV PREDMETA
»Geografija je v program (kurikul) srednje šole umeščena zato, da mlademu človeku pomaga pridobiti
znanje, sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko orientira v sodobnem času in prostoru, mu pomaga
razumeti ožje in širše življenjsko okolje, ter ga vzgaja, da bi okolje znal pravilno vrednotiti in spoštovati.
Geografsko znanje vsebuje vedenja o državi in domovini Sloveniji, Evropski uniji in svetu ter o
varovanju okolja in smotrnem gospodarjenju z njim ter usposablja za trajnostni in sonaravni razvoj, zato
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je nujni sestavni del temeljne izobrazbe. Tovrstno znanje vsak mlad človek pred vstopom v službo ali
nadaljnje izobraževanje nujno potrebuje, ker mu omogoča pridobiti poklicne in splošne ter življenjske
zmožnosti (kompetence) in ga usposablja za vseživljenjsko izobraževanje.
Z uresničevanjem ciljev pouka geografije, zapisanih v tem katalogu, želimo dati prihodnjim
»upravljavcem sveta« temelje za razumevanje odnosov med človekom in naravo, zlasti za razumevanje
problemov v pokrajini oziroma geografskem prostoru. Pouk geografije usposablja dijake za odgovoren,
dejaven in solidaren odnos do ljudi, naravnega in družbenega okolja ter za reševanje prostorskih
problemov in vzajemno sožitje med naravo in človekom.
Pri pouku geografije dijaki razvijajo pozitivna čustva do lastne domovine, občutek pripadnosti svojemu
narodu in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine. S spoznavanjem ljudi in njihovih
vrednot doma in po svetu pripomorejo k razumevanju med narodi in spoštovanju drugačnosti. Obenem
razvijajo državljanske kompetence, ker jih usmerja v preudarno rabo pokrajine in spoznavanje državnih
mehanizmov za njen napredek.
Pri pouku upoštevamo potrebe in interese dijakov ter iščemo odgovore na aktualna vprašanja okolja, v
katerem živijo. Razvijamo zanimanje dijakov za domačo pokrajino in za vsakodnevni utrip življenja v
širši okolici, v domovini in po svetu ter se odzivamo na dnevne aktualne izzive. Naloga šolske
geografije je torej tudi razvijanje zanimanja za dogajanja v lastnem in tujem okolju ter spodbujanje k
odgovornemu odločanju o pomembnih izzivih življenja v skupnosti« (Učni načrt. Geografija; strokovna
gimnazija, 2008).
SPLOŠNICILJI/KOMPETENCE
Pri pouku geografije razvijamo deset zmožnosti (kompetenc). To so zmožnosti za:
 raziskovanje in razumevanje naravnih ter družbenih procesov in pojavov;
 uporabo informacijske tehnologije (IT) oziroma digitalno pismenost;
 učenje učenja;
 sporazumevalne zmožnosti;
 medkulturnost;
 socialno vključevanje;
 podjetnost;
 rabo matematike in logike;
 estetiko.
1. LETNIK
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Človek in pokrajina
Dijaki:
• predvidevajo negativne posledice nepremišljenih posegov človeka
v okolje s posebnim poudarkom na posledicah človekove
dejavnosti, za katero se izobražujejo;
• ravnajo in odločajo se v prid varovanja okolja in sonaravnega
gospodarjenja z naravnimi viri.
Sodobni svet in geografski Dijaki:
procesi v njem
• razlagajo propadanje tradicionalnih in nastajanje modernih oblik
kmetijstva in industrije;
• pojasnjujejo problem pomanjkanja hrane;
• spoznavajo glavne ekološke probleme sodobnega sveta in
pojasnjujejo vzroke zanje.
Primeri dejavnosti za pouk in priporočila:
• dijaki analizirajo podatke o prehranjenosti, družbeno pogojenih
boleznih in pismenosti človeštva ter utemeljijo, zakaj se ujemajo
oziroma ne ujemajo;
• dijaki predlagajo rešitev za odpravo izbranega planetarnega
problema.
Preglednica 8: Učni cilji v geografskih učnih načrtih v SŠ, ki se vežejo na trajnostno lokalno oskrbo z
živili
Vir: Učni načrti za geografijo (srednja šola), 2008
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2.2.1.2. Sociologija in domovinska in državljanska kultura ter etika
OSNOVNA ŠOLA
Pri analizi učnega načrta predmeta DKE smo analizirali učne cilje 7. in 8. razreda, v
katerem se predmet izvaja in ki vključujejo oziroma bi lahko vključevali lokalno
trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine. Predmet se v OŠ izvaja v obsegu
70 ur: v 7. razredu je predvidenih 35 ur in v 8. razredu prav tako 35 ur pouka na leto.
OSNOVNA ŠOLA
7. razred: 35 ur
8. razred: 35 ur
SKUPAJ: 70 ur
SPLOŠNI CILJI
Učenci pri pouku predmeta državljanska in domovinska vzgoja ter etika pridobivajo temeljna znanja o:
 posamezniku kot družbenem bitju in značilnostih človeških skupnosti;
 politični, domovinski in državljanski kulturi in etiki;
 ključnih splošnih vprašanjih sveta in poteh za njihovo reševanje v smeri trajnostnega razvoja.
Predmet pri učencu spodbuja razvoj veščin:
 presoje družbenih in etičnih dilem in vprašanj;
 komuniciranje in argumentiranje v kontekstu demokratičnega javnega prostora;
 obveščenega, kritičnega, konstruktivnega in angažiranega družbenega delovanja;
 vseživljenjskega izobraževanja.
Splošni cilji pouka državljanske vzgoje so razvoj politične pismenosti, razvoj kritičnega mišljenja in
nekaterih stališč in vrednost ter dejavno vključevanje učencev v družbeno življenje.
Učni načrt navaja delitev znanj na splošna in posebna znanja. Splošna znanja so opredeljena kot znanja,
ki so potrebna za splošno izobrazbo ob končani OŠ in so namenjena vsem učencem, zato jih mora učitelj
obvezno obravnavati. Posebna znanja (ležečaa pisava) pa so dodatna, poglobljena znanja, ki jih učitelj
obravnava glede na zmožnosti in interese učencev, potrebe lokalnega okolja in aktualnosti dogodkov.
7. RAZRED
Vsebinski sklop: POSAMEZNIK, SKUPNOSTI, DRŽAVA
Vsebina
Operativni cilji
Identiteta: pripadnost skupinam in skupnostim; Učenci prepoznajo svojo pripadnost skupinam in
spolna identiteta (biološki spol in družbeno skupnostim. Pri tem spoznajo tud razliko med
opredeljeni spol); narodna in državljanska biološkm spolom in spolom, kakor ga opredelita
identiteta, domovina, človeštvo. Predlog: družba in kultura. Razumejo pojme naroda, države in
Izkazovanje identitete (vloga hrane, nacionalna domovine. Predlog: Razumejo vlogo hrane kot
kulinarika).
graditeljice identitet.
Skupnosti: v šoli, naselju, občini, državi. V
vsaki skupnosti se člani med seboj razlikujejo:
osebnostne, socialne, narodnostne, verske in
druge razlike. Kultura sobivanja.
Pravila prilagajamo in spremnjamo. Protest
proti pravilom, oporečništvo.

Učenci prepoznajo manjše in večje človeške
skupnosti. Spoznajo različne razloge za združevanje
oziroma zgodovinske izvore skupnosti.

Učenci razlikujejo med moralno upravičenim in
neupraivčenim
nasprotovanjem
pravilom
in
avtoritetam. Razumejo, da pravila pogosto niso
idealna in da jih je treba prlagajati.
Etika, etično načelo, vrednota. Opredelitev in Učenci se seznanijo s pojmom etika oziroma etična
razvrščanje vrednot.
načela in vrednote. Spoznajo vlogo vrednot v
ravnanju posameznka in skupin.
Vsebinski sklop: SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Vsebina
Operativni cilji
Socialna
država:
socialne
pravice Učenci se seznanjo s členom ustave, ki Republiko
(izobraževanje, zdravje, socialna varnost, Slovenijo opredeli kot socialno državo. Spoznajo
kultura, okolje; skrb za brezposelne, manjšine; bistvo socialne države. Razvijajo stališča in
javne službe); etična podlaga socialne države.
vrednostno usmeritev v zvezi s socalnimi pravicami.
Evropska unija.
Učenci spoznajo osnovna etična, politična, kulturna in
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ekonomska načela in ideje, na katerih temelji EU.
Spoznajo osnovne cilje in simbole EU. Predlog: SKP.
Slovenija kot članica EU.
Učenci spoznajo razloge za članstvo Slovenije v EU,
prednosti in dolžnosti članic.
Vsebinski sklop: SLOVENIJA JE UTEMELJENA NA ČLOVEKOVIH PRAVICAH
Vsebina
Operativni cilji
Temeljne človekove pravice – univerzalne in Učenci razvijajo sposobnost za etični premislek in
brezpogojne.
razumejo vrednostno usmeritev, na kateri temeljijo
človekove pravice.
Kršenje človekovih pravic danes.
Učenci razvijajo občutjivost za kršenje človekovih
pravic in motivacijo za njihovo varovanje. Razvijajo
sposobnost za argumentiranje, ki temelji na etičnih
načelih, vgrajenih v človekove pravice.
Posebna vrsta človekovih pravic – otrokove Učenci spoznajo načela, vgrajena v opredelitve
pravice; varovanje otrokovih pravic. Predlog: otrokovih pravic. Seznanijo se s postopki varovanja
kršenje otrokovih pravic: otroško delo.
otrokovih pravic in ustanovam, ki za to skrbjo.
Razumejo posebnost otrokovih pravic.
Vsebinski sklop: VEROVANJE, VERSTVA IN DRŽAVE
Vsebina
Operativni cilji
Skupne značilnosti velikih verstev in razlike med Učenci razvijajo sposobnost za razumevanje splošnih
njimi. Moralna in etična načela v verstvih.
etičnih načel, na katerih temeljijo verstva.
8. RAZRED
Vsebinski sklop: DEMOKRACIJA OD BLIZU
Vsebina
Operativni cilji
Kaj lahko dosežejo aktivni državljani. Na Učenci spoznajo, kako pomembno je za državljansko
volitvah izražena volja volilcev; državljanska skupnost, da so njeni člani aktivni.
gibanja; protesti, demonstaracije. Pravica do
zbiranja.
Državljanske akcije (solidarnostne ob naravnih Učenci ob seznanjanju z raznimi akcijami razvijajo
in drugih nesrečah, okoljske, humanitarne); pozitiven odnos do državljanskega delovanja.
civilna zaščita.
Dobro obveščeni in kritični državljan ter mediji: Učenci spoznajo, zakaj je pomembno, da oblasti
oblast mora delovati javno.
deluje javno. Znajo povezati pojme demokracija,
javnost in odgovornost.
Mediji nadzirajo oblast; pluralnost medijev.
Učenci na primerih spoznajo vlogo medijev pri
odkrivanju zlorab politične moči. Seznanijo se s
ključnim mediji v Sloveniji. Razvijajo kritično
pismenost v zvezi z mediji.
Značilne državljanske razprave ob etičnih Učenci usvojijo načelo pluralizma (soočanja razilčnih
vprašanjih (npr. evtanazija, splav, kloniranje mnenj). Ob etičnih vprašanjih razvijajo sposobnost
itd.; predlog: GSO).
argumentiranja.
Vpliv medijev na javno mnenje.
Učenci razumejo, kako pomembno vlogo imajo
mediji v sodobnih družbah.
Vsebinski sklop: FINANCE, DELO IN GOSPODARSTVO
Vsebina
Operativni cilji
Kapital in kapitalizem.
Učenci
pridobijo
osnovne
informacije
o
kapitalističnem gospodarstvu.
Vprašanje izkoriščanja in pravičnega plačila.
Učenci razvijajo sposobnost za razumevanje načela
družbene pravičnosti.
Vsebinski sklop: SVETOVNA SKUPNOST
Vsebina
Operativni cilji
Globalizacija: njene pojavne oblike, dobre in Učenci na primerih spoznavajo globalizacijo.
slabe strani.
Odpor proti globalizaciji.
Učenci razvijajo stališča v zvezi z globalizacijskimi
vprašanji.
Svetovn trg dela in selitev industrije; nadzor nad Učenci podrobneje spoznavajo nekatere značilnosti in
surovinami (rude, nafta); glavna središča učinke globalizacje.
politične in gospodarske moči na planetu.
Katere
učnke
globalizacije
zaznavamo Učenci na pojavih prepoznajo pozitivne in negativne
prebivalci Sloveinje (konkretni prmeri)?
učinke globalizacije.
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Neenakomerna porazdelitev bogastva; rast
prebivalstva, pomanjkanje osnovnih virov;
revščina, izobraževanje; bolezni, onesnaževanje
okolja, vojne; zmanjševanje plodnih tal, čiste
vode, čistega zraka, jedrska oborožitev,
bioinženiring,
populacijska
vprašanja,
izumiranje živalskih vrst idr.
Kako lahko slovenski državljan ali skupina
državljanov sodeluje pri aktivnem reševanju
vprašanj človeštva?

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in
spoznavajo
ekonomske
in
družbenorazvojne
alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj.

Učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitev
vprašanj (npr. pomoč ljudem, prizadetim v vojnah ali
nesrečah, tehnološke rešitve, organizacije, kot je
Greenpeace td.). razvijajo motivacjo in stališča do
aktivnosti in gibanj.
Učenci spoznavajo dejavnosti skupin mirovnikov,
ekoloških in drugih aktivistov. Oblikujejo stališča do
njihovega delovanja.

Dejavnost nevladnh organizacij; humantarne in
druge akcije v Sloveniji ter možnost, da
sodelujemo v mednarodnih akcijah (npr. Unicef,
Karitas, Rdeči križ, Anina zvezdica).
Preglednica 9: Učni cilji v učnem načrtu predmeta domovinska in državljanska kultura ter etika, ki se
vežejo na lokalno trajnostno oskrbo z živili
Vir: Učni načrt za predmet domovinska in državljanska kultura ter etika, 2011

SREDNJA ŠOLA
Na ravni SŠ smo analizirali učne načrte predmeta SOC splošne, klasične in strokovne
gimnazije ter srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) in poklicno-tehniškega
izobraževanja (PTI). Na splošni, klasični in strokovni gimnaziji je predvidenih 70/210
ur (kot obvezni oziroma izbirni predmet, priprava na maturo), v srednjem strokovnem
izobraževanju (SSI) in poklicno-tehniškem izobraževanju (PTI) pa 68 ur (obvezne
vsebine) in kot dodatek 68 ur (izbirnih vsebin) pouka na leto.
GIMNAZIJA (splošna, klasična, strokovna gimnazija)
Obvezni, izbirni predmet, matura (70/210 ur)
SPLOŠNI CILJI/KOMPETENCE
Dijaki razvijajo:
 občutljivost za zaznavanje družbenih vprašanj, procesov in pojavov;
 razumevanje družbenih in individualnih vprašanj v kontekstu širše družbene in kulturne perspektive;
 sposobnost razumevanja temeljnih socioloških koncepcij in teoretičnih pristopov ter njihove
uporabe pri razumevanju in pojasnjevanju družbenih pojavov;
 sposobnosti refleksije lastnega socialnega položaja in oblikovanja stališč, prepričanj, predsodkov in
delovanj kot temelja za vključevanje v družbeno življenje ter za strpno in odgovorno ravnanje;
 sposobnost razumevanja večplastnosti in kompleksnosti družbenega in osebnega življenja
posameznika/posameznice in zmožnost večplastnega in kompleksnega obravnavanja konkretnih
družbenih procesov in pojavov ter osebnih težav;
 sposobnosti kritičnega, na znanju utemeljenega odnosa do družbenega delovanja;
 sposobnost za analizo in kritično vrednotenje različnih podatkov in izsledkov družboslovnih
raziskav in različnih vrst informacij, gradiv in virov;
 sposobnost izdelave enostavnejših socioloških raziskav;
 sposobnost strokovnega, argumentiranega in strpnega izražanja lastnih stališč;
 sposobnost empatije in strpnost do različnosti;
 sposobnosti za demokratično državljanstvo;
 sposobnost povezovanja socioloških znanj s spoznanji z drugih znanstvenih področij in humanistike.
Učni načrt navaja delitev znanj na splošna in posebna znanja. Splošna znanja so opredeljena kot znanja,
potrebna za splošno izobrazbo in so namenjena vsem dijakinjam in dijakom, zato jih mora učiteljica
oziroma učitelj obvezno obravnavati. Posebna znanja (poševna pisava) opredeljujejo dodatna ali
poglobljena znanja, ki jih učiteljica/učitelj obravnava glede na zmožnosti in interese dijakov.
OBVEZNI DEL
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
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Posameznik
sociologija

–

družba

–

Identiteta in kultura

Družbene
neenakosti

različnosti

Odločanje v skupnosti
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in

Dijaki:
• razvijajo razumevanje, da je individualno obnašanje vpeto v širše
družbene, kulturne in zgodovinske okoliščine, razvijajo sposobnost
za analizo vsakodnevnih pojavov iz te širše perspektive (sociološka
imaginacija) in razumevanje vloge posameznika kot ustvarjalca
svojega sveta;
• razumejo, da je družba dinamična kategorija, da so se družbene in
kulturne
okoliščine
življenja
posameznikov
spreminjale
(predmoderne in moderne družbe);
• razumejo, da so družbene spremembe spodbujale raziskovanje
družbe (in oblikovanje sociologije kot vede), vplivale na načine in
vprašanja sociološkega proučevanja družbe ter različne pristope k
obravnavi družbenih vprašanj;
• razumejo idejne koncepte pojma družbe in odnosa med
posameznikom in družbo z vidika različnih teoretskih pristopov.
Dijaki:
• razumejo socializacijo kot proces, v katerem se učimo življenja v
skupnosti (ponotranjanje), v katerem oblikujemo (in spreminjamo)
socialne identitete, družbene vloge in lastno identiteto ter s tem
(re)produciramo družbo;
• razumejo, da proces socializacije poteka v različnih družbenih
kontekstih (skupine, ustanove, družbene okoliščine, množični
mediji) ter analizirajo in vrednotijo njihovo delovanje;
• razumejo kulturo kot način življenja;
• pojasnijo pomen vrednot, norm, navad, nadzora in sankcij za
delovanje družbe in posameznikov, razumejo spreminjanje in
pluralnost kultur (medkulturni odnosi) in pomen družbenega
nadzora kot mehanizma za ohranjanje družbene urejenosti;
• razumejo zaznavanje lastne kulture kot samoumevne, razumejo
dileme in težave pri obravnavi drugih kultur in subkultur – kulturni
relativizem in etnocentrizem.
Posebna znanja: Mediji in socializacija (medijska konstrukcija
realnosti); odnos med kulturo in človekovo naravo; primerjalne (antropološke) študije različnih kultur; M. Mauss/Malinowski: obdarovanje
kot kulturni in socialni fenomen; evropski kolonializem, medkulturni
stiki in posledice; simbolna narava kulture.
Dijaki:
• razumejo učinke pripisanih ali pridobljenih statusov: spol, starost,
etnična pripadnost, razred;
• razumejo razliko med biološkim in družbenim spolom, analizirajo
različne poglede na vlogo žensk in moških v družbi in pretehtajo
spreminjanje moškosti in ženskosti v sodobnih družbah;
• razumejo pomen etnične identitete in presodijo njen pomen za
posameznika, njegov status in družbo ter različne odnose med
etnijami;
• razumejo vpliv družbene neenakosti na različne vidike življenja
(izobraževanje, zdravje, delo, poraba, prosti čas);
• analizirajo spremembe družbene neenakosti v sodobnih družbah
(znotraj družb in med njimi) in pojasnijo pomen socialnih omrežij in
kulturnega kapitala za razlago družbene neenakosti v sodobnih
družbah;
• razumejo vzroke in različne razlage revščine in socialne
izključenosti in pomen socialne države.
Posebna znanja: Analiza družbenih neenakosti, izključenosti in pojava
revščine v Sloveniji; sociologija potrošnje in potrošništva.
Dijaki:
• razumejo, da je odločanje v družbi povezano z močjo in oblastjo;
• razumejo in ovrednotijo pomen delovanja različnih subjektov pri
odločanju v demokratičnih družbah (politične stranke, interesne
skupine, poklicna združenja, skupine pritiska, sindikati, civilna
gibanja in posamezniki);

•
•

analizirajo procese odločanja v lokalnih skupnostih;
razumejo procese odločanja v modernih organizacijah, ovrednotijo
vpliv na življenje ljudi, analizirajo odnos med birokracijo in
demokracijo;
• razumejo pomen socialne države za družbeno kohezijo in pojasnijo
način njenega delovanja;
• razumejo spreminjanje pomena nacionalne države in načine
odločanja v mednarodnih skupnostih (Evropska unija).
Izzivi sodobnega sveta
Dijake usmerjamo k razumevanju in analiziranju vzrokov in značilnosti
spreminjanja sodobnega sveta, vrednotenju procesov povezovanja sveta
in hkrati povečevanja pomena lokalnih skupnosti ter k razumevanju, da
spremembe ne zadevajo samo gospodarskih dejavnikov, ampak tudi
druga področja družbenega in individualnega življenja: od sfere dela
(zaposlenosti in nezaposlenosti), vzorcev družinskega življenja,
oblikovanja osebne identitete … in na koncu k vrednotenju priložnosti in
nevarnosti, ki jih prinašajo spremembe.
Dijaki:
• razumejo globalizacijo kot protisloven proces in ovrednotijo
različne poglede nanjo;
• razumejo dejavnike, ki vplivajo na povezovanje sveta: od
gospodarskih dejavnikov do mednarodnih organizacij (Evropska
unija), ter ovrednotijo njihov vpliv in pomen;
• analizirajo vpliv globalizacije na zasebno življenje ljudi;
• znajo oceniti priložnosti in tveganja sodobnega sveta (ekološka
vprašanja, staranje prebivalstva, razvoj tehnologije, spreminjanje
razhajanj med razvitimi in nerazvitimi).
Posebna znanja: Evropska integracija in globalizacija; globalizacija in
protiglobalizacijska gibanja – dileme in problemi, povezani z
globalizacijo; globalizacija in ekološka kriza; novi ekološki etični
pogledi; migracijski tokovi v Evropi – nekoč/danes in posledice:
multikulturnost, medetnični konflikti; U. Beck in družba tveganja,
biotehnologija in informacijska tehnologija – priložnosti in tveganja,
vloga medijev v »globalni družbi«, vpliv globalizacije na sfero dela,
družine, identitete, migracije, odnos do sebe, zdravje, telo, bolezen,
izobraževanje, problemi moderne urbanizacije.
Načini
in
metode Dijaki:
raziskovanja v sociologiji
• razumejo problematiko objektivnega, veljavnega in zanesljivega
proučevanja družbenih procesov in pojavov;
• znajo uporabljati različne pristope in metode družboslovnega
raziskovanja;
• razumejo problematiko specifičnosti družboslovnega raziskovanja
(etičnost, preverljivost, vrednotna nevtralnost in družbena vpetost
raziskovalca);
• razumejo problematiko vzorčenja;
• usposobijo se za analiziranje, vrednotenje in sklepanje v
družboslovnih raziskavah;
• pripravijo raziskovalni načrt ali enostavnejšo raziskovalno nalogo.
MATURITETNI DEL PREDMETA (210 UR)
V maturitetnem delu predmeta dijaki določene teme poglobijo, pri nekaterih temah pa aplicirajo
osnovne koncepte in koncepcije na posamezne družbene podsisteme, ki bistveno zaznamujejo življenje
v sodobnih družbah.
Vsebinski sklop / Tema
Operativni cilji
Družba – zdravje, telo, Poglavje obravnava razumevanje telesa v sodobni družbi in družbene
bolezen
dejavnike, ki na to vplivajo, družbene vidike zdravja, ki vplivajo tudi na
predstavo o bolezni in zdravju ter na njun pomen (spreminjanje predstav
o bolezni in zdravju, moderni koncepti bolezni in zdravja). Poglavje
obravnava družbene dejavnike, ki vplivajo na zdravje, analizira odnos
med družbenimi neenakostmi ter zdravjem in boleznijo ter spreminjanje
vloge in pomena medicine v sodobni družbi, proces medikalizacije in
družbeno konstrukcijo zdravega načina življenja, pomen in spreminjanje
javnega zdravstva in odnos med medicino in alternativnimi zdravilnimi
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Znanost – družbeni razvoj in
ekološka vprašanja
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praksami.
Dijaki:
• pojasnijo družbeno konstrukcijo telesa;
• analizirajo različna pojmovanja bolezni in zdravja v kontekstu z
družbenimi in kulturnimi opredelitvami;
• problematizirajo koncept zdravega življenja;
• analizirajo odnos med družbenimi neenakostmi in zdravjem;
• razumejo proces medikalizacije;
• razumejo spreminjanje zasnove javnega zdravstva, vloge medicine
in medicinskega poklica, problematizirajo individualizacijo
odgovornosti za zdravje;
• analizirajo problematiko alternativne medicine.
Posebna znanja: Kakovost življenja in zdravje; odnosi med zdravnikom
in bolnikom (Parsons); položaj starejših in družbena blaginja,
alternativna medicina in možnosti profesionalizacije; medicinska
sociologija; socialna patologija in zdravje; etična vprašanja sodobne
medicine.
Dijaki:
• razumejo pomen družin za posameznika in družbo;
• analizirajo odnose v družinah in ovrednotijo spreminjanje družin v
sodobni družbi in dejavnike, ki vplivajo na to.
Posebna znanja: Spreminjanje družine v modernih družbah (alternativne
družinske skupnosti in življenjski slogi; strukturna in funkcijska
dezorganizacija družine: primeri družinske disfunkcionalnosti).
Dijaki:
• razumejo religijo kot enega od verovanjski sistemov;
• razumejo različne razlage religije, njenih funkcij in sestavin;
• poznajo temeljne značilnosti različnih religij;
• razumejo spremembe v religioznosti v sodobnih družbah
(organiziranost, pomen religije za posameznika, spreminjanje
odnosa religiozna skupnost – družba in država, razumejo različne
odnose med religijami – verski pluralizem, fundamentalizem,
civilna religija).
Dijaki:
• razumejo pomen množičnih medijev in komunikacijskih tehnologij
za oblikovanje odnosa do sveta in samega sebe;
• razumejo različne razlage vpliva medijev na javnosti;
• analizirajo moč in nemoč medijev v sodobni družbi;
• razumejo problematiko avtonomnosti množičnih medijev
(lastništvo, politika);
• preiščejo predstavitve različnih družbenih skupin v množičnih
medijih (spol, starost, etnija, razred);
• analizirajo in vrednotijo spremembe, ki jih prinašajo nove
tehnologije komuniciranja v vsakdanje življenje;
• ovrednotijo vplive globalizacije na množične medije.
Posebna znanja: Razvoj množičnih medijev; mediji in otrok –
računalniške igrice, risanke, film; vpliv globalizacije na delovanje
medijev; načini prikazovanja spola, starosti, razreda, narodnostnih
skupin.
V poglavju je poudarek na analizi vloge in pomena znanosti v sodobni
družbi, problematizaciji pomena razvoja znanosti, tehnologije in
družbenega napredka z vidika možnosti za trajnostni razvoj družbe,
vrednotenju odnosa med znanostjo in znanjem ter uporabo znanja,
pozitivnih in negativnih plati uporabe znanosti in možnosti javnosti za
odločanje o uporabi znanstvenih dosežkov.
Dijaki:
• razumejo večplastnost znanosti kot spoznavnega in legitimacijskega
sistema;
• problematizirajo avtonomnost znanosti, profesionalizacijo znanosti
in analizirajo družbeno odgovornost znanstvenikov;
• razvijajo razumevanje razvoja znanosti in tehnologije kot

protislovnega razvoja;
analizirajo posledice nespremenjenega načina razvoja v luči
naraščajoče ekološke krize (glede na zdravje, način in kakovost
življenja, gospodarski razvoj, enakopravnost dostopa do naravnih
virov);
• problematizirajo koncept trajnostnega razvoja in vprašanje nove
ekološke etike;
• pretehtajo možnosti za udeležbo javnosti pri usmerjanju razvoja
znanosti in njene uporabe;
• pretehtajo etična vprašanja razvoja in uporabe znanosti.
Posebna znanja: Razvoj moderne znanosti; revolucija v biotehnologiji,
posledice, možnosti uporabe in zlorabe ter etična vprašanja v zvezi z
razvojem biološke znanosti in tehnologije; znanost in novi misticizem,
globalno segrevanje in njegove posledice; okolje in meje rasti;
izčrpavanje virov in onesnaževanje.
Delo, moderne družbene Dijaki:
organizacije in prosti čas
• razumejo razliko med delom in zaposlitvijo;
• analizirajo družbene neenakosti v povezavi z delom in
nezaposlenostjo v sodobnih družbah;
• vrednotijo spreminjanje odnosa do dela in porabe;
• raziščejo odnos med delom in prostim časom, analizirajo
spreminjanje pomena prostega časa ter njegov obseg in način izrabe
za različne družbene skupine;
• razumejo pomen in spreminjanje organizacij v sodobnih družbah ter
njihov vpliv na družbo in življenje posameznic in posameznikov;
• razumejo in ocenijo spremembe v načinih delovanja in odnosih
(avtoritete in nadzor) v sodobnih organizacijah ter analizirajo dileme
v zvezi z birokratizacijo oziroma debirokratizacijo in
mcdonalizacijo sodobne družbe.
MEDPREDMETNE POVEZAVE – Glej poglavje 2.3.1. Predlogi vključevanja vsebin lokalne
trajnostne oskrbe na ravni šole
 Geografija: prebivalstvo, trajnostni razvoj, družbene značilnosti, verstva sveta, Evrope, posameznik
in skupnost, vrednote.
 Zgodovina: zgodovina vsakdanjega življenja, znanost in tehnologija v 20. stoletju, spreminjajoči se
načini življenja na Slovenskem po drugi svetovni vojni.
 Psihologija: osebnost, socializacija in skupine, medosebni odnosi in komunikacija, stališča,
predsodki in moralni razvoj.
 Filozofija: kaj lahko vem?, kaj naj storim?, vprašanja morale, posameznik in skupnost.
 Matematika: statistika, verjetnostni račun.
 Slovenski jezik.
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)
POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Obvezni del: 68 ur
Dodatek: 68 ur izbirnih vsebin
SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Dijaki razvijajo:
 občutljivosti za zaznavanje družbenih problemov, procesov in pojavov;
 sposobnost razumevanja temeljnih socioloških pojmov in teoretičnih pristopov ter njihove uporabe
pri razumevanju in pojasnjevanju družbenih pojavov;
 sposobnosti refleksije lastnega socialnega položaja in oblikovanja stališč, prepričanj … ter delovanj
kot temelja za vključevanje v družbeno življenje ter za strpno in odgovorno ravnanje;
 razumevanje
večplastnosti
in
kompleksnosti
družbenega
in
osebnega
življenja
posameznika/posameznice ter povezanosti in nasprotij med individualnim, družbenim in globalnim;
 sposobnost kritičnega, na znanju utemeljenega odnosa do družbenega delovanja;
 sposobnost za analizo in kritično vrednotenje različnih podatkov in izsledkov družboslovnih
raziskav;
 sposobnost povezovanja socioloških znanj s spoznanji z drugih znanstvenih področij.
OBVEZNI DEL
Cilji
Možne dejavnosti
I. UVOD
Dijak:
Dijak:
•
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Razume in zna pojasniti posebnosti sociološkega
pristopa pri obravnavi družbenih pojavov in vpliv
družbenih dejavnikov tako na individualno življenje
kot na delovanje širših družbenih pojavov in
procesov;

Razume in zna uporabiti načela znanstvenega
spoznanja.
Vsebinski sklop: SOCIALIZACIJA
Dijak:
Razume in zna pojasniti proces socializacije kot
učenja načina življenja v družbi; razlikuje različne
stopnje socializacije (primarna, sekundarna);
Razume, da so v proces socializacije vključeni
različni dejavniki (različne skupine ali družbeni
kontekst), zna analizirati in ovrednotiti delovanje
različnih dejavnikov socializacije (družine, vrstniki,
vzgojno–izobraževalne organizacije, religiozne
institucije, mediji, delovne organizacije, etnične
skupine …) in razume, da lahko različni dejavniki
delujejo usklajeno ali protislovno.
Vsebinski sklop: KULTURA
Dijak:
Razume različne načine in pristope k opredelitvi
kulture in jih primerja s pojmovanji v vsakdanjem
življenju, analizira in ovrednoti kompleksnost ter
»samoumevnost« kulture in »kulturni šok«;

Razume značilnosti sestavin kulture (jezik,
vrednote, norme, materialna kultura) in njihov vpliv
na oblikovanje pravil, vedenjskih slogov in načina
življenja;

Razume, analizira in pojasni kulturno pluralnost
sodobnih družb (še posebej mladinske subkulture in
kontrakulture) in odnose med kulturami: kulturno
strpnost, etnocentrizem in kulturni relativizem.
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Poišče primere iz vsakdanjega življenja
posameznika in ugotavlja, na kakšen način in do
katere mere so nanje vplivali družbeni dejavniki;
Ali: v različnih aktualnih družbenih dogodkih
analizira delovanje različnih družbenih skupin,
različnih interesov, presoja, kako spremembe na
enem od družbenih področjih vplivajo na druga
področja družbenega življenja;
Ali: primerja na kakšen način se ukvarja z
določenimi vidiki življenja posameznika
sociologija in kako druge družboslovne znanosti;
Ali: na konkretnih primerih (npr. praznovanja)
pokaže, kako sociologija obravnava dogodke iz
vsakodnevnega življenja;
Ali: iz vsakdanjega življenja posameznikov
navaja primere različne uporabe pojma družba,
družben, družaben;
Iz teksta prepoznava in argumentira konkretne
primere vzročno-posledičnih in navideznih zvez
med pojavi.
Dijak:
S pomočjo strokovne literature ali leposlovja
analizira, kako so živeli otroci v preteklosti in
sklepa, kakšne spremembe so se zgodile pri tem,
kaj se spodobi, kaj se zahteva in kaj se dopušča;
Analizira vrednote v reklamnih sporočilih in jih
primerja z vrednotami, ki jih postavljajo starši v
njegovi družini.
Ali: anketira vrstnike o zahtevah, ki jih do njih
postavljajo družina, šola in vrstniki. Ugotavlja
razlike ali celo protislovja in podobnosti v teh
zahtevah.

Dijak:
V diskusiji predstavi asociacije na temo kultura,
oceni ali so opredelitve kulture vrednostno
nevtralne ali ne;
Ali: primerja različne kulture in ugotavlja razlike
in podrobnosti v simbolih, normah, vrednotah,
navadah, materialni kulturi ter pojasni, zakaj se
pojavijo problemi, ko se srečamo z drugo
kulturo;
Ali: ogleda si npr. film »Kurji praznik« in
ugotovi, kako pripadnost določeni kulturi vpliva
na zavest o tej pripadnosti,
na navade in pogled na druge kulture;
Ogleda si šolski muzej (ali film, ali dokumente)
in analizira, kakšne norme obnašanja, pravila in
sankcije so obstajale v preteklosti, kakšne so
sedaj, kaj so to norme, ali so vse enako
pomembne, katere so vrste sankcij in kako se kot
kulturni elementi povezujejo z drugimi
kulturnimi elementi;
Izvede anketo med mladostniki in ugotovi, katere
subkulture se pojavljajo med mladimi v njihovem
okolju, kakšen odnos imajo do dominantne
kulture in med seboj;
Ali: analizira časopisne članke, ki predstavljajo
aktualna dogajanja po svetu, in ugotovi, ali so le

ta povezana z etnocentrizmom in kulturnim
relativizmom.
Vsebinski sklop: ODNOS DO TELESA: ZDRAVJE, BOLEZEN IN STARANJE
Dijak:
Dijak:
Razume, kako družbeni dejavniki vplivajo na odnos Iz statističnih podatkov analizira, kakšne so
do telesa, zdravje in bolezen in na povezanost pričakovane življenjske dobe, smrtnosti otrok …
družbenih neenakosti in spola z zdravjem in med različnimi državami in znotraj Slovenije in
boleznijo;
ugotavlja dejavnike, ki so povezani s tem;
Ali: iz zgodovinskih virov ugotavlja, kateri so
bili
najbolj
pogosti
vzroki
smrti
v
predindustrijskih družbah in kateri v sodobnih ter
ugotavljajo, katere bolezni so se pojavljale v
preteklosti in katere v sodobnih družbah.
Razume, kako družbeni dejavniki (razredna, spolna, Primerja predindustrijske in moderne razlage
etnična stratifikacija) vplivajo na različna bolezni in načine zdravljenja;
pojmovanja in opredelitve zdravja, bolezni in Ali: primerja različne zdravstvene politike in
staranja
(starostna
diskriminacija),
pojav ugotavljajo, na osnovi kakšnega pojmovanja
biomedicinskega modela zdravja, medikalizacije in vzrokov bolezni so postavljene;
naraščajoče vloge medicine pri določanju družbenih Ali: ugotavlja, zakaj prihaja do nasprotij in
norm (nadzorna funkcija medicine);
konfliktov med »uradno« in alternativno
medicino;
Razume različne sociološke razlage bolezni in Primerja, s katerimi razlagami je mogoče
zdravja v sodobni družbi (biomedicinski model, najbolje razložiti razlago bolezni, odnos do
kritike biomedicinskega modela).
posameznih bolezni oziroma posledic bolezni.
Vsebinski sklop: DRUŽBENE NEENAKOSTI IN SLOJEVITOST
Dijak:
Dijak:
Razume različne oblike revščine in različne razlage V medijih analizira odnos do revščine in revnih
vzrokov in posledic revščine in socialne pri nas in v svetu in razlage vzrokov revščine.
izključenosti v sodobni družbi in zna to znanje
uporabiti pri razlagi sodobnih pojavov revščine pri
nas in v svetu.
Vsebinski sklop: SPREMINJAJOČI SE SVET
Dijak:
Dijak:
Razume,
da
globalizacija
zajema
poleg • V svojem okolju poišče primere, ki kažejo
ekonomskega tudi druge vidike družbenega in
na to, da izhajajo iz drugih držav, kultur …
individualnega življenja in zna ovrednoti ta vpliv;
(glasba, predmeti široke potrošnje …,
navade, vrednote, prazniki …);
• Predlog:
analiza sadja in zelenjave v
trgovini (uvoz : domača lokalna oskrba).
Razume in analizira različne dejavnike, ki vplivajo Poišče različne mednarodne organizacije (vladne
na globalizacijo (razvoj tehnologije, ekonomski, in nevladne: npr.: OZN, Greenpeace …),
politični dejavniki in drugi družbeni dejavniki);
analizira njihovo delovanje in ovrednoti njihov
vpliv na npr. delovanje ekonomskih organizacij,
zakonodajo, zavedanje ljudi …;
Primerja in ovrednoti različne poglede na Zna oceniti, do katere mere je mogoče uporabiti
globalizacijo v zvezi z ekonomijo, globalnostjo in posamične različne poglede na globalizacijo pri
regionalizacijo, pomenom nacionalne države in konkretnih družbenih spremembah (trg dela,
kulture;
gospodarski razvoj, spreminjanje kulture, pomen
nacionalne države …);
Razume in ovrednoti vpliv sprememb na življenje Analizira spremembe, ki jih v oblikovanje
posameznic in posameznikov v zvezi z osebnosti vnaša dostopnost različnih religioznih
oblikovanjem identitete, vrednot, odnosa do dela, in vrednotnih sistemov;
sprememb v zaposlovanju, preživljanju prostega Ali: ovrednoti vpliv možnosti, ki jih prinašajo
časa, družin …;
komunikacijske tehnologije in množični mediji v
prosti čas mladih;
Razume in ovrednoti posledice povečevanja Analizira podatke o tem, kakšen delež povezav
globalne neenakosti in globalna tveganja.
poteka med posameznimi predeli sveta, in
ovrednoti naraščanje neenakosti za nadaljnji
razvoj;
Oceni možnosti ekoloških, zdravstvenih …
tveganj za celoten svet.
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Vsebinski sklop: NAČINI IN METODE RAZISKOVANJA V SOCIOLOGIJI
Dijak:
Dijak:
Pozna in samostojno uporablja ter izvede različne Predlog: V knjigah v knjižnici in doma poišče
metode raziskovanja (npr. analiza primarnih in informacije o tem, kakšen zajtrk so jedli otroci v
preteklosti doma. Išče lahko v poljudnih in
sekundarnih virov, anketa, intervju itd.).
leposlovnih knjigah. O tem povpraša tudi babico
ali dedka. Z njimi izvede intervju. Ugotovi tudi
npr. na kakšen način so jedli zajtrk, kakšen je bil
pribor, ob katerem času so ga jedli ... Pozanima
se kaj so jedli v prazničnih dneh, kajti ti jedilniki
so bili pestrejši od vsakdanjih.
IZBIRNI DEL
Obseg izbirnega dela je prepuščen potrebam posameznega izobraževalnega programa oziroma
partnerjev, ki določajo odprti kurikulum na ravni šole.
OKOLJE: razumevanje odnosa do okolja, vzrokov za ekološke krize, neenakost dostopa do virov,
tveganja, ki jih vnaša človekovo poseganje v okolje, in možnosti trajnostnega razvoja;
SPOL IN NEENAKOSTI: razumevanje spolne neenakosti, oblikovanje modela moškosti in ženstvenosti
v družbi in sprememb v odnosih med spoloma.
Preglednica 10: Učni cilji v socioloških učnih načrtih v SŠ, ki se vežejo na lokalno trajnostno oskrbo z
živili
Vir: Učni načrti za sociologijo, 2007, 2008

2.2.2. Vsebine lokalne trajnostne oskrbe s hrano morajo najti svoje mesto v
učnem načrtu
Področje prehrane je skozi paleto izobraževalnih programov na različnih stopnjah
različno zastopano. Ob dejstvu, da je učitelj zavezan učnemu načrtu, ne moremo mimo
ključnega pomena le-tega za vključevanje aktualnih vsebin v pouk geografije,
domovinske in državljanske vzgoje ter etike in sociologije.
Pregled potrjuje zelo skromno zastopanost vsebin, neposredno povezanih z lokalno
trajnostno oskrbo s hrano, v celotni vertikalni osnovnošolskega in srednješolskega
geografskega in sociološkega izobraževanja. Trenutno veljavni učni načrti za
geografijo, domovinsko in državljansko vzgojo ter etiko in sociologijo namreč v
nobenem izmed učnih ciljev ne govorijo konkretno/neposredno o lokalni trajnostni
oskrbi s hrano, vendar posamezni, nekoliko ohlapnejše zapisani cilji, predvsem pa
splošni učni cilji učitelju dopuščajo možnost obravnave te kompleksne vsebine. Splošni
cilji omenjenih predmetov mdr. obsegajo izobraževanje za trajnostni razvoj, vzbujanje
odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje ter razvijanje zavesti o pravicah in
odgovornosti človeka in državljana itd. Skratka, vsebin, posredno povezanih z lokalno
trajnostno oskrbo s hrano, je veliko. Dejstvo pa je, da so za zdaj te vsebine in njihovo
vključevanje v pouk geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in
sociologije (in drugih predmetov) v glavnem odvisne od vsakega posameznega učitelja,
natančneje, koliko jim je ta tematika blizu oziroma se zavedajo njenega pomena. Kot
poudarita Resnik Planinčeva in Ilčeva (2010), si lahko samo želimo, da bi učitelji (in z
njimi celoten sistem izobraževanja) prepoznali raznolikost dojemanj lokalne trajnostne
oskrbe s hrano ter skušali o problematiki ozavestiti otroke in mladino.
Teme, ki se lahko povežejo z lokalno trajnostno oskrbo s hrano, so:
– trajnostni razvoj;
– gospodarstvo (kmetijstvo, živilsko-predelovalna industrija);
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okolje, ohranjanje in varovanje okolja (ekološka ozaveščenost in odgovornost);
gospodarjenje z naravnimi viri ter biološka in krajinska raznovrstnost;
zdravje (ljudi, ostalih živih bitij, okolja) ter zdrav življenjski slog (duševno in
telesno zdravje;
globalizacija;
razvoj podeželja in mest;
prebivalstvo, vzorci porabe in proizvodnje;
kultura, kulturna raznolikost;
biološka in krajinska raznovrstnost;
spolne vloge;
družbene neenakost, revščina;
človekove (otrokove) pravice;
varnost;
mir;
etika;
vrednote, spoštovanje občečloveških vrednot;
odgovornost v lokalnem in svetovnem okolju;
aktivno (dejavno) državljanstvo.

Izobraževalni prostor torej ponuja dovolj možnosti za aktivno osveščanje o
multifunkcionalnosti hrane, njenih razsežnostih in tudi glede ravnanja z le-to. Vendar
tudi v tem primeru najbrž drži, da nobena izobraževalna institucija ne more hitro in v
celoti spremeniti predvsem vedenjskih vzorcev, ki so jim otroci in mladi izpostavljeni v
domačem okolju.
Na koncu se lahko vprašamo, kako bi izobraževalni sistem in zavedanje glede lokalne
trajnostne oskrbe in pomena hrane ter naše izbire le-te še izboljšali. Verjamemo, da
moramo v okviru izobraževanja nujno izpostaviti etične probleme povezane s hrano in
našim prehranjevanjem. Privzgojiti moramo dejstvo, da hrana v zadostnih količinah ni
samoumevna dobrina in da je potrebno z njo ravnati odgovorno. Prikazati moramo
temeljne napake potrošniškega nakupovanja, neumnega nasedanja tipičnim trgovskim
akcijam, komercialnega oglaševanja, idoliziranja hrane in prekomernega prehranjevanja
kot enega od sprevrženih bolezni čaščenja in vnosa prevelikih količin hrane – vse to sta
vzgoja in izobraževanje, ki bi poleg čistega etičnega moraliziranja v zvezi s hrano lahko
obrnila stvari na bolje.
Bistveno vprašanje, ki se nam ob tem zastavlja, torej ne sme biti vprašanje »Lokalna
trajnostna oskrba s hrano v šolo – da ali ne?«, temveč vprašanje »Lokalna trajnostna
oskrba s hrano v šolo – kdaj, kje in kako?«
2.3. LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA S HRANO IN NJENO
VKLJUČEVANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM NA RAVNI
ŠOL
2.3.1. Predlogi vključevanja vsebin, povezanih z lokalno trajnostno oskrbo s
hrano, v šole
V nadaljevanju je na tem mestu zbranih nekaj predlogov za vključevanje vsebin,
povezanih z lokalno trajnostno oskrbo s hrano, na ravni šole. Vse to z željo, da bi
dejavnosti prerasle v bolj sistematično in kontinuirano delo na tem področju.
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Vsebine lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezane vsebine je potrebno
vključiti že v vrtčevski in nato šolski prostor, v celotni vertikali in tudi horizontali in
sicer na različnih ravneh – od posameznih učnih ur, naravoslovnega dneva do obšolskih
dejavnosti, pri čemer je zelo pomembno medpredmetno povezovanje. Šole morajo
poleg vzgojiteljev oziroma učiteljev v te aktivnosti v čim večji meri vključevatitudi
druge strokovne delavce šol, starše, kot tudi kmetijske svetovalce, zdravstvene delavce
in druge strokovnjake.
Cilj je zagotoviti, da bo čim več otrok v Sloveniji v času svojega šolanja deležnih teh
vsebin. S tem bi povečali poznavanje zakonitosti agroživilske verige, pomen kmetijske
dejavnosti za okolje in varovanja okolja, pomen lokalne pridelave in predelave hrane,
pomen kmeta kot pridelovalca hrane in razumevanje koristi uživanja priporočenih živil
iz lokalnega okolja, vključno s pomenom rednega zajtrkovanja in telesne dejavnosti.
Dolgoročno bi tako lahko vplivali na izboljšanje odnosa do hrane in zdravja populacije.
Šola
Osnovna
šola

Predlagane vsebine
EKO DAN (npr. na Dan Zemlje, 22.4.)
1. Sodeluje vsa šola:
 poizkusi: domače in kupljeno grozdje – spremljamo hitrost gnitja, lahko uporabimo
različno sadje;
 popis svežega sadja in zelenjave v trgovini – poreklo, od kod prihaja (domača
lokalna pridelava : uvoženo);
 kemija: analiza sladkorja v sadju;
 fizika: Newton.
2. Gospodinjstvo (skozi vse leto):
 obisk eko kmetije, peka kruha iz domače moke;
 stiskanje sadnega soka, izdelava jabolčnega kisa;
 jeseni kuhanje marmelad iz domačih sliv;
 izdelava pogrinjkov za zajtrk;
 obisk šolske kuhinje ter pogovor s kuharjem.
3. Prepoznavanje in poznavanje znakov za eko hrano.
4. Branje deklaracij na hranilih in hrani.
5. Namestitev avtomata za zdravo hrano (ne le kavomat ...); šola lahko razmisli tudi o
odstranitvi avtomata za osvežilne pijače v plastenkah.
6. Odnos do zdrave hrane, odnos do lokalne hrane
7. Naravoslovni dan:
 obisk eko kmetije, ki oskrbuje šolo;
 teoretična priprava v šoli;
 kostanjev piknik;
 obisk slovenskega muzeja in galerije.
• Raziskovanje tradicionalne slovenske prehrane, njene pridelave in predelave,
lahko poteka tudi v nekaterih slovenskih muzejih in galerijah. V zbirkah
muzejev in galerij po vsej Sloveniji ter njihovi ponudbi delavnic, najdemo teme,
povezane s tradicionalno prehrano – navedimo le nekaj predlogov za obisk:
Dolenjski muzej – En dan v kameni dobi; Koroški pokrajinski muzej – Jedli
smo iz iste sklede; Kozjanski park – Levstikov mlin; Muzej in galerije mesta
Ljubljane – Dom nekoč in danes; Muzej Velenje – Življenje nekoč; Tehniški
muzej – Delavnica oblikovanja krušnega testa; Čebelarski muzej Radovljica;
Slovenski etnografski muzej ...
8. Ekskurzija:
 ogled sušilnice sadja;
 obisk čebelarja;
 obisk Torklje (Tonina hiša).

86

9. Pouk (medpredmetne povezave):
 kmetijstvo (9. razred OŠ);
 družba;
 biologija (biodiverziteta; varčevanje in varstvo voda, živalstvo in rastlinstvo,
umetna gnojila, škropiva in onesnaževalci okolja);
 GEO (raziskovanje, kako se tradicionalna slovenska prehrana povezuje z običaji v
različnih slovenskih pokrajinah, iskanje razlik n vzrokov zanje;
 DKE (družbena neenakost in revščina, državljanske in človekove ter otrokove
pravice, socializacija, vrednote, kultura, tradicija, globalizacija : lokalizacija);
 zgodovina (razvoj gospodarstva – predvsem kmetijstva in živilsko-predelovalne
industrije; zelena revolucija);
 slovenščina
• pisni sestavki, ustno sporočanje, ljudsko izročilo, pregovori o hrani;
• raba strokovne literature, branje literarnih del o hrani, prehranjevanju: slovenske
pesmi o kruhu, peki in vinu, slovenske ljudske pravljice o tradicionalnih
slovenskih jedeh/prehrani in njeni pridelavi npr. Kako so pulili repo, Ajdovo
zrno, Mojca Pokrajculja ...), iz pravljic drugih narodov pa lahko izvemo o
tradicionalni prehrani v drugih deželah. (npr. Kako je nastala manioka: legenda
Indijancev Tupi); Pekarna Mišmaš Svetlane Makarovič, Zelišča male čarovnice
Polonce Kovač, Pehar suhih hrušk Ivana Cankarja; Vodnikove Kuharske bukve
(1799) - naša prva, iz nemščine prevedena kuharska knjiga; v priročniku
Kulturno-umetnostna vzgoja: priročnik s primeri dobre prakse iz vrtcev,
osnovnih in srednjih šol (ZRSŠ in MIZKŠ, 2011, v e-obliki dosegljiv tudi na
spletni strani www.kulturnibazar.si) si preberemo poglavje Kulturna dediščina
in ogledamo primere dobre prakse (Od zrna do kruha, Praznični december …);
• pravi zaklad odličnih receptov so tudi babice in dedki (starši, sosedje); zbiranje
njihovih receptov in oblikovanje "razredne" kuharske knjige ali objava le-teh v
šolskem glasilu; možna vključitev tudi kratkih zgodb ljudi, ki so zaupali svoje
recepte, o tem kdo jih je naučil pripravljati te jedi, kdaj so jih prvič pripravljali,
kakšen zanimiv spomin itd.;
 gospodinjstvo (spoznavanje narodnih jedi sveta, priprava in pokušina narodnih jedi,
popestitev priprave in okušanja hrane z njihovo glasbo; s hrano nasploh sta povezana
tudi bonton in pravilno oz. lepo obnašanje pri mizi – iskanje gradiva v knjižnjici, ki
govori o tem kako pripraviti pogrinjek, kakšno vedenje sodi za mizo, kako pravilno
uporabljati jedilni pribor, žitih, gospodinjskem gospodarstvu in potrošnikovih
pravicah; hranilna in energijska vrednost živil);
 glasbena vzgoja (iskanje ljudskih pesmi ali pesmi slovenskih avtorjev o
tradicionalnih slovenskih jedeh/prehrani in njeni pridelavi, predvsem o kruhu in
vinu; številne so uglasbene in jih lahko zapojemo in poslušamo, pa tudi zaplešemo
(posvetujmo se z učiteljem glasbe, knjižničarjem – mediateka ...), npr. Potička (Anja
Štefan), Kruhek (Janez Bitenc), Ob bistrem potočku je mlin (ljudska), Pastirica
žgance kuha (ljudska), Veseli hribček/En hribček bom kupil (Anton Martin
Slomšek) ...;
 tuji jezik (angleščina) (učitelj GEO/DKE predlaga učitelju tujega jezika vsebino iz
za GEO/DKE, ki pa jo pri predmetu tujega jezika, kjer se urijo v branju, poslušanju,
pisanju in govorjenju, obravnavajo v tujem jeziku);
 likovna vzgoja (oblikovanje plakata; risanje npr. tihožitja; ideje za likovno
ustvarjanje, povezano z etnološkimi temami, sodobnim okraševanjem miz …);
 kemija (umetna gnojila, škropiva in onesnaževalci okolja);
 fizika in matematika (izračuni deležev, izdelava pregledničnih in grafičnih
prikazov podatkov, branje in interpretiranje le-teh; vodni odtis; računanje
ogljikovega in prehranskega odtisa);
 športna vzgvoja (zdrav življenjski slog, telesna aktivnost – gibanje v naravi);
 pogovori na izbrano temo (osveščanje).
.
10. Projekti (gl. pogl. 2.3.2. Nekaj dobrih praks vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so
plod sodelovanja med kmetijskim, zdravstvenim in šolskim sektorjem – Primeri
projektov):
 Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) in Dan slovenske hrane;
 Shema šolskega sadja (SŠS);
 Šolski ekovrt;
 Zdrava šola;
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Ekošola.

11. Popis domačega hladilnika (namen: ugotoviti, koliko hrane prihaja iz lokalnega
tržišča; kot nadgradnja le-tega: narediti nov seznam predlogov – katero živilo bi lahko
nadomestili z lokalnim, domačim).

Srednja šola

12. Sestavljanje jedilnika za 1 teden, pri čemer je pazljivost na tem, da se pri vsakem
obroku vključi najmanj eno živilo, ki prihaja z lokalnega trga.
1. Družbeno-geografska vaja (matura):
 obisk eko tržnice (iskanje izvora hrane);
 obisk ekološke kmetije;
 obisk javne kuhinje;
 merjenje lastnosti vodotoka, vodne struge in vode same.
2. Medpredmetno povezovanje (glej zgoraj; prilagoditev glede na starost, razvojno
stopnjo, predznanje in interes dijakov).
.
3. Ogled (dokumentarnega) filma in povzemanje bistva:
 Hrana d.o.o. (Food, inc.);
 Kruh naš vsakdanjik;
 Projekt: Filmska vzgoja;
 Mi hranimo svet (We feed the world);
 Korporacija (The Corporation);
 Po čajni poti s Simonom Reevom;
 Generacja Zemlja: Hrana, ogenj in voda (Generation Earth: Food, Fre and Water),
2012;
 Future of food, 2009;
 King Com, 2007;
 Home, 2009;
 Darwin's Nightmare,2004;
 Neverjetno življenje jagode (The Extraordinary Life and Times of Strawberry):
https://www.youtube.com/watch?v=t7EhXK-G090;
 »Bitter seeds«: https://www.youtube.com/watch?v=QZtKB_KuASc.
4. Degustacije eko hrane na ekskurzijah.
5. Delitev jabolk na svetovni dan hrane.
6. Projektni dan (v katerega so vključene vse podteme).
7. Projektno delo: KRUH
 Medpredmetno povezovanje: likovna vzgoja (risanje, slikanje), glasba (običaji,
pesmi), slovenščina (dela o kruhu), jeziki (pojmi, besede), zgodovina (kruh skozi
zgodovino), geografija, sociologija.
 Skupni cilji: razvijanje zavedanja o pomenu kruha; razvijanje ustreznega odnosa do
kruha; spoznati nastanek kruha, spoznati običaje, povezane s kruhom.
 Skupna dejavnost: peka kruha.
8.

Prvi letnik:
• kmetijstvo in gospodarstvo (primerjava Slovenije z drugimi državami);
• revščina doma in po svetu (preučitev situacije v Sloveniji, primerjava s svetom).
9. Drugi letnik:
• Azija (primerjava s Slovenijo, konkretni, aktualni podatki).
10. Tretji letnik:
• analiza blaga v trgovini (uvoz : domača lokalna oskrba, primer za terenske vaje
v 4. letniku).
11. Ekološko kmetijstvo (razmere v Sloveniji, delo v skupinah).
12. Primerjava ekološkega in konvencionalnega kmetijstva.
13. Predstavitev ekološke kmetije.
14. Anketa naključnih mimoidočih (pred trgovino): kaj raje kupujejo (lokalno ali ostalo;
eko ali ostalo); vprašati po razlogih zakaj.
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Preglednica 11: Predlogi vključevanja vsebin povezanih z lokalno trajnostno oskrbo s hrano
Vir: Udeleženci delavnice na 16. Ilešičevih dnevih septembra 2010 v: Resnik Planinc in Ilc, 2010;
Tradicionalni slovenski zajtrk, 2016; prirejeno, lastne dopolnitve

Ogromno otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, neposrednega stika
z naravo in tudi s pridelavo hrane pa imajo vse manj. Le kako naj jim v šoli pomagamo,
da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega
sodelovanja, če tega stika nimajo? Otroci, ki živijo na podeželju ali celo na kmetijah, pa
pogosto ne vedo, kako lahko hrano pridelujemo ekološko. Zato smo prepričani, da bi
vsaka šola, v kolikor je to seveda možno, morala imeti tudi šolski ekovrt. Na Inštitutu za
trajnostni razvoj (izvajalec projekta) so zato pripravili projekt Šolski ekovrtovi. Šolski
ekovrt je sodoben, interaktiven učni in vzgojni pripomoček. Je koristna popestritev
šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke – spoznavanje rastlin od semena do
krožnika … in do semena, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi
rokovanje z orodjem in zemljo. Otrokom omogoča, da vzpostavijo tesnejši stik z naravo
in pridelavo hrane na način, ki omogoča varovanje okolja in narave. Otroci se seznanijo
s pomenom lokalne preskrbe in samooskrbe z ekološko pridelano hrano. Velik pomen
šolskih ekovrtov je torej v izobraževanju za trajnostni razvoj. Poleg tega projekt
neposredno prispeva k zmanjšanju izpustov z delno samooskrbo vrtcev in šol, kar
prinaša tudi finančne prihranke. Za vključevanje šolskega ekovrta v učno vzgojni proces
je potrebno narediti dober organizacijski načrt, ki naj vsebuje vključevanje vseh
delavcev na šoli, učence, starše, predstavnike lokalne in širše skupnosti. Spodaj smo
pripravili nekaj praktičnih primerov vključevanj učno vzgojnih vsebin šolskega
predmetnika v delo s šolskim ekovrtom.
Geografija:
 geografska imena rastlin;
 avtohtone in domače rastline;
 raziskovanje: reliefa, kamnin, lege;
 opazovanje: podnebja, vodnih virov, gospodarstva itd.
Domovinska in državljanska kultura ter etika:
 odnos do okolja;
 interakcijske igre.
2.3.2. Nekaj dobrih praks vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so plod
sodelovanja med kmetijskim, zdravstvenim in šolskim sektorjem –
primeri projektov
Ozaveščanje potrošnikov in pozitivna podoba sta gotovo temeljnega pomena za
povečano porabo lokalnih pridelkov in izdelkov. Mlekomati, stojnice z lokalnimi
pridelki, slovensko sadje (in zelenjava) v prodajnih avtomatih, nižja cena slovenskega
sadja in zelenjave v trgovinah, dajanje prednosti lokalni hrani pri javnem naročanju v
javnih ustanovah itd. je le nekaj možnosti, ki bi lahko povečale porabo (Resnik Planinc
in Ilc, 2010).
Šolsko okolje je prostor, kjer otroci in mladostniki preživijo pomemben del dneva
večino dni v tednu, zato je dobro in prav, da jih navajamo na zdravo prehranjevanje in
jim omogočimo zdrave izbire. Seveda pa ob tem ne moremo pozabiti na družino in
predvsem starše, ki so s svojim odnosom do uživanja sadja in zelenjave prvi zgled
otrokom. Povezava kmetijskega sektorja, zdravstvenega sistema, šole in družine je tudi
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tu pomembna za premike v smer večjega uživanja lokalnih in trajnostnih živil, zlasti
sadja in zelenjave.
Tako velja omeniti nekaj dobrih praks, ki se trenutno odvijajo v Sloveniji in
predstavljajo pomembno priložnost tudi za državo, saj bomo s promocijo in
vključevanjem lokalnega kmeta prispevali k porabi slovenskih živil, zlasti sadja in
zelenjave: Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ) in Dan slovenske hrane, Shema
šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ), Šolski ekovrt, Zdrava šola, Ekošola8 itd.
2.4. LOKALNA TRAJNOSTNA OSKRBA S HRANO IN NJENO
VKLJUČEVANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI SISTEM NA RAVNI
UČITELJA
Učitelji se v večini držijo uradnega učnega načrta, kjer imajo zastavljene in zapisane
cilje in vsebine poučevanja (v primeru lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin obstaja možnost vključevanja zgolj znotraj splošnih ciljev), vendar pri
tem ne gre le za poučevanje po učnem načrtu, temveč gre za učiteljevo izvedbo,
sprejemanje in upoštevanje ter »skrito« poučevanje lokalne trajnostne oskrbe s hrano in
z njo povezanih vsebin – prikrti učni načrt – skozi celoten proces vzgoje in
izobraževanja (Barle in Bezenšek, 2006).
2.4.1. Namen in cilji raziskovanja
Raziskovalni problem, ki smo si ga zastavili, vključuje analizo raziskave, s katero smo
želeli preveriti vključevanje oziroma implementacijo lokalne trajnostne oskrbe s hrano
in z njo povezanh vsebin v vzgojno-izobraževalni sistem osnovnega in srednjega šolstva
na ravni učitelja. V analizo raziskave so bili vključeni osnovnošolski učitelji geografije
in domovinske in državljanske kulture ter etike in srednješolski učitelji geografije in
sociologije naključno izbranih šol (s seznama, objavljenega na spletni strani Ministrstva
za šolstvo in šport), s katerimi smo izvedli anketo. Z anketiranjem smo ugotavljali
stališča učiteljev in njihov odnos do lokalne trajnostne oskrbe s hrano ter vključevanje
le-te v pouk omenjenih predmetov.
2.4.2. Raziskovalne hipoteze
V empiričnem delu diplomskega dela na ravni učitelja smo si zastavili 4 izhodiščne
raziskovalne hipoteze, ki so nam usmerjale raziskovalno delo in hkrati prispevale h
konkretizacji raziskovalnega dela.
H1: Predpostavljamo, da učitelji pri vzgojno-izobraževalnem delu vključujejo lokalno
trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine.
H2: Menimo, da so po presoji učiteljev lokalna trajnostna oskrba s hrano in z njo
povezane vsebine premalo vključene v učne načrte in učbenike.

8

Več informacij najdete na uradnih spletnih straneh projektov: http://ekosola.si/ (Ekošola),
http://www.shemasolskegasadja.si/
(SŠSZ),
http://www.solskiekovrt.si/
(Šolski
ekovrt),
http://tradicionalni-zajtrk.si/o_nas/ (TSZ), http://www.nijz.si/sl/slovenska-mreza-zdravih-sol (Zdrava
šola).
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H3: Predpostavljamo, da se učitelji samozobražujejo na temo lokalne trajnostne oskrbe
s hrano in z njo povezanih vsebin (in so torej ozaveščeni in dobro poznajo
problematiko) in da so se pripravljeni dodatno izobraževati za poučevanje in učenje
lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin.
H4: Domnevamo, da so stališča učiteljev in njihov odnos do lokalne trajnostne oskrbe s
hrano pozitivna in so torej naklonjeni lokalno in ekološko (trajnostno) pridelani in
predelani hrani.
2.4.3. Metodologija
V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo z uporabo anketnih vprašalnikov za
učitelje geografije in domovinske in državljanske vzgoje ter etike v osnovnošolskem
izobraževanju in učitelje geografije in sociologije v srednješolskem izobraževanju. Šole
smo izbrali naključno in sicer s seznama osnovnih in srednjih šol, objavljenega na
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport. Dobljeni kvantitativni empirični podatki so
statistično obdelani. Rezultati so predstavljeni s pomočjo statističnih parametrov,
preglednic in v skladu s temeljnimi teoretičnimi izhodišči tudi interpretirani. Analizo
dobljenih empirčnih podatkov in preverjanje raziskovalnih hipotez predstavljajo
oziroma izražajo zgolj absolutno (f), ne pa tudi relativno (%) strukturo odgovorov
anketirancev na zastavljena vprašanja.
Pošiljanje anketnih vprašalnikov smo izvedli v mesecu juniju 2016. Anketne
vprašalnike smo najprej pošljali po običajni pošti, naslovljene na učitelje omenjenih
pedmetov ali pa na ravnatelje šol, kjer smo jih nagovorili, da vzpodbudijo učitelje
omenjenih predmetov k reševanju anketnega vprašalnika. V kuverto smo poleg
anketnega vprašalnika dodali še prazno kuverto s povratnim naslovom in znamko. Na ta
način smo želel povečati odzivnost potencialnih anketirancev. Zaradi zelo slabe
odzivnosti (v določenem roku je bilo vrnjenih samo 9 anketnih vprašalnikov) smo nato
anketne vprašalnike pošiljali še po elektronski pošti. Skupaj smo poslali 320 anketnih
vprašalnikov, od katerih smo dobili vrnjenih 18 anketnih vprašalnikov, torej je bila
odzivnost anketirancev pribiližno 6 %.
Slabi odzivi na reševanje anketnih vprašalnikov in vzpodbujanje učiteljev k sodelovanju
je predstavljajo veliko omejitev, saj so učitelji izražali nezadovoljstvo zaradi številnih
anketnih vprašalnikov, ki jih dobijo v reševanje v času šolskega leta. Nekateri so
pripomnili, da je anketa (pre)obsežna oziroma predolga in torej vzame preveč časa.
Ker je bilo anketiranje izvedeno na manjšem vzorcu učiteljev geografije, domovinske in
državljanske vzgoje ter etike in sociologije, vzorec posledično ni reprezentativen, kar
pomeni, da ugotovitve niso odraz celotne populacije oziroma povedano drugače,
dobljenih rezultatov ne moremo posploševati na celoto populacijo učiteljev omenjenih
predmetov, odražajo pa praktične probleme, odnos in stališča učiteljev, ki se s tematiko
lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanimi vsebinami soočajo pri svojem
predmetu in bodo dodatno osvetlili to področje.
Dobljene empirične podatke smo prikazali vpreglednicah; le-te smo besedno opisali in
razložili. Kot že omenjeno, smo pri tem operirali le z golim številkami in smo prikazali
zgolj absolutno (f), ne pa tudi relativno (%) strukturo odgovorov anketirancev na
zastavljena vprašanja.
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V raziskavi smo preverjali 4 izhodiščne raziskovalne hipoteze, ki smo jih s
preverjanjem potrdili ali zavrnili. Pri vsaki hipotezi in dobljenih rezultatih smo dodali
komentar z lastnimi in drugimi strokovnimi ugotovitvami.
2.4.4. Opis vzorca
V okviru raziskave smo med učitelje geografije, domovinske in državljanske kulture ter
etike in sociologije naključno izbranih osnovnih in srednjih šol razdelili 320 anketnih
vprašalnikov (Priloga 6.1.). Rešenih in vrnjenih je bilo 18 anketnih vprašalnikov.
Statistično smo torej obdelali zgolj 18 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 6 % vseh
razdeljenih anketnih vprašalnikov.
Preglednica 12: Neodvisne spremenljvke
Neodvisne spremenljivke
SPOL
ženski
moški
skupaj
STAROST
do 30 let
31–50 let
nad 51 let
ŠOLA POUČEVANJA
osnovna šola
srednja poklicna in strokovna šola
gimnazija
PREDMET POUČEVANJA
geografija
sociologija
domovinska in državljanska kultura ter etika
TIP NASELJA
podeželje
primestje
mesto

Anketiranci (število)
15
3
18
0
8
10
11
1
6
13
5
0
9
3
6

Med anketiranimi (Preglednica 14) so 14 anketnih vprašalnikov izpolnile ženske, 4
anketne vprašalnike pa so izpolnili moški.
Največ anketirancev je starih nad 51 let (10); ostali (8) sodijo v starostno skupino od 31
do 50 let. Anketirancev v starostni skupni do 30 let ni bilo.
Izmed 18 anketirancev jih več kot polovica poučuje na OŠ , 1 na srednji poklicni in
strokovni šoli ter 6 na gimnaziji.
Največ (13) anketirancev poučuje geografijo. Tistih, ki poučujejo sociologijo je 5,
medtem ko domovinske in državljanske kulture ter etike ne poučuje nihče od
anketirancev.
Večina anketirancev živi na podeželju (9), sledijo tisti, ki živijo v mestu (6), ostali pa
živijo v primestju (3).
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2.4.5. Analiza dobljenih empiričnih podatkov in interpretacija rezultatov
Preglednica 13: Pozornost, ki jo na šoli v okviru pouka namenjajo lokalno in ekološko pridelani hrani
Odgovori
da
ne
skupaj

f
7
11
18

7 anketirancev je mnenja, da se na njihovih šolah dovolj pozornosti namenja lokalno in
ekološko pridelani hrani, 11 anketirancev pa meni, da na njihovih šolah lokalno in
ekološko pridelani hrani ne namenjajo dovolj pozornosti (Preglednica 13).
Preglednica 14: Vključenost v projekt na temo lokalne trajnostne oskrbe s hrano
Odgovori
da
ne
skupaj

f
1
17
18

Zgolj 1 anketiranec je odgovoril, da je/je bil vključen v katerega od projektov na temo
lokalne trajnostne oskrbe s hrano. Le-ta je tudi navedel, v kateri projekt je/je bil
vključen in sicer je/je bil to Trajnostni razvoj, modul za 2. letnike. Presenetljiv je
podatek, da je torej kar 17 anketirancev, ki niso oziroma še niso bili vključeni v projekt
na temo lokalne trajnostne oskrbe s hrano (Preglednica 14).
V nadaljevanju predstavljamo analizo raziskave dobljenih empiričnih podatkov oziroma
odgovorov na zastavljene trditve, ki so predstavljene v Preglednici 15, 27 in 28, kjer so
razvidne porazdelitve frekvenc. V prvem sklopu predstavljamo 5 trditev, na katere so
anketiranci odgovorili po lestvici strinjanja od sploh se ne strinjam (vrednost 1),
pretežno se ne strinjam (vrednost 2), pretežno se strinjam (vrednost 3) do popolnoma se
strinjam (vrednost 4).
Preglednica 15: Strinjanje s trditvam – prvi sklop
Trditve – 1. sklop

V učbeniku ni dovolj poudarka na temo lokalne
trajnostne oskrbe s hrano.
Lokalna trajnostna oskrba s hrano je v učnih načrtih
premalo vključena.
Lokalna trajnostna oskrba s hrano je v učnih načrtih
premalo natančno opredeljena po poglavjih.
V učnem načrtu je lokalna trajnostna oskrba s hrano
v okviru splošnih ciljev predmeta, kar mi pri delu v
razredu zadošča.
Lokalno trajnostno oskrbo s hrano izpostavim glede
na temo po lastni presoji.

Sploh
se
ne
strinjam
f

Pretežno
se
ne
strinjam
f

11

Pretežno
se
strinjam
f
15

Popolnoma
se
strinjam
f
3

15

3

15

3

4

3

8

10

S trditvijo, da v učbeniku ni dovolj poudarka na temo lokalne trajnostne oskrbe s hrano
(Preglednica 15), se je pretežno strinjalo 15 anketirancev in popolnoma strinjali 3
anketiranci.
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S trditvijo, da je lokalna trajnostna oskrba s hrano v učnih načrtih premalo vključena
(Preglednica 15), se je ravno tako pretežno strinjalo 15 anketirancev in popolnoma
strinjali 3 anketiranci.
Pričakovani so torej odgovori na trditev, da je lokalna trajnostna oskrba s hrano v učnih
načrtih premalo natančno opredeljena po poglavjih (Preglednica 15), s katero se je,
tako kot s prejšnjo trditvijo, pretežno strinjalo 15 anketirancev in popolnoma strinjali 3
anketiranci.
Dobljene podatke lahko povežemo z analizo vsebine učnih načrtov, ki smo jo
predstavili v poglavju 2.2.1. Analiza učnih načrtov, kjer smo ugotovili, da trenutno
veljavni učni načrti za geografijo, domovinsko in državljansko kulturo ter etiko in
sociologijo v nobenem izmed učnih ciljev ne govorijo konkretno/neposredno o lokalni
trajnostni oskrbi s hrano, vendar posamezni, nekoliko ohlapnejše zapisani cilji,
predvsem pa splošni učni cilji učitelju dopuščajo možnost obravnave te kompleksne
vsebine.
S trditvijo, da je v učnem načrtu lokalna trajnostna oskrba s hrano v okviru splošnih
ciljev predmeta, kar mi pri delu v razredu zadošča (Preglednica 15), se kar 11
anketirancev pretežno ne strinja in le 4, ki se pretežno strinjajo in še nekoliko manjše
število (3), ki se popolnoma strinjajo s trditvijo.
Lokalno trajnostno oskrbo s hrano izpostavim glede na temo po lastni presoji
(Preglednica 15) je trditev, s katero se pretežno strinja 8 anketirancev in popolnoma
strinja 10 anketirancev.
Šimenc (2008, 33) predvideva, da se izkušeni učitelji s cilji šole in cilji svojega
predmeta le poredko eksplicitno ukvarjajo, saj so si že oblikovali svoj način dela v
razredu, ki mu večino časa preprosto sledijo. Učitelji začetniki pa so nasprotno
prepričani, da bi potrebovali več navodil za konkretno delo v razredu.
Preglednica 16: Oblike dela
Odgovori (N=18)
frontalno
individualno
skupinsko
v dvojicah / tandem

f
15
3
0
9

Na vprašanje o oblikah dela, ki jih najpogosteje uporabljajo pri obravnavi snovi, ki se
veže na lokalno trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine (Preglednica 16),
so anketiranci odgovorili z več odgovorili. Rezultati so pokazali, da večina (15)
anketirancev najpogosteje uporablja frontalno obliko dela, 9 anketirancev uporablja tudi
delo v dvojicah, 3 pa tudi individualno delo.
Preglednica 17: Metode dela
Odgovori (N=18)
metoda razlage
metoda razgovora
metoda dela s tekstom/virom
metoda dela s slikovnim materialom
igra vlog
uporaba avdio-vizualnih in informacijskih gradiv
praktično delo
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f
16
18
5
2
0
4
0

Na vprašanje o najpogostejših metodah dela, ki jih uporabljajo pri svojem delu pri
povezovanju snovi na lokalno trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine
(Preglednica 17), so anketiranci prav tako odgovorili z več odgovori. Največkrat se
uporablja metodo razgovora, ki jo uporablja vseh 18 anketirancev. Sledijo ji: metoda
razlage s 16 anketiranci in metoda dela s tekstom/virom, ki jo uporablja 5 anketirancev.
Anketiranci najmanj uporabljajo metodo dela z avdio-vizualnim in informacijskim
gradiv – le 4 anketiranci in metodo dela s slikovnim materialom – le 2 anketiranca,
medtem ko praktičnega dela in igre vlog ne uporablja oziroma vsaj ne pogosto nihče od
anketirancev. Pri tem se nam postavi vprašanje, ali sta metodi razgovora in razlage res
tudi najbolj učinkoviti metodi pri poučevanju lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin.
Preglednica 18: Medpredmetno povezovanje
Odgovori
da
ne
skupaj

f
18
0
18

Z vprašanjem o pogostosti povezovanja svojega predmeta z vsebinami drugega
predmeta nas je zanimalo, ali obstaja t.i. medpredmetno (kroskurikularno) povezovanje
oziroma integrativni kurikul. Na podlagi dobljenih podatkov ocenjujemo, da je zelo
pomemben tudi integrativni kurikul, saj je kar vseh 18 anketirancev odgovorilo, da svoj
predmet tudi medpredmetno povezujejo (Preglednica 20).
Preglednica 19: Predmeti s katerimi povezujejo vsebine svojega predmeta
Odgovori (N=18)
zgodovina
domovinska in državljanska kultura ter etika; sociologija
geografija
biologija
kemija
gospodinjstvo
slovenščina
psihologija

f
7
6
5
2
1
1
1
1

Vsi so zapisali tudi predmete z vsebinami katerih največ povezujejo vsebine svojega
predmeta (Preglednica 19). Največ anketirancev je zapisalo, da vsebine svojega
predmeta povezujejo z zgodovino (7), sledila je domovinska in državljanska kultura ter
etika oziroma sociologija (nekateri so navedli zgolj etika) (6), geografija (5) in kot
zanimivo tudi biologija (2). Le po 1 anketiranec je navedel, da povezuje svoj predmet
tudi s kemijo, gospodinjstvom, slovenščino, psihologijo.
Preglednica 20: Samoizobraževanje
Odgovori
da
ne
skupaj

f
15
3
18

15 anketirancev je odgovorilo, da se samoizobražujejo o lokalni trajnostni oskrbi s
hrano in z njo povezanimi vsebinami, 3 anketiranci pa so odgovorili negativno
(Preglednica 20).
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Preglednica 21: Dodatno izobraževanje
Odgovori
da
ne
skupaj

f
8
10
18

Nato nas je zanimalo, ali bi se želeli dodatno izobraževati za poučevanje in učenje
lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin. Mnenja so bila tu deljena,
saj so rezultati pokazali, da si 10 anketirancev ne želi dodatnega izobraževanja, 8
anketirancev, pa si le-tega želi (Preglednica 21). Ker iz raziskave ne moremo oceniti
njihovo dejansko poznavanje lokalne trajnostne oskrbe s hrano in potrebo po
izpopolnjevanju znanja o njej, menimo, da bi bilo v nadaljni raziskavi smiselno raziskati
učiteljevo dejansko poznavanje in razumevanje vsebin lokalne trajnostne oskrbe s
hrano.
Preglednica 22: Področja poučevanja in učenja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih
vsebin
Odgovori
vsebine za poučevanje in učenje lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin
metode poučevanja in učenja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin
skupaj

f
6
2
8

Anketiranci, ki so pozitivno odgovorili na predhodno vprašanje, so v nadaljevanju tudi
navedli področja, ki jih zanimajo (Preglednica 22). 6 anketirancev si želi pridobiti
dodatna znanja s področja vsebin za poučevanje in učenje lokalne trajnostne oskrbe s
hrano in z njo povezanih vsebin, 2 anketiranca pa si želita pridobiti dodatna znanja s
področja metod poučevanja in učenja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin. Rezultati so nas malce presenetili, saj smo se že pri vprašanju o
metodah dela, ki jih uporabljajo pri poučevanju lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z
njo povezanih vsebin, sklepali, da bi bilo smiselno premisliti, ali sta metodi razgovora
in razlage res najbolj primerni in učinkoviti pri poučevanju in učenju lokalne trajnostne
oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin.
Preglednica 23: Najpogostejši prostor nakupa sadja in zelenjave
Odgovori (N=18)
v trgovinah, supermarketih, nakupovalnih centrih …
na tržnici
na kmetiji
večinoma pridelamo doma
dobimo od prijateljev, sorodnikov
drugo

f
12
6
1
14
3
0

Na vprašanje, kje najpogosteje kupujejo sadje in zelenjavo, so anketiranci prav tako
odgovorili z več odgovori. Večina anketirancev (14) večino pridela sama ali kupi v
trgovinah, supermarketih, nakupovalnih centrih (12). Nekaj anketirancev je poleg
dodalo komenar, da sezonsko zelenjavo pridelajo na domačem vrtu, medtem ko sadje v
večji meri kupijo v trgovini. Manj jih kupuje na tržnici (6) ali jih dobijo od prijateljev in
sorodnikov (3), najmanj pa jih kupuje neposredno na kmetiji (zgolj 1) (Preglednica 23).
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Preglednica 24: Informacije o poreklu hrane
Odgovori
vedno
včasih
nikoli
skupaj

f
13
5
0
18

Na vprašanje o tem, ali se pozanimajo o poreklu hrane, sta dobri dve tretjini (13)
anketirancev odgovorili, da se vedno pozanimajo o poreklu hrane, slaba tretjina (5) pa
se jih o poreklu hrane pozanima občasno (Preglednica 24).
Preglednica 25: Vrednotenje domače pridelane hrane
Odgovori
1 malo
2
3
4
5 zelo
skupaj

f
0
0
0
0
18
18

Vsi anketiranci so odgovorli, da zelo visoko cenijo domače pridelano hrano
(Preglednica 25).
Preglednica 26: Hrana v šoli bi morala biti lokalno in ekološko pridelana
Odgovori
da
ne
skupaj

f
18
0
18

Prav tako so se vsi anketiraci strinjali oziroma so bili enotnega mnenja, da bi hrana v
šoli morala biti lokalno in ekološko pridelana (Preglednica 26).
Preglednica 27: Strinjanje s trditvami – drugi sklop
Trditve – 2. sklop
1
Sploh se
ne
strinjam
f
V trgovinah imamo veliko izbiro
živilskih izdelkov slovenskega porekla.
V trgovinah imamo živilske izdelke
slovenskega porekla na vidnih mestih.
Za živilski izdelek slovenskega porekla
sem pripravljen/a plačati več.
Če imam izbiro med uvoženim in
slovenskih izdelkom, raje izberem
slovenskega.
Po
nakupu
živilskega
izdelka
slovenskega porekla imam dober
občutek.
Z nakupom slovenskega živilskega
izdelka imam občutek, da pomagam
slovenskemu gospodarstvu.
Kupovanje slovenskih živilskih izdelkov

2
Se
ne
strinjam

f
8
7

3
Niti se
strinjam,
niti
ne
strinjam
f

4
Se
strinjam

5
Zelo se
strinjam

f
10

f

5

6

7

2

14

4

13

5

5

6

7

11

4

12
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pripomore k ohranitvi delovnih mest v
kmetijstvu.
Kupovanje slovenskih živilskih izdelkov
pripomore k razvoju ruralnih območij
Slovenije.
Do oglaševanja živilskih izdelkov imam
pozitivno stališče.
Do oglaševanja akcij, ki spodbujajo
nakupe slovenskih živilskih izdelkov,
imam pozitivno stališče.
Zaradi oglaševalskih akcij o lokalno
pridelani hrani raje kupujem izdelke
lokalnega porekla.
Zaradi vzgoje in izobraževanja o lokalno
pridelani hrani raje kupujem izdelke
lokalnega porekla.
Zaradi raznih afer glede prehrane sem
postal/a bolj pozoren/a na poreklo živil.

3

5

10

11

7

6

8

4

11

4

3

10

8

8

5

5

Anketiranci se strinjajo s trditvami, da so za živilske izdelke slovenskega porekla
pripravljeni plačati več; da pri nakupovanju, če imajo možnost izbire med uvoženim in
slovenskih izdelkom, raje izberejo slovenskega; da imajo po nakupu živilskega izdelka
slovenskega porekla dober občutek; da imajo z nakupom slovenskega živilskega izdelka
občutek, da pomagajo slovenskemu gospodarstvu; da kupovanje slovenskih živilskih
izdelkov pripomore k ohranitvi delovnih mest v kmetijstvu in da so zaradi raznih afer
glede prehrane postali bolj pozorni na poreklo živil (Preglednica 27).
Neopredeljeni (niti se strinjam, niti ne strinjam) ostajajo pri trditvah, da imajo pozitivno
stališče do oglaševanja živilskih izdelkov; da imajo pozitivno stališče do oglaševanja
akcij, ki spodbujajo nakupe slovenskih živilskih izdelkov; da zaradi oglaševalskih akcij
o lokalno pridelani hrani raje kupujejo izdelke lokalnega porekla; da zaradi vzgoje in
izobraževanja o lokalno pridelani hrani raje kupujejo izdelke lokalnega porekla.
Mnenja so deljena pri trditvah, da imamo v trgovinah veliko izbiro živilskih izdelkov
slovenskega porekla in da imamo v trgovinah živilske izdelke slovenskega porekla na
vidnih mestih, s katerima se je približno polovca anketirancev strinjala, druga polovica
pa se z njima ni strinjala.
Preglednica 28: Strinjanje s trditvami – tretji sklop
Trditve – 3. sklop
1
Sploh se
ne
strinjam
Živilski izdelki slovenskega porekla
So na prodajnih mestih dobro
označeni
So predragi
So dražji od uvoženih
So kvalitetni
So kvalitetnejši od uvoženih
So bolj sveži kot uvoženi
So boljšega okusa od uvoženih
Bolj ustrezajo mojemu okusu
So zdravi
So bolj zdravi od uvoženih
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f

2
Se
ne
strinjam

f
3
4
2

3
Niti
se
strinjam,
niti
ne
strinjam
f
5

4
Se
strinjam

5
Zelo
se
strinjam

f
10

f

10
2
3
4

4
14
11
11
6
3
12
4
4

13
2
11
12

4
3
12
2
4
4
2

Anketiranci se strinjajo s trditvami, da so živilski izdelki slovenskega porekla na
prodajnih mestih dobro označeni; so kvalitetni; so kvalitetnejši od uvoženih; so bolj
sveži kot uvoženi; so boljšega okusa od uvoženih; bolje ustrezajo njihovemu okusu; so
zdravi in so tudi bolj zdravi od uvoženih, a tudi dražji od uvoženih (Preglednica 30).
Neopredeljeni (niti se strinjam, niti ne strinjam) ostajajo pri trditvi, ki se navezuje na
ceno in sicer, da so ti predragi.
Preglednica 29: Strinjanje s trditvami – četrti sklop
Trditve – 4. sklop
1
2
Dejavniki, ki vplivajo na odločitve pri f
f
nakupu živil
Neznana blagovna znamka
Nizka cena
8
Neizstopajoča embalaža
7
Nepriročna embalaža
3
Manjše pakiranje
12
Krajša prisotnost izdelka na trgu
Uvoženost iz tujine
Oznaka o industrijski pridelavi
Izdelek kupujem iz navade

9

4

3
f

4
f

5
f

13
10
11
9
6
9

3

2

6

3

2
2
5

11
13

5
3

6

Znana blagovna znamka
Visoka cena
Izstopajoča embalaža
Priročna embalaža
Večje pakiranje
Dolgoletna prisotnost izdelka na
trgu
Pridelanost v Sloveniji
Oznaka o ekološki pridelavi
Zmeraj kupujem drug izdelek

Pri dejavnikih, ki najbolj vplivajo na odločitev pri nakupu živilskega izdelka, so
anketiranci odgovarjali na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da najbolj vpliva
dejavnik na levi, 5 pa pomeni, da najbolj vpliva dejavnik na desni. Anketirancem je pri
nakupu živil pomembno, da poznajo blagovno znamko, da je izdelek pridelan v
Sloveniji, da ima oznako o ekološki pridelavi, da je vrsto let prisoten na trgu, ima
priročno in neizstopajočo embalažo, manjše pakiranje in nižja cena izdelka. Večina
anketirancev kupuje iste izdelke zaradi ustaljenih navad (Preglednica 31).
Na koncu anketnega vprašalnika smo anketirancem dali možnost, da napišejo svoje
komentarje, predloge, ideje itd. Skratka prostor, kjer so lahko zapisali, če so želeli
karkoli dodati. Anketiranci so tu izpostavljali:
– da se o tej temi veliko govori, naredi pa bolj malo oziroma premalo;
– premajhno ozaveščenost potrošnikov;
– prelaganje odgovornosti za zdravje ljudi in okolja na ramena posameznikov;
– zlorabljanje besede eko; vpliv oglaševanja teh izdelkov v prid določenim;
– slabo organiziranost pridelovalcev.
Vse našteto so učitelji upravičeno izpostavljali, saj smo do podobnih ugotovitev prišli
tudi sami v teoretičnem delu diplomskega dela.
2.4.6. Preverjanje zastavljenih hipotez
V empiričnem delu diplomskega dela, kjer smo raziskovali vljučevanje oziroma
implementacijo lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin na ravni
učitelja, smo si zastavili 4 raziskovalne hipoteze, ki smo jih na osnovi kvantitativne
metode analize anketnih vprašalnikov tudi pogojno preverili9.
Ugotavljamo, da je:
9

Hipotez s tako majhnim številom anketirancev dejansko ne moremo preverjati.
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H1, s katero smo predpostavljali, da učitelji pri vzgojno-izobraževalnem delu
vključujejo lokalno trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine – POTRJENA.
S trditvijo, da je v učnem načrtu lokalna trajnostna oskrba s hrano v okviru splošnih
ciljev predmeta, kar mi pri delu v razredu zadošča (Preglednica 15), se kar 11
anketirancev pretežno ne strinja in le 4, ki se pretežno strinjajo in še nekoliko manjše
število (3), ki se popolnoma strinjajo s trditvijo. Lokalno trajnostno oskrbo s hrano
izpostavim glede na temo po lastni presoji (Preglednica 15), je trditev, s katero se
pretežno strinja 8 anketirancev in popolnoma strinja 10 anketirancev.
Šimenc (2008, 33) predvideva, da se izkušeni učitelji s cilji šole in cilji svojega
predmeta le poredko eksplicitno ukvarjajo, saj so si že oblikovali svoj način dela v
razredu, ki mu večino časa preprosto sledijo. Učitelji začetniki pa so nasprotno
prepričani, da bi potrebovali več navodil za konkretno delo v razredu.
H2, s katero smo menili, da je po presoji učiteljev lokalna trajnostna oskrba s hrano in z
njo povezane vsebine premalo vključena v učnih načrtih oziroma v uradnem kurikulu –
POTRJENA.
Na podlagi analize dobljenih podatkov ugotavljamo, da je vseh 18 anketirancev
izpostavilo, da je lokalna trajnostna oskrba s hrano in z njo povezane vsebine premalo
vključene v učnih načrtih, med katerimi se je 15 anketirancev pretežno strinjalo in 3
anketiranci, ki so se popolnoma strinjali s tem. Posledično so se strinjali tudi s trditvijo,
da je lokalna trajnostna oskrba s hrano in z njo povezane vsebine premalo natančno
opredeljena v učnih načrtih po poglavjih, s katero se je, tako kot s prejšnjo trditvijo,
pretežno strinjalo 15 anketirancev in popolnoma strinjali 3 anketiranci. Vseh 18
anketirancev je tudi izpostavilo, da v učbeniku ni dovolj poudarka na temo lokalne
trajnostne oskrbe s hrano, med katerimi se je 15 anketirancev pretežno strinjalo in 3
anketiranci, ki so se popolnoma strinjali (Preglednica 15). To nam pove, da se učitelji
zavedajo pomanjkljivosti vključevanja lokalna trajnostna oskrba s hrano in z njo
povezanih vsebin v uradnem kurikulu.
Dobljene podatke lahko povežemo z analizo vsebine učnih načrtov, ki smo jo
predstavili v poglavju 2.2.1. Analiza učnih načrtov, kjer smo ugotovili, da trenutno
veljavni učni načrti za geografijo, domovinsko in državljansko kulturo ter etiko in
sociologijo v nobenem izmed učnih ciljev ne govorijo konkretno/neposredno o lokalni
trajnostni oskrbi s hrano, vendar posamezni, nekoliko ohlapnejše zapisani cilji,
predvsem pa splošni učni cilji učitelju dopuščajo možnost obravnave te kompleksne
vsebine. Splošni cilji omenjenih predmetov tako mdr. obsegajo izobraževanje za
trajnostni razvoj, vzbujanje odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje ter
razvijanje zavesti o pravicah in odgovornosti človeka in državljana itd. Skratka, vsebin
posredno povezanih z lokalno trajnostno oskrbo s hrano, je veliko. Dejstvo pa je, da so
za zdaj te vsebine in njihovo vključevanje v pouk geografije, domovinske in
državljanske kulture ter etike in sociologije (in drugih predmetov) v glavnem odvisne
od vsakega posameznega učitelja, natančneje, koliko jim je ta tematika blizu oziroma se
zavedajo njenega pomena. Kot poudarta Resnik Planinčeva in Ilčeva (2010), si lahko
samo želimo, da bi učitelji (in z njimi celoten sistem izobraževanja) prepoznali
raznolikost dojemanj lokalne trajnostne oskrbe s hrano ter skušali o problematiki
ozavestiti otroke in mladino. To pa tudi pomeni, da je vključevanje lokalne trajnostne
oskrbe s hrano v uradni kurikul sicer nujno, a premalo za učinkovito vključevanje
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oziroma implementacijo lokalne trajnostne oskrbe s hrano v vzgojno-izobraževalni
proces.
H3, s katero smo predpostavljali, da se učitelji samoizobražujejo na temo lokalne
trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin (in so torej ozaveščeni in dobro
poznajo problematiko) in da so se pripravljeni dodatno izobraževati za poučevanje in
učenje lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin – DELNO
POTRJENA.
Na vprašanje, ali se samoizobražujejo o lokalni trajnostni oskrbi s hrano in z njo
povezanimi vsebinami, je pritrdilno odgovorilo 15 anketirancev, 3 anketiranci pa so
odgovorili negativno (Preglednica 20).
Nato nas je zanimalo, ali bi se želeli dodatno izobraževati za poučevanje in učenje
lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin. Mnenja so bila tu deljena,
saj so rezultati pokazali, da si 10 anketirancev ne želi dodatnega izobraževanja, 8
anketirancev, pa si le-tega želi (Preglednica 21). Ker iz raziskave ne moremo oceniti
njihovo dejansko poznavanje lokalne trajnostne oskrbe s hrano in potrebo po
izpopolnjevanju znanja o njej, menimo, da bi bilo v nadaljnji raziskavi smiselno
raziskati učiteljevo dejansko poznavanje in razumevanje vsebin lokalne trajnostne
oskrbe s hrano.
Anketiranci, ki so pozitivno odgovorili na predhodno vprašanje, so v nadaljevanju tudi
navedli področja, ki jih zanimajo (Preglednica 22). 6 anketirancev si želi pridobiti
dodatna znanja s področja vsebin za poučevanje in učenje lokalne trajnostne oskrbe s
hrano in z njo povezanih vsebin, 2 anketiranca pa si želita pridobiti dodatna znanja s
področja metod poučevanja in učenja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin. Rezultati so nas presenetili, saj smo se že pri vprašanju o metodah
dela, ki jih uporabljajo pri poučevanju lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin, sklepali, da bi bilo smiselno premisliti, ali sta metodi razgovora in
razlage res najbolj primerni in učinkoviti pri poučevanju in učenju lokalne trajnostne
oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin.
H4, s katero domnevamo, da so stališča učiteljev in njihov odnos do lokalne trajnostne
oskrbe s hrano pozitivna in so torej naklonjeni lokalno in ekološko (trajnostno) pridelani
in predelani hrani – POTRJENA.
Dobri dve tretjini (13) anketirancev sta odgovorili, da se vedno pozanimajo o poreklu
hrane, slaba tretjina (5) pa se jih o poreklu hrane pozanima občasno (Preglednica 24).
Vsi anketiranci so odgovorli, da zelo cenijo domače pridelano hrano (Preglednica 25).
Večina anketirancev (14) večino sezonske zelenjave tudi pridela na domačem vrtu,
medtem ko sadje v večji meri kupijo v trgovini (Preglednica 23).
Prav tako so se vsi anketiraci strinjali oziroma so bili enotnega mnenja, da bi hrana v
šoli morala biti lokalno in ekološko pridelana (Preglednica 26).
Anketiranci se strinjajo s trditvami, da so za živilske izdelke slovenskega porekla
pripravljeni plačati več; da pri nakupovanju, če imajo možnost izbire med uvoženim in
slovenskih izdelkom, raje izberejo slovenskega; da imajo po nakupu živilskega izdelka
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slovenskega porekla dober občutek; da imajo z nakupom slovenskega živilskega izdelka
občutek, da pomagajo slovenskemu gospodarstvu; da kupovanje slovenskih živilskih
izdelkov pripomore k ohranitvi delovnih mest v kmetijstvu in da so zaradi raznih afer
glede prehrane postali bolj pozorni na poreklo živil (Preglednica 27).
Anketirancem je pri nakupu živil pomembno, da poznajo blagovno znamko, da je
izdelek pridelan v Sloveniji, da ima oznako o ekološki pridelavi (Preglednica 29).
Anketiranci se tudi strinjajo s trditvami, da so živilski izdelki slovenskega porekla
kvalitetni; so kvalitetnejši od uvoženih; so bolj sveži kot uvoženi; so boljšega okusa od
uvoženih; bolje ustrezajo njihovemu okusu; so zdravi in so tudi bolj zdravi od uvoženih,
a tudi dražji od uvoženih. Neopredeljeni (niti se strinjam, niti ne strinjam) ostajajo pri
trditvi, ki se navezuje na ceno in sicer, da so ti predragi (Preglednica 28).
Glede na podane odgovore učiteljev lahko sklepamo, da so učitelji naklonjeni lokalno in
ekološko (trajnostno) pridelani in predelani hrani. Ob tem predpostavljamo, da so se
verjetno odzvali le tisti učitelji, ki jim je ta tematika blizu oziroma se zavedajo njenega
pomena, medtem ko se tisti učitelji, ki tej tematiki niso najbolj naklonjeni oziroma jim
ta ni tako blizu niso odločili za sodelovanje (reševanje anketnega vprašalnika), čeprav v
tovrstnih raziskav vedno obstaja možnost oziroma nevarnost podajanja družbeno
zaželjenih odgovorov.
2.4.7. Predlogi vključevanja izbranih vsebin povezanih z lokalno trajnostno
oskrbo s hrano v pouk geografije, domovinske in državljanske kulture
ter etike, sociologije ter ostalih predmetov
Za lažjo izvedbo vsebin povezanih z lokalno trajnostno oskrbo in z njo povezanih
vsebin smo pripravili/na enem mestu zbrali številna gradiva/naloge in aktivnosti, ki so
bila že pripravljena in ki jih lahko pri svojem delu uporabijo učitelji v prvi vrsti
geografije, domovinske in državljanske vzgoje ter etike in sociologije v osnovnih in
srednjih šolah, da bodo lahko teme oziroma vsebine lokalne trajnostne oskrbe s hrano
lažje prenesli v pouk in uspešno predstavili otrokom.
Predlagane AKTIVNOSTI so:
 Aktivnost 1: Kulturna globalizacija in njene (večplastne) razsežnosti
 Aktivnost 2: Neenakomerna porazdelitev hrane
 Aktivnost 3: Cena banan
 Aktivnost 4: Dolga pot kave od semena do skodelice na naših mizah
 Aktivnost 5: Narava v nevarnosti
 Aktivnost 6: Potrošnik
 Aktivnost 7: Semena – osnovni pojmi in trgovina s semeni
• Aktivnost 7 a): Semena – osnovni pojmi
• Aktivnost 7 b): Trgovina s semeni
 Aktivnost 8: Globalni trg s hrano in živili
• Aktivnost 8 a): Samopreskrbnost pri pridelavi hrane
• Aktivnost 8 b): Transportne poti dobrin danes in v preteklosti
• Aktivnost 8 c): Jej lokalno, misli globalno
 Aktivnost 9: Prehranjevanje
Aktivnost 9 a): Prehranjevanje in bontoni različnih narodov
• Aktivnost 9 b): Lačen planet
 Aktivnost 10: Voda
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•
•
•

Aktivnost 10 a): Omejenost in ohranjanje vodnih virov
Aktivnost 10 b): Voda – dragoceni vir življenja
Aktivnost 10 c): Vodni odtis in varčevanje z vodo na vrtu

Gradiva vsebujejo vsebinske, didaktične in metodične napotke za poučevanje lokalne
trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin, kajti pomembna je tako vsebina,
kot pristopi.
Vsebine lokalne trajnostne oskrbe s hrano smo pripravili na način, ki bo učence/dijake
spodbudil h kritičnemu razmišljanju in samoovrednotenju lastnega vedenja ter
odgovornemu ravnanju.
Pri pripravi konkretnih predlogov aktivnosti za vključevanje vsebin na temo lokalne
trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanimi vsebinami v šolstvu smo tako upoštevali
interaktivne, sodelovalne metode in oblike dela. Učence/dijake spodbujamo k
aktivnemu udejstvovanju, s pomočjo katerega ne bodo pridobivali samo znanje, ampak
predvsem izkušnje, veščine, kritično distanco, razmišljujočega duha, poleg tega pa jim
omogočamo prostor za razčiščevanje stališč in priložnosti za samoovrednotenje
svojih/lastnih vedenj.
Slika 17: Namen prehranske vzgoje in izobraževanja pri učencih/dijakih
Izražanje
odnosa/stališč do
problemov,
povezanih z
obravnavano
prehransko temo
(posledice,
primeri, slabosti,
prednosti, možne
rešitve …)

Usvajanje
(potrebnih)
praktičnih veščin
za zdravo
prehranjevanje

Učenec

Opredelitev
osebnega cilja
vsakega
posameznika za
spremembo
prehranskega
vedenja

Vzpodbuditi
zanimanje o sadju
in zelenjavi,
njunem pomenu
za zdravje ter
posredno povečati
njuno uživanje
(splošni cilj)

Avtor: Mali, 2016
Vir: Gregorič, 2011
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Naš namen pri učencih je bil (Slika 17):
– vzpodbuditi zanimanje za lokalne izdelke, zlasti sadje in zelenjavo, njun pomen
za zdravje ter posredno povečati njuno uživanje;
– usvajanje potrebnih praktičnih veščin za zdravo prehranjevanje;
– izražanje odnosa/stališč do problemov, povezanih z obravnavano prehransko
temo (posledice, primeri, slabosti, prednosti, možne rešitve …);
– opredelitev osebnega cilja vsakega posameznika za spremembo prehranskega
vedenja.
Pridobljena znanja in razumevanje učencev/dijakov:
 družbena pravičnost in enakost (razumevanje globalne problematike in razprav,
osnovne pravice in dolžnost, vzroki in učinki neenakosti, vzroki revščine,
različni vidiki izkoreninjanja neenakosti);
 globalizacija in soodvisnost (kompleksnost globalnih tem, zavedanje
soodvisnosti, etično potrošništvo/potrošnja, pravična trgovina);
 trajnostni razvoj (razumevanje ključnih izzivov trajnostnega razvoja, odnos med
človekom in okoljem, zavedanje omejenosti virov, trajnosten način življenja,
različni pogledi na gospodarski in družbeni razvoj – lokalno in globalno,
razumevanje različnih scenarijev glede prihodnosti);
 raznolikost (razumevanje raznolikosti, različnih kultur in družbenih skupin,
prispevek različnih kultur, vrednot, verovanj na kvaliteto našega življenja).
Pridobljene veščine in kompetence učencev/dijakov:
 kritično razmišljanje (kritična analiza/presoja pridobljenih informacij,
spoprijemanje z zahtevnejšimi vsebinami in vprašanji, kompleksnimi temami in
dilemami, odločanje na podlagi pridobljenega znanja, vrednot/etike, medijska
pismenost, vrednotenje različnih stališč);
 sposobnost učinkovitega argumentiranja (povezovanje lokalnih in globalnih
vsebin in izkušenj, razumno in prepričljivo utemeljevanje na osnovi realnih
informacij, iskanje in izbor informacij/dokazov);
 sodelovanje in reševanje konfliktov (pogajanje, sklepanje kompromisov,
sprejemanje in sodelovanje v skupinskih odločitvah).
Pridobljene vrednote in stališča učencev/dijakov:
 empatija in občutek za skupno človeštvo (dovzetnost, odprtost, čut za
pomembnost, »vrednost« vsakega posameznika);
 predanost socialni pravičnosti in enakopravnosti (naraščajoče zanimanje za
dogajanje v svetu, čut za pravičnost, skrb glede nepravičnosti in neenakosti);
 skrb za okolje in trajnostni razvoj (čut za odgovornost do okolja in do rabe
virov, zavedanje vpliva našega načina življenja na ljudi in okolje, zavedanje
prihodnosti planeta in prihodnjih generacij, zavezanost trajnostnemu razvoju);
 prepričanje, da lahko naredimo spremembe (prepričanje, da se situacija lahko
izboljša in k temu lahko prispeva vsak posameznik, pripravljenost zavzeti
stališče o globalnih vprašanjih, delovati kot globalni državljan);
 spoštovanje življenja in okolice (odločanje in prepoznavanje posledic svojih
odločitev, slediti svojemu življenjskemu stilu, ki prispeva k trajnostnemu
razvoju planeta);
 sposobnost izzvati nepravičnost in neenakost (zavzemanje za bolj pravičen in
enakopraven svet).
Aktivnosti so, kot že omenjeno, primerne za izvedbo pri geografije, domovinske in
državljanske vzgoje ter etike in sociologije in tudi pri nekaterih drugih predmetih ter
tako nudijo tudi različne možnosti medpredmetnih povezav.
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Tematika sama po sebi tudi sicer ponuja veliko možnosti za praktično pridobivanje
znanja, obenem pa lahko naloge v vsaki šoli ali skupini pridobijo povsem samosvoje
razsežnosti. Vsako nalogo namreč vedno oblikujejo preko nje povezani ljudje, prostor in
problemi. Učitelji so tako sicer postavljeni pred težko nalogo, ki pa gotovo tudi zanje
pomeni pridobivanje novih, drugačnih izkušenj (Resnik Planinc, Ilc, 2010). Učitelji tako
po svoji presoji, glede na lastnosti razreda oziroma starostno skupino, izvedejo izbrane
aktivnosti – v celoti, ali pa zgolj posamezne dele oziroma naloge. Seveda, eno je, kako
bo učenec sprejel določeno snov, drugo pa, kako bo odreagiral v prihodnosti, v
življenjski situaciji (odvisno, na kateri ravni, kako globoko se ga je snov dotaknila).
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Aktivnost 1: KULTURNA GLOBALIZACIJA IN NJENE (VEČPLASTNE)
RAZSEŽNOSTI
Čas trajanja: 45 minut
Št. sodelujočih: Poljubno
Priporoč. starost: 8. in 9. razred OŠ; 1.–4. letnik SŠ
Cilji/Namen:
Učenci/dijaki:
 spoznavajo procese kulturne globalizacije in njihove (večplastne) vplive na
vsakdanje življenje ljudi.
Delo z besedilom, igra vlog.
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih.
Učila in učni pripomočki:
informacije in prospekti o kulturni globalizaciji in Starbucksu (besedilo spodaj; dodatne
informacije poiščemo na internetu), lističi za igro vlog (nahajajo se spodaj).
Predpriprava:
Učitelj lahko učencem/dijakom pri zadnji učni uri pred izvedbo razdeli dodatno gradivo
»Kulturna globalizacija in njene (večplastne) razsežnosti« (Priloga 1a) ter pozove
učence, naj doma preberejo besedilo in razmislijo, kaj pomeni izraz kulturna
globalizacija.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
10 min

25–30
min

5–10
min
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V prvem delu aktivnosti naj učenci/dijaki na glas razmišljajo o tem, kaj si
predstavljajo pod izrazom kulturna globalizacija. Učitelj naj jih pri tem
usmerja in razloži koncept kulturne globalizacije.
V drugem delu aktivnosti učitelj pozove učence/dijake k izvedbi igre vlog
na temo »Ali želimo Starbucs?«.
 Učitelj učence/dijake razdeli v 6 skupin in jim razdeli lističe z
vlogami (Priloga 1 b).
 Delo v skupinah (10 minut).
 Učenci/dijaki argumentirajo (vsaka skupina 3 minute) gradnjo
novega Starbucksa v njihovem mestu ali vasi.
 Po koncu igre evalviramo argumente.
V namen evalvacije naj učitelj učencem/dijakom postavlja vprašanja in
iztočnice, kot so:
 Na kakšen način Starbucks vpliva na spreminjanje kulture?
 Kako bi na primeru kulturne globalizacije lahko interpretirali tezo o
t.i. mcdonalizaciji ali cocacolizaciji sveta oz. o tem, da globalizacija
prinaša poenotenje kultur?
 Kaj pomeni pojem glokalizacija in kako bi odnos med lokalnim in
globalnim lahko razumeli na primeru kulture?
 Kakšne so posledice kulturne globalizacije na lokalni ravni? Kako
kulturna globalizacija vpliva na naše vsakdanje življenje?
 Na kakšne načine je mogoče potegniti vzporednice med kulturno in
gospodarsko globalizacijo?
 Kako je mogoče razlagati izjavo, ki jo je podal prvi predsednik
Tanzanije Julius Nyerere: »Revne države uživajo dve temeljni



pravici: da poceni prodajajo in drago kupujejo«?
Kaj ste se novega naučili tekom aktivnosti?

Viri in literatura:
 Beck, U. 2003. Kaj je globalizacija? Zmote globalizma – odgovori na
globalizacijo. Ljubljana, Krtina.
 Globalna razširjenost McDonaldsa in Starbucksa. 2003. URL:
http://www.princeton.edu/~ina/infographics/starbucks.html.
 Held, D., McGrew, A. 2003. The Great Globalization Debate: An Introduction.
V: Held, D., McGrew, A. (ur.). The Global Transformations Reader: an
Introduction to the Globalization Debate. Cambridge in Malden, Polity Press,
str. 1–50.
 McDonald’s 1. 2013. URL: http://www.mcdonalds.ca/ca/en.html.
 McDonald’s 2. 2013. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s.
 Rizman, R. 2008. Globalizacija in avtonomija: prispevki za sociologijo
globalizacije. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 252 str.
 Tomlinson, J. 2007. Cultural Globalization. V: Ritzer, G. (ur.). The Blackwell
Companion to Globalization. Malden in Oxford, Blackwell Publishing, str. 352–
366.
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Priloga 1a:
KULTURNA GLOBALIZACIJA IN NJENE (VEČPLASTNE) RAZSEŽNOSTI
(besedilo je povzeto in prirejeno na podlagi gradiva: Bezjak, 2003)
Globalizacija je proces povezovanja različnih družb in s tem kultur na večini področij
družbenega življenja na svetovni ravni. To ni enoten in en sam proces, zato ne deluje
vsepovsod z enako intenzivnostjo in na enak način. Izraz globalizacija sodi med najbolj
uporabljene in zlorabljene besede zadnjega desetletja; za vse je zaslužna in za vse kriva.
Ni samo neka gospodarska realnost. Sega na vsa področja življenja z nepredvidljivimi
gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, političnimi, ekološkimi in pravnimi posledicami
Beck (2003) tako govori o informacijski, ekološki, ekonomski, produkcijski in kulturni
globalizaciji.
Kulturna globalizacija se v vsakdanjem življenju kaže na različne načine in skoraj na
vseh področjih človekovega življenja, tudi na področju prehranjevanja. Kupujemo
hrano iz različnih delov sveta, naša oblačila (kuhinjski predpasnik) in tehnični aparati so
izdelani v različnih delih sveta, izbiramo med kosilom v mehiški, italijanski, kitajski ali
indijski restavraciji, v dnevni sobi gledamo različne tuje kuharske oddaje in novice iz
različnih delov sveta, po telefonu, Skypu ali Facebooku komuniciramo s prijatelji iz
celega sveta in si izmenjujemo recepte, namesto v lokalni knjižnici poiščemo
informacije z iskalnikom Google itd.
Pod terminom kulturna globalizacija razumemo tudi druge različne spremembe na
družbenem področju, ki zadevajo globalno potrošniško kulturo, informacijskokomunikacijsko tehnologijo, globalne medije in popularno kulturo.
Kulturno globalizacijo zato mnogi enačijo s kulturnim imperializmom oziroma
razširitvijo zahodne (v prvi vrsti ameriške) kulture po celem svetu, kar naj bi uničevalo
raznolikost kultur. Ta proces se najpogosteje povezuje z velikimi korporacijami kot so
Coca-Cola, McDonalds, Starbucks idr., ki vsaka na svojem področju ustvarja enotne
kulturne vzorce, kar pomeni, da hitra prehrana itd. postajajo prisotni vsepovsod, v vseh
predelih sveta (Tomlison, 2007, 355-356). Gre za pogled, ki pod globalizacijo razume
vesternizacijo ali modernizacijo; globalizacija kot imperialzem v podobi McDonaldsov
– amerikanizacija (Rizman, 2008). Značilnost kulturne globalizacije je, da jo vodijo
velika podjetja in ne države (Held in McGrew, 2003, 18). Globalno razširjenost velikih
podjetij, ki vplivajo na nastajanje nove globalne kulture prikazujeta sliki 1 in 2.
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Uradni podatki globalnega podjetja s hitro prehrano McDonald's kažejo, da je podjetje
leta 2007 imelo več kot 31.000 restavracij v 119 državah na šestih celinah. V teh
restavracijah je zaposlenih več kot 1,5 milijona ljudi, vsak dan pa se tam prehranjuje 58
milijonov ljudi (Globalna razširjenost McDonaldsa in Starbucksa, 2003.). Primer
prehrambene verige McDonald's kaže na konvergenčne učinke kulturne globalizacije. V
globalnem merilu pa se podjetje, ki je skozi leta postalo sinonim hitre prehrane, srečuje
z izzivi. Podjetje svoje izdelke prilagaja glede na značilnosti regionalnih in lokalnih
kultur. V Izraelu tako ne strežejo košer hrane, restavracije pa so ob sobotah zaprte. V
Indiji njihovi izdelki ne vsebujejo govedine itd. McDonald's sodeluje tudi s Perutnino
Ptuj. Lahko bi rekli, da se je McDonalds »glokaliziral«, kar pomeni, da je združil svoj
globalni produkt z lokalnim okusom, v zameno za to pa dobl lojalne lokalne
uporabnike.
Iz tega primera bi lahko zaključili, da kljub oblikovanju globalne kulture, to ne pomeni,
da je le-ta povsod enaka in identična. Globalna kultura se namreč oblikuje na način, da
vsrka lokalne in regionalne značilnosti. To pomeni, da je vedno zmes globalnih in
lokalnih elementov.

Slika 1: Globalna razširjenost McDonaldsa
Vir: Globalna razširjenost McDonaldsa in Starbucksa,2003
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Eno najuspešnejših podjetij na svetu, ki prodaja kavne napitke – Starbucks, ima 6.200
prodajaln po celem svetu, njihovo število pa še raste, saj vsak dan odprejo tri nove
prodajalne. Podjetje pa ni globalno samo zaradi svoje geografske razširjenosti trgovin.
Za vsako posamezno skodelico Starbucks kave so potrebne različne sestavine (kavna
zrna, sladkor, mleko, papir za skodelice itd.), ki jih uvažajo iz 19 različnih držav. Zato
bi lahko rekli, da je vsaka skodelica te kave pravzaprav globalna sestavljanka (Globalna
razširjenost McDonaldsa in Starbucksa, 2003).
V mnogi družbah je pitje kave tradicionalno vezano na kavarne, s Starbucksom (in
njemu podobnimi trgovinskimi verigami) so se tudi v te družbe prenesli kulturni vzorci
pitja kave »to go«, na poti.

Slika 2: Globalna razširjenost Starbucksa
Vir: Globalna razširjenost McDonaldsa in Starbucksa, 2003
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Priloga 1b :
Lističi z vlogami za igro vlog »Ali želimo Starbucks?«
Skupina A: Predstavljate skupino ljudi, Skupina B: Predstavljate lastnike
ki so ljubitelji Starbucks kave in želite okoliške kavarne. V svoji okolici ne
novo prodajalno. Zakaj?
želite Starbucks trgovine. Zakaj? Kako bi
Starbucks vplival na kavarno?
Skupina C: Predstavljate brezposelne Skupina D: Predstavljate občino. Želite
revne delavce, ki iščejo službo. Želite odprtje nove Starbucks prodajalne.
odprtje Starbucks prodajalne. Zakaj?
Zakaj? Kaj bi to pomenilo za občino?
Skupina E: Predstavljate ekologe, ki jih Skupina F: Predstavljate lokalno
skrbi za čisto okolje in gozd, kjer je redarsko službo, ki opozarja, da na mestu
predvidena gradnja. Ne želite nove gradnje ni dovolj parkirnih mest. ne želite
Starbucks trgovine. Zakaj?
Starbucks prodajalne. Zakaj?
Vir: Bezjak, 2003
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Aktivnost 2: NEENAKOMERNA PORAZDELITEV HRANE (Trocaire, 2013)
Čas trajanja: 45 minut ali manj
Št. sodelujočih: Poljubno
Priporoč. starost: 8. in 9. razred OŠ
Cilji/Namen: ilustrirati neenakost porazdelitve hrane po svetu.
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, domovinski in državljanski kulturi ter
etiki in pri nekaterih drugih predmetih.
Učila in učni pripomočki:
pisala, papir in košara jabolk (nekaj naj jih bo prerezanih na pol) ali kakšne druge
primerne hrane.
Potek aktivnosti:
 Označite 7 zamišljenih polj v učilnici, od katerih vsako predstavlja svoje
geografsko območje: Kitajsko, Azijo, Rusijo, Evropo, Afriko, Severno Ameriko
in Južno Ameriko. Učencem prikažite vsako od teh območij na zemljevidu.
 Razložite učencem, da predstavljajo svetovno prebivalstvo. Prosite učence,
naj uganejo, koliko ljudi bi moralo stati v vsaki izmed sedmih skupin in na tak
način porazdelite skupine.
 Sedaj pa porazdelite skupino v razmerju s pravimi podatki, kot jih najdete v
spodnji preglednici.
 Pokažite učencem jabolka in jim razložite, da predstavljajo vso hrano na svetu
(katere je hkrati dovolj, da bi nahranili vse ljudi na svetu). Prosite skupine, da
uganejo, koliko jabolk njihova območja dejansko dobijo.
 Razdelite jabolka skupinam v razmerju s podatki, kot jih najdete v spodnji
preglednici.
Preglednica: Prikaz/ilustracija neenakomerne porazdelitve hrane po svetu
OBMOČJE

ŠTEVILO LJUDI (če je v
razredu 20 učencev)

ŠTEVILO HRANE (vsaka koruza predstavlja 1
jabolko, skupaj 35 jabolk)

Kitajska
Azija
Rusija
Evropa
Afrika
Severna
Amerika
Južna
Amerika

Predlogi tem za diskusijo:
 Ali mislite, da je takšna porazdelitev hrane po svetu pravična?
 Koliko hrane mislite, da bi po skupinah morali dobiti?
 Zakaj je po vašem mnenju porazdelitev hrane na svetu takšna?
 Na koncu prosite te, ki so dobili več jabolk, naj jih dajo tudi tem, ki jih niso
dobili, za tem pa še vi ponudite dodatna jabolka.
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Aktivnost 3: CENA BANAN (Kronegger et al., 2010)
Čas trajanja: 45 minut ali več
Št. sodelujočih: Poljubno
Priporoč. starost: 7.–9. razred OŠ, 1.–4. letnik SŠ
Cilji:
Učenci/dijaki:
 spoznavajo delovanje globalnega gospodarstva in globalne neenakosti;
 razmišljajo o povezanosti med lokalnim in globalnim oziroma o povezavi med
seboj in drugimi ljudmi ter okoljem;
 spoznavajo učinke različnih osebnih odločitev posameznika na druge ljudi, živa
bitja in okolje;
 pripravijo načrt, kaj storiti, da bi se položaj drugih ljudi na svetu in/ali stanje
okolja izboljšala.
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih.
Učila10 in učni pripomočki:
 navodila za učence/dijake;
 dve sliki banane, druga slika je vstavljena v pisemsko ovojnico skupaj z
besedilom o obsegu dela posameznih akterjev v procesu od pridelave do prodaje
banan (naloga 1 in naloga 2);
 besedilo o obsegu dela in stroškov posameznih akterjev v verigi, vstavljeno v
pisemsko ovojnico (naloga 2);
 besedilo o pridelavi in prodaji banan ter slika o porazdelitvi zaslužka –
predvidoma en izvod na par udeležencev, vstavljeno v pisemsko ovojnico
(naloga 3);
 plakat;
 flomastri.
Izvedba aktivnosti:
1. Učitelj napove temo in poda jasna navodila za delo, npr.: »Delali boste v
posameznih skupinah. Sledite navodilom na karticah, ki jih bom razdelil.
Prosim, da čim bolj natančno upoštevate navodila. Dogovorite se, kdo v skupini
bo skrbel, da boste naloge opravili v predvidenem času, hkrati pa bo še vedno
aktivno sodeloval v skupini. Pri delu v skupini ste vsi enakopravni. Poskrbite, da
boste v delo vključeni vsi in da ne bo nihče zapostavljen. Znotraj skupine
določite poročevalca(ko), ki bo nato predstavil(a) odgovore sošolcem(kam). V
primeru kakršnekoli nejasnosti dvignite roko in bom prišel do vas.« Učitelj nato
razdeli učence/dijake v skupine (pri čemer si lahko pomaga z različnimi
tehnikami) in razdeli navodila. Trajanje: 5 minut.
10

Navodila za učence/dijake vključujejo seznam nalog za učence/dijake. Učitelj navodila razmnoži,
lahko jih tudi razreže po nalogah in spne v knjižico, ter jih skupaj z drugim predvidenim gradivom razdeli
učencem/dijakom. Učenci/dijaki v skupinah sami sledijo navodilom, učitelj pa nevsiljivo spremlja proces
dela. Gradivo za učence/dijake so besedila, iz katerih izhajajo posamezne naloge. Učitelj besedila
razmnoži, jih razvrsti glede na vrstni red nalog h katerim spadajo ter jih hkrati z navodili razdeli med
učence/dijake. Naloge so zastavljene kot nadgraditev njihovega predznanja, zato ti nekaterih besedil ne
smejo videti vnaprej, saj bi na ta način vplivala na njihovo samostojno razmišljanje. Tovrstna besedila so
označena z znakom pisemske ovojnice (
). Treba jih je vstaviti v ovojnico ter nanjo napisati številko
naloge h kateri sodijo. Učenci/dijaki bodo ovojnico odprli, ko bodo prišli do pripadajoče naloge. (Glej
»Učila in učni pripomočki«).
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2. Delo učencev/dijakov v skupinah (učitelj nevsiljivo spremlja proces dela):
• Označevanje deležev na sliki banane. Trajanje: 5 minut.
• Branje besedila o obsegu dela in stroškov. Trajanje:10 minut.
• Označevanje deležev na sliki banane.
• Branje besedila o pridelavi in prodaji banan. Trajanje: 5 minut.
• Pogovor v skupini in beleženje na plakat. Trajanje: 5 minut.
3. Kratko poročanje skupin o svojem delu. Trajanje: 2 minuti na skupino.
4. Sklep, zaključna misel učitelja. Za vse, ki bi želeli izvedet še kaj več o
obravnavani temi, navede še nekaj virov in literature; poda navodila za domače
delo.
Navodila za učence/dijake
1.

2.

Kako, menite, so porazdeljeni zaslužki Preberite besedilo o okvirnem obsegu dela
od pridelave do prodaje banan?
in stroškov posameznih akterjev v procesu
pridelave in prodaje banan.
Pogovorite se in na sliki banane
označite,
kakšen
delež
pripada Kaj sedaj menite o tem, kolikšen delež od
posameznim členom v
prodajne cene ene banane dobi vsak
verigi.
udeleženec v verigi? Na sliki banane
ponovno označite deleže.
Imate 5 minut časa.

Imate 10 minut časa.

3.

4.

Preberite besedilo o pridelavi in prodaji
banan. Poglejte sliko, ki govori o
dejanski porazdelitvi denarja med
vključene v pridelavo in prodajo.

Kaj menite o tem, kar ste izvedeli? Kaj bi
lahko storili, da bi se delitev zaslužka in
delovni pogoji delavcev na plantažah
banan spremenili? Svoje vtise in ideje /
predloge zapišite na plakat.

Imate 5 minut časa.

Imate 5 minut časa.

Vir: Kronegger et al., 2010
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Gradivo za učence/dijake: naloga 1, naloga 2
Banani za označevanje deležev

Vir: Kronegger et al., 2010
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Gradivo za učence/dijake – naloga 2
Okviren obseg dela oziroma stroškov po posameznih stopnjah od proizvodnje do
prodaje banan
1. Delavci na plantaži
Delo obsega izbiranje najboljših banan, rezanje snopov banan in njihovo čiščenje.
Delavci imajo roke ves dan mokre, prav tako oblačila, na hrbtu pa prenašajo do 50 kg
težke snope banan. Gnojenje banan in škropljenje s pesticidi lahko hudo ogrozi zdravje
delavcev, saj oboje povzroča bolezni, kot je na primer rak. Nasade škropijo tudi z letali,
zato je zelo verjetno, da pesticide zanese nad bližnje domove in šole. Lastniki plantaž
delavcem v strahu, da se ne bi organizirali v boju proti nizkim plačam in slabim
delovnim ter življenjskim pogojem, pogosto prepovedujejo včlanitev v sindikat in
srečevanje z drugimi delavci.
2. Lastniki plantaž
Stroški, povezani z vzdrževanjem plantaž, vključujejo nakup dragih pesticidov, goriva
za letala za škropljenje s pesticidi, orodje in stroje ter plačilo delavcem. V primeru
nesreč pri delu, ki vključujejo tožbe delavcev, morajo lastniki plantaž najemati tudi
odvetnike. Če banane ne dosegajo evropskih standardov o velikosti in obliki ali pa so
poškodovane, jih ni možno izvoziti, kar jim prinaša manjši dobiček. Lastniki plantaž
nosijo tudi breme stroškov v primeru slabe letine, naravnih nesreč ali če škodljivci
uničijo pridelek. Tekmovanje z drugimi plantažnimi lastniki zahteva nakup
najmodernejših strojev in njihovo vzdrževanje. Dolgoletno gojenje banan izčrpa
hranilne snovi v zemlji, zato morajo kupovati draga gnojila ali nova zemljišča.
3. Ladjarji
Nakup in vzdrževanje velikih tovornih ladij predstavlja velik strošek. Dodatna stroška
sta gorivo za ladje, ki za pot od Latinske Amerike do Evrope potrebujejo tudi do pet
tednov, in zavarovanje za tovor, saj v primeru poškodbe ali izgube tovora nastalo škodo
povrnejo ladjarji. Na ladjah mora biti omogočeno stalno hlajenje, da ne bi banane začele
zoreti že med prevozom po morju. V tem primeru bi namreč na trgovinskih policah
začele prehitro gniti. Pristanišča ladjarjem računajo pristaniščno pristojbino, ki
vključuje privez in raztovarjanje.
4. Uvozniki
Uvozniki so odgovorni za prevoz banan do velikih centrov, kjer banane dozorijo. Tam
morajo zagotoviti velike količine etilena, torej plina, ki pospešuje zorenje banan in jih
nato zrele dostaviti trgovcem. Zrele banane morajo medtem prepakirati; uvozniki
morajo zato plačati tudi delavce in material za embalažo. Za uvoz v Evropsko unijo
plačajo visoko ceno za uvozno dovoljenje. Pogodbe s plantažnimi lastniki in trgovinami
jih zavezujejo k odkupu in dostavi v določenem roku, čeprav sami nimajo vpliva na
morebitne zamude.
5. Trgovci
Trgovci morajo pokriti stroške za plače osebja v trgovinah in tekoče stroške za
vzdrževanje trgovin (elektrika, voda, prevozi, embalaža ipd.). Zaradi konkurence
morajo vlagati v nove ideje, novo opremo, večjeprostore in oglaševanje. Banane, ki so
poškodovane ali preveč zrele, zanje predstavljajo tveganje, saj nezadovoljne
stranke hitro odidejo po nakupih k drugim ponudnikom.
Vir: Kronegger et al., 2010
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Gradivo za učence/dijake – naloga 3
Nekaj dejstev o pridelavi in prodaji banan
1. Banane gojijo predvsem v tropskih državah Latinske Amerike, Afrike, Azije, na
Karibskem otočju ter tudi v Evropi in Avstraliji. Večina držav goji banane za
prehrano, le okrog 20 % vseh pridelanih banan izvozijo. Največji izvoznik banan je
Ekvador.
Nekatere države izvoznice:
• Južna Amerika: Ekvador, Kostarika in Kolumbija izvozijo največ banan na
svetu. Druge južnoameriške izvoznice so Gvatemala, Honduras, Belize, Panama,
Nikaragva in Surinam.
• Karibsko otočje: Windwardski otoki (Sv. Vincent in Grenadini, Sv. Lucija,
Dominika), Jamajka, Dominikanska republika.
• Evropske države proizvajalke, ki so del Evropske unije in zato banan ne
»uvažajo«, trgujejo pa z njimi znotraj Evropske unije: Martinique (Francija),
Guadeloupe (Francija), Kanarski otoki, Grčija, Portugalska.
• Afrika: Gana, Kamerun, Slonokoščena obala.
2. Ali ljudje, ki pridelujejo banane za izvoz, delajo predvsem na plantažah velikih
podjetij ali na malih, družinskih kmetijah?
Večina banan je pridelana na velikih, monokulturnih plantažah v Latinski Ameriki, ki
so odvisne od velike uporabe pesticidov in cenene delovne sile. Na Karibskem otočju pa
večina pridelave poteka na družinskih kmetijah, na katerih so socialni in okoljski pogoji
boljši.
3. Kakšni so okoljski in zdravstveni vplivi pridelave banan?
• Pridelava banan zahteva približno tridesetkrat več kmetijskih kemikalij, kot jih
recimo zahteva običajno kmetovanje v Veliki Britaniji.
• Na obali Kostarike je bilo zaradi izlitij strupenih snovi na plantažah banan in
ananasov uničenih približno 90 % koralnih grebenov.
• Od vsake odpremljene tone banan ostaneta približno dve toni odpadkov.
• Več kot 30.000 delavcev s plantaž v Južni Ameriki, Afriki in na Filipinih je
vložilo tožbe zaradi dolgoročnih učinkov na njihovo zdravje, ki jih povzroča
pesticid Nemagon. Večina teh delavcev je neplodnih in mnogi med njimi so
umrli, še preden so se primeri začeli obravnavati na sodiščih.
4. Katera velika podjetja upravljajo trgovino z bananami?
Samo pet velikih podjetji, ki trguje z bananami, obvladuje več kot 80 % svetovnega
trga. Od tega kar polovico trga nadzorujeta dve veliki podjetji: Chiquita (bivša United
Fruit Company) in Dole.
Podjetje
Chiquita (ZDA)
Dole (ZDA)
Del Monte (ZDA)
Noboa (Ekvador)
Fyffes (Irska)
Preostala podjetja

Delež (%)
25
25
16
11
8
15
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Zaradi svoje velikosti so ta podjetja zelo močna tako v državah izvoznicah kot tudi v
državah, kjer delujejo. V državah proizvajalkah, ki so pogosto odvisne od pridelave
banan in prihodkov od izvoza podjetja, uporabljajo svojo moč za pritisk na vlade, da
sprejemajo ugodne politike obdavčevanja podjetij, izvoznih davkov, ugodnejši dostop
do posojil ter deregulacijo socialne in okoljske zakonodaje. Vlada Paname je, na primer,
poskušala izvesti povišanje minimalne plače, vendar je svojo namero umaknila, ko je
podjetje Chiquita zagrozilo s prekinitvijo pogodb z lokalnimi pridelovalci. To moč so v
preteklih letih deloma prevzele tudi velike trgovske verige, vendar imajo
multinacionalke še vedno največji vpliv na pogoje dela na plantažah, katerih lastnice so
oziroma od katerih odkupujejo pridelke.
5. Kakšni so pogoji dela na plantažah banan?
Večina delavcev na velikih plantažah je zaposlenih za relativno kratek, določen čas. To
pomeni, da imajo manj pravic kot zaposleni za daljše obdobje, da je varnost pri delu
manjša in pogosto so nižje tudi plače. Veliko delavcev je zaposlenih tudi samo na dan in
zato nimajo pogodb; vsako jutro prihajajo na zborno mesto v skupnosti, kjer jih
izberejo, naložijo na tovornjake in odpeljejo na plantažo.
75 % delavcev na plantažah je mlajših od 29 let; delo je fizično zahtevno in delavce v
zgodnjih tridesetih zato na veliko odpuščajo. Ti mladi delavci zaslužijo najnižje plače in
opravljajo najslabša dela, ki pogosto vključujejo vsakodnevni stik s strupenimi
kemikalijami. Poseben problem v nekaterih državah, še posebej v Ekvadorju, pa ostaja
otroško delo.
Prav tam, v Ekvadorju, največji svetovni izvoznici banan, sta v neodvisni sindikat
vključena le približno 2 % delavcev. Delavci se soočajo s pritiski podjetij, ki vse
večkrat najemajo podizvajalce ter tako zmanjšujejo možnost samoorganiziranja
delavcev. V letu 2002 je na novo organizirane delavce na plantaži Los Alamos v
Ekvadorju surovo napadla skupina oboroženih moških; lastnik plantaže, ki je takrat
kandidiral za predsednika države, pa je izjavil: »Ne maram sindikatov, boril se bom
proti njim.«
Na plantaži v Nikaragvi delavci zaslužijo okrog 1,20 ameriškega dolarja za 8 ur dela na
dan. To je približno tretjina ocenjene vrednosti prehrambene košarice v Nikaragvi.
Nedavna poročila kažejo, da nekateri delavci niti ne dobijo plačila v denarju, temveč v
zelenih bananah.
6. Kolikšen odstotek od cene banane običajno vzamejo trgovske verige?
Odgovor je do 45 % (kar je ogromen del, če pomislimo na vse vpletene v verigo
dobave), medtem ko delavci dobijo 2,5 %. Trgovske verige so postale močen člen v
verigi dobave in nizke cene, ki jih plačujejo za banane, imajo neposreden negativen
učinek na raven plač in delovne pogoje delavcev na plantažah.

Vir: Kronegger et al., 2010
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Aktivnost 4: DOLGA POT KAVE OD SEMENA DO SKODELICE NA NAŠIH
MIZAH (Kronegger et al., 2010)
Čas trajanja: 45 minut ali več
Št. sodelujočih: Poljubno
Priporoč. starost: 7.–9. razred OŠ, 1.–4. letnik SŠ
Cilji:
Učenci/dijaki:
 razmišljajo o povezanosti med lokalnim in globalnim oziroma o povezavi med
seboj in drugimi ljudmi ter okoljem;
 spoznavajo učinke različnih osebnih odločitev posameznika na druge ljudi, živa
bitja in okolje;
 pripravijo načrt, kaj storiti, da bi se položaj drugih ljudi na svetu in/ali stanje
okolja izboljšala.
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih.
Učila in učni pripomočki:
 navodila za učence/dijake;
 besedilo o poti kave od semena do skodelice, razrezano na posamezne korake,
vstavljeno v pisemsko ovojnico (naloga 1);
 nerazrezano besedilo o poti kave (predloga s pravilnim zaporedjem), vstavljeno
v pisemsko ovojnico (naloga 2);
 besedilo o oblikovanju cene kave na svetovnem tržišču – predvidoma en izvod
na par udeležencev (naloga 3);
 plakat;
 flomastri.
Izvedba aktivnosti:
1. Učitelj napove temo in poda jasna navodila za delo, npr.: »Delali boste v
posameznih skupinah. Sledite navodilom na karticah, ki jih bom razdelil.
Prosim, da čim bolj natančno upoštevate navodila. Dogovorite se, kdo v skupini
bo skrbel, da boste naloge opravili v predvidenem času, hkrati pa bo še vedno
aktivno sodeloval v skupini. Pri delu v skupini ste vsi enakopravni. Poskrbite, da
boste v delo vključeni vsi in da ne bo nihče zapostavljen. Znotraj skupine
določite poročevalca(ko), ki bo nato predstavil(a) odgovore sošolcem (kam). V
primeru kakršnekoli nejasnosti dvignite roko in bom prišel do vas.« Učitelj nato
razdeli učence/dijake v skupine (pri čemer si lahko pomaga z različnimi
tehnikami) in razdeli navodila. Trajanje: 5 minut.
2. Delo učencev/dijakov v skupinah (učitelj nevsiljivo spremlja proces dela):
• Sestavljanje poti od semena do skodelice kave. Trajanje: 10 minut.
• Primerjanje sestavljanke s pravilnim zaporedjem poti kave. Pogovor v
skupini. Trajanje: 10 minut.
• Branje besedila o ceni kave na svetovnem tržišču. Trajanje: 5 minut.
• Pogovor v skupini. Skupinski plakat. Trajanje: 5 minut.
3. Kratko poročanje skupin o svojem delu. Trajanje: 2 minuti na skupino.
4. Sklep, zaključna misel učitelja. Za vse, ki bi želeli izvedet še kaj več o
obravnavani temi, navede še nekaj virov in literature; poda navodila za domače
delo.
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Navodila za učence/dijake
1.

2.

Iz delčkov, ki ste jih dobili, sestavite pot Prosimo,
kave od semena do skodelice na vaši preverite,
mizi. Bodite pozorni, saj obiranje kave pravilno.
lahko poteka na 3 načine, predelava jagod
v zrnje pa na 2 načina, zato tam teče več
poti vzporedno.

da s pomočjo
ali ste korake

predloge
postavili

(Namig za izvedbo – končna oblika
sestavljanke ustreza listu formata A4.)
Imate 10 minut časa.
Imate 5 minut časa.
3.

4.

V skupini se pogovorite, kaj ste izvedeli Sedaj preberite besedilo o oblikovanju
novega. Vas je kaj presenetilo? Zapišite cene
si pomembna spoznanja.
kave na svetovnem trgu.

Imate 5 minut časa.
5.
Kako nihanja cen kave vplivajo na njene
proizvajalce in na nas? Od kod prihaja
kava, ki jo pijemo? Na kakšen način bi
lahko izvedeli več o izvoru izdelkov, ki
jih uporabljamo?
Odgovore zapišite na plakat.

Imate 5 minut časa.
Vir: Kronegger et al., 2010
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Imate 5 minut časa.

Gradivo za učence/dijake – naloga 1

, naloga 2

Vzgoja rastlin
Začne se s sejanjem. Kavna semena vzklijejo le, če so posejana v osmih tednih po
obiranju. Ko se pojavita prva lista, sadike presadijo v posebne sadilne vreče in nato v
gredo. Čez pol leta jih presadijo na končno mesto. Tu jih običajno zaščitijo z drevesi,
ki jim dajejo senco. Na kavovcih začno jagode zoreti med tretjim in petim letom,
pridelek pa dajejo naslednjih 10 do 25 let.
Obiranje
Devet mesecev po cvetenju jagode dozorijo in jih je mogoče obrati. Glavna sezona
obiranja za kavo arabica traja približno 4 mesece, za kavo robusta pa malo dlje. V
Kolumbiji, na primer, obiranje poteka preko celega leta. Kavovec je nenavaden v tem,
da lahko na isti veji naenkrat najdemo cvet, nezrele in zrele jagode. Kavo obirajo na
tri različne načine.
Ročno obiranje
Obiranje s potegom
Mehanično obiranje
Jagode arabice, ki so V Braziliji ter pri kavah Na plantažah v Braziliji
boljše kakovosti, navadno robusta, ki jih gojijo v včasih uporabljajo stroje
obirajo ročno. Delavci Afriki in Indoneziji, ne za obiranje. Ti stresejo z
hodijo med drevesi ter obirajo vsake kavne jagode drevesa vse jagode.
oberejo samo tiste jagode, posebej. Tu obiralec z enim
ki so že dozorele. V enem potegom roke odstrani z
dnevu lahko obiralec kave veje vse jagode, tako zrele
obere od 50 do 100
kot nezrele. Jagode skupaj
kilogramov kavnih jagod. z odtrganimi listi in
vejicami padejo na velike
kose blaga na tleh pod
drevesom.
Šele
nato
obiralci poberejo pridelek.
Predelava
Obrane jagode je potrebno predelati. Kavni zrni predstavljata le tretjino celotne kavne
jagode. Ostalo so meso sadeža, koža in skorja, ki jih je potrebno odstraniti, tako da
ostanejo le zelena zrna. Po svetu se trenutno uporabljata dva načina predelave: mokra
in suha.
Mokra predelava
Suha predelava
Jagode operejo, jim strojno odstranijo Jagode sušijo na soncu in nato s pomočjo
sadno meso ter jih nato stresejo na kupe stroja odstranijo posušeno sadno meso,
ali pa z vodo odplavijo v fermentacijsko ovojnico in del skorje, ki obdaja zrna.
cisterno. Zrna kave fermentirajo v velikih Olupljena zrna s pomočjo vibrirajočih sit
rezervoarjih z vodo. Tam se do konca očistijo in preberejo glede na velikost.
razgradi sadno meso, odstrani lepljiva Zrnje nato stehtajo in zapakirajo.
plast na kavnih zrnih, v kavi pa se
razvijeta njena bogata aroma in poseben
okus. Na tej stopnji so zrna še vedno
obdana s semenskim pergamentnim
ovojem, zato se tej kavi reče tudi
pergamentna kava. Oprano kavo v ovoju
nato razgrnejo po betonskih ploščah ali
jih dajo v sušilnike in pustijo, da se
posuši. Posušeno
kavo strojno olupijo ter po velikosti in
obliki razvrstijo v različne kakovostne
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razrede.
Izvoz
Kavno zrnje običajno zapakirajo v 60-kilogramske vreče iz jute, konoplje ali sisala ter
jih označijo z oceno, državo izvora in metodo predelave. Tako pakirano zrnje potuje
po železnici ali na tovornjakih v pristaniška skladišča. Izvoznik, ki kavo kupi, jo nato
proda uvoznikom po svetu, ti pa naprej pražarjem.
Prevoz
Večino kave prepeljejo z ladjo neposredno iz države izvora v državo uvoznico.
Včasih so jo prevažali v vrečah,shranjenih v podpalubju, danes pa za prevoz
uporabljajo tudi zabojnike, v katerih je kava spravljena kot razsuti tovor.
Uvoz
Uvozniki kupujejo kavo na tri različne načine: prvi način je »kupovanje na mestu«,
drugi »bodoče pošiljke« in tretji »terminske pogodbe«. Kava na mestu je tista kava, ki
je že prišla v pristanišče in je tam skladiščena ter naprodaj. Kupovanje bodočih
pošiljk pomeni kupovanje kave, ki bo šele poslana ob nekem določenem času.
Terminske pogodbe pa so pogodbe, po katerih se kava prodaja in kupuje na
newyorški borzi kave in sladkorja. Največkrat te pogodbe samo varujejo določene
cene in ne pomenijo dejanskega prevzemanja kave na njihovi podlagi.
»Skodeličenje«
Pražarji izberejo kavo in preverijo njen okus. Iz vzorcev kave, ki jo bodo kupili,
izvedejo t. i. »skodeličenje«. To je metoda, s katero ugotavljajo, kakšne kakovosti je
kava. Najprej vzorec kave spražijo in zmeljejo. Nato nekaj kave stresejo v skodelico
in jo prelijejo z vrelo vodo. »Skodeličar« (strokovnjak za kavo) tako pripravljeno
kavo povoha in pokusi.
Mešanje
Da bi dosegla zaželen okus, mešanica navadno vsebuje štiri ali več različnih vrst
kave. Praviloma se kava meša v surovi obliki in šele nato praži. Kava je naravni
izdelek in glede na to, da se kakovost pridelka spreminja, morajo recepte za mešanje
stalno prilagajati. Glavni namen mešanja pa je v doseganju okusa in arome, ki se
lahko nenehno reproducira.
Praženje
Med praženjem so zelena zrna izpostavljena izredno visokim temperaturam okrog
500 stopinj Celzija. Vlaga iz zrn izhlapi ter sprosti aromatična olja. Sladkorji v zrnih
se spremenijo v karameliziran sladkor, kar daje kavnim zrnom značilen okus in temno
rjavo barvo. Poznamo tri vrste praženja. Svetlo ali lahko praženje kave daje nežne
okuse, ki so na primer všeč Skandinavcem, srednje praženje daje malo močnejše
okuse, ki so najbolj priljubljeni v Srednji Evropi in ZDA, rezultat temnega praženja
pa so kave močnega grenkega okusa, namenjene pitju črne kave po južnoevropskih
okusih.
Mletje
Kavna zrna običajno potem, ko so spražena, zmeljejo. Da bi bila dovolj fino zmleta,
jih je potrebno zmleti večkrat.
Pakiranje
Zmleto kavo zapakirajo, da jo lažje prevažajo ter tako tudi preprečijo dostop zraka. S
tem zagotovijo, da je okus kave, ko pride do potrošnika, prav tako dober, kot je bil
takoj po praženju. Prisotnost kisika bi sicer hitro zmanjšala kakovost zmlete kave in
njen okus bi postal bolj plehek.
Priprava kave
Na nas je, da si pripravimo kavo po našem okusu. Turško, ekspress, iz kafetiere,
filter, instant, iz pločevinke ... možnosti je veliko.
Vir: Kronegger et al., 2010
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Gradivo za učence/dijake – naloga 3
Cena kave
Kava je dolgo veljala za drugo najpomembnejše tržno blago v svetovni trgovini, takoj za nafto.
Gojijo jo v več kot 70 državah po svetu, v tropskem in subtropskem pasu Latinske Amerike,
Afrike, Jugovzhodne Azije in Indonezije. S proizvodnjo kave je neposredno povezanih več kot
25 milijonov ljudi po vsem svetu11. 70 % kave gojijo na površinah, manjših od 10 hektarov, od
teh je velika večina družinskih posestev, ki so manjša od 5 hektarov. Na svetovnem trgu se
večina kave (80 %) proda na trgu terminskih pogodb in le 20 % teh transakcij je posledica
dejanskih nakupov kave. Preostale transakcije služijo finančnim špekulacijam, ki ne odražajo
dejanske ponudbe in povpraševanja na trgu kave in na katere lokalni proizvajalci nimajo
nobenega vpliva, čeprav je prodaja njihovih pridelkov odvisna tudi od cene, oblikovane prav s
pomočjo teh špekulacij.
Težave z nihanjem cen kave na svetovnem trgu izvirajo s konca osemdesetih let prejšnjega
stoletja, ko je propadel četrti Mednarodni sporazum o kavi (ICA). Sporazum je propadel zaradi
razhajanj med posameznimi državami, pri čemer so bile najbolj destruktivne ZDA. Države
proizvajalke so s tem izgubile večji del vpliva na mednarodnem trgu kave in cena kave, ki je
bila prepuščena prostemu trgu, je čez noč strmoglavila. Države partnerice v sporazumu so do
tedaj nihanja odpravljale z vzdrževanjem stalnih zalog in sporazumnim določanjem izvoznih
deležev ter ceno kave držale na nivoju med 1,2 in 1,4 dolarja za funt12. V naslednjih petih letih
je cena padla na 0,77 dolarja in leta 2001 celo na 0,45 dolarja za funt kave. V zadnjih letih se je
cena kave nekoliko popravila in se ustalila na 1,15 dolarja za funt (ICO 20109). Vendar je pri
tem treba upoštevati dejstvo, da je dolar iz leta 1980 vreden približno 3,5 današnjih dolarjev, kar
pomeni, da današnje »ugodne« cene ne dosegajo niti tretjine realne vrednosti iz leta 1980.
Takšna situacija, ki včasih lokalnim proizvajalcem ne pokrije niti proizvodnih stroškov, veliko
družinam po svetu onemogoča dostojno življenje in jih potiska na prag ali celo pod prag
revščine. Spodnja slika prikazuje razmerje v ceni švicarskega noža (tehnološki izdelek) in
kilograma kave (surovina) v letih 1980–2001.

Dolgoročni padci cen na mednarodnem trgu pa ne veljajo zgolj za kavo, temveč tudi za druge
kmetijske pridelke in surovine, ki predstavljajo največji delež izvoza ekonomsko najšibkejših
držav. Tovrstna menjava gre v prid (post)industrijskim državam, ki tako poceni pridejo do
surovin, svoje (tehnološke) izdelke pa lahko še vedno prodajajo po visokih cenah. Proizvajalcu
gre izjemno majhen delež tržne cene kave, saj ostalo poberejo lokalni, regionalni in
transnacionalni distributerji. Ceno kave določa moč tistih, ki so udeleženi v kompleksnem
procesu prodaje in preprodaje. Kljub močnemu nihanju cen mali proizvajalci praviloma nimajo
skoraj nikakršne možnosti, da bi se ustrezno odzvali in prodali kavo takrat, ko je cena visoka.
Razlog je preprost – denar potrebujejo takoj, zato svoj izdelek pogosto prodajo že vnaprej, ko so
jagode še na drevesih. Tako v trenutku prodaje sami že dolgo niso več lastniki svojega izdelka.
Cena na lokalnem trgu torej pogosto ne ustreza tržnim razmeram, saj je dobršen del kave prodan
vnaprej. V premislek: skodelica kave (5 g) v kavarni zlahka preseže ceno enega evra. To je
precej več, kot dobi proizvajalec za cel kilogram »zelene« (nepražene) kave.
Vir: Kronegger et al., 2010
11

Obstajata dve vrsti kave, ki sta primerni za komercialno gojenje: arabica in robusta. Arabica je
visokokakovostna kava, ki zahteva posebne pogoje za rast (primerno sončnost in vlažnost, majhen razpon
temperature), robusta pa je kava nižjega kakovostnega razreda, ki je manj zahtevna za gojenje in jo je zato moč
gojiti na plantažah.
12
En funt je 453,59 g oziroma 0,454 kg.
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Aktivnost 5: NARAVA V NEVARNOSTI (Gobbo et al., 2010; prirejeno)
Čas trajanja: 45 minut ali več
Št. sodelujočih: Poljubno
Priporoč. starost: 8. in 9. razred OŠ
Cilji:
Učenci:
 spoznajo in razumejo soodvisnost med ljudmi in državami na globalni ravni;
 razmišljajo o vplivu človekovega poseganja v naravo in posledicah tega na
lokalni in globalni ravni.
Aktivnost spodbuja vzročno-posledično razmišljanje, razvija skupinsko in kreativno ter
individualno razmišljanje, hkrati pa spodbuja učence k iskanju idej in rešitev, povezanih
z okoljsko problematiko. Aktivnost razvija razumevanje za vrednote, ki učencem
pomagajo razumeti lastno povezanost s svetom. Možganska nevihta (tudi metoda
viharjenja možganov / burjenja duha, brainstorming, snežena kepa.
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih.
Učila in učni pripomočki:
Šolska tabla in kreda ali papir velikega formata ter flomaster.
Predpriprava:
Učitelj lahko učencem/dijakom pri zadnji učni uri pred izvedbo razdeli dodatno gradivo
»Trajnostni razvoj in priprava zamrznjenega krompirčka« (Priloga 5) ter pozove učence,
naj doma preberejo primer in razmislijo, kaj pomeni izraz trajnostni razvoj.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
10 min V prvem delu aktivnosti naj učenci/dijaki na glas razmišljajo o tem, kaj si
predstavljajo pod izrazom trajnostni razvoj. Učitelj naj jih pri tem usmerja
in obrazloži koncept trajnostnega razvoja.
10 min V drugem delu aktivnosti naj učenci/dijaki na glas razmišljajo o posegih v
naravo, ki niso trajnostno naravnani in imajo negativne posledice na lokalno
okolje, v katerem živijo (npr. sekanje gozdov, onesnaženost tal, vode in
zraka, izsuševanje mokrišč ipd.), učitelj pa naj jih usmerja in njihova
razmišljanja (povzetke) napiše na tablo.
10 min V tretjem delu igre naj učitelj učence/dijake pozove k izvedbi možganske
nevihte kot metode iskanja (trajnostno naravnanih) idej in rešitev za enega
izmed prej izpostavljenih okoljskih problemov v lokalnem okolju (kako bi
lahko na primer zmanjšali onesnaženost, zavarovali naravno območje,
pospešili uporabo obnovljivih virov energije, vplivali na večjo ozaveščenost
ljudi ipd.). Učitelj naj učence opozori, da pri idejah upoštevajo trajnostni
vidik. Učitelj naj na tablo sproti zapisuje vse ideje, tudi najbolj nenavadne.
15–20 Učitelj v povzetku skupaj z učenci/dijaki komentira ideje, skupaj tudi
min
izberejo nekaj najbolj izstopajočih idej za rešitev problema, ki imajo
trajnostni značaj. V namen evalvacije naj učitelj učencem/dijakom postavlja
vprašanja in iztočnice, kot so:
 Kako so se počutili tekom aktivnosti?
 Kaj so se novega naučili o sebi in kaj o poseganju človeka v naravo?
 Kakšne so posledice človekovega poseganja v okolje na lokalni
ravni z globalnega vidika? Ali vpliva onesnaženost zraka zaradi
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ogljikovega dioksida pri nas ali v Evropi še na koga drugega (drugo
regijo, druge ljudi … ipd.)? Zakaj? Na kakšen način?
Ali vedo, zakaj je pomemben trajnostni način razmišljanja z vidika
posameznika?
Kakšen pomen ima trajnostni razvoj na svetovni ravni?

Učitelj naj evalvacijo zaključi z nekaterimi možnimi konkretnimi rešitvami
in aktivnostmi na ravni posameznika, na kakšen način lahko odgovorno
ravnamo do okolja in živali. Učitelj naj učencem/dijakom posreduje vire,
kjer lahko poiščejo podrobnejše informacije o trajnostnem razvoju, na
primer naslove spletnih strani organizacij, ki delujejo na tem področju ali se
zavzemajo za varstvo narave ipd.
Domača naloga:
Učenci/dijaki naj doma (s pomočjo staršev) ustvarijo lastno zbirko receptov,
v katero naj napišejo ideje za pripravo preprostih obrokov na način, ki bodo
odražala načela trajnostnega razvoja. To pomeni, da priprava obrokov ne bo
dodatno obremenjevala okolja, saj bodo pozorni na to, da je izvor sestavin
in hrane lokalnega izvora, da način pridelave hrane ohranja vitalnost in
pestrost prsti, da je za predelavo, dobavo in uvoz hrane potrebno čim manj
izčrpavanja neobnovljivih virov, da se za pripravo in pakiranje hrane porabi
čim manj energije in vode ipd.
Dodatni namigi za izvedbo:
Če učitelj meni, da imajo učenci dovolj predhodnega znanja in lahko samostojneje
razmišljajo o rešitvah za obravnavani problem, lahko namesto možganske nevihte
uporabi metodo snežene kepe. Metoda se uporablja za iskanje ustvarjalnih idej pri
reševanju problemov. Namen igre je kopičenje idej, o katerih učenci ne pripovedujejo,
ampak jih napišejo.
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Priloga 5: Dodatno gradivo za učence/dijake:
TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PRIPRAVA
ZAMRZNJENEGA KROMPIRČKA
Zamrznjen krompirček, pripravljen za peko v pečici, se lepo umešča v sektor
predpripravljene hrane, toda vprašajmo se: če je tovrstna hrana pripravljena za naše
udobje, komu to škodi. Vse, kar počnemo, ima namreč vpliv na naše okolje in sega
veliko dlje od tega, da gremo v trgovino po tedenskih nakupih. Med vplive na okolje, o
katerih lahko na tem mestu razmislimo, spadata energija in različni načini pakiranja
izdelkov.
Kako poteka priprava zamrznjenega krompirčka?
Zgodba se začne nekje v bližini Rdečega morja, od koder izvira nafta za dizel gorivo, ki
poganja traktorje za oranje polj, na katerih sadimo krompir. Nekaj od te nafte
uporabljajo za pripravo umetnega gnojila in pesticidov, ki zagotavljajo najboljšo žetev
pridelkov in vse energijske vložke, nekaj pa za pogon naftnih cistern, ki prevažajo
surovo nafto na rafinerije v evropskih državah. Dizel gorivo nato prepeljejo do
traktorskih bencinskih tankov, kjer ga porabijo, tako da gre tri četrtine energijske
vsebnosti goriva v nič, saj je traktorski motor učinkovit le 25 odstotno. Ko pripravijo
polje, na njem posadijo krompir. Seme po navadi pripeljejo iz drugega kraja, kar
pomeni še en energijski vložek. Nato počakajo, da začne krompir rasti. Da bi izboljšali
izkupiček pridelka krompirja, mu dodajajo različne kemikalije, zemljo pa obilno
namakajo. Pridelke na koncu poškropijo še s herbicidom, s čimer uničijo zeleni del
rastline, da bi nadzorovali velikost in vlažnost krompirjevih gomoljev. Krompir pogosto
izkopljejo s pomočjo stroja, ga pripeljejo do sortirnega mesta, kjer ga nekaj zapakirajo v
velike žaklje ali manjše polivinilaste vreče za prodajo, nekaj pa ga transportirajo v
obrate za predelavo hrane. Tam krompir očistijo, olupijo ter odstranijo »krompirjeve
oči«. Krompir nadaljuje pot v prostor za rezanje (vijugasto ali ravno), kjer prekratke ali
pretanke krompirčke zavržejo. Narezan krompirček na hitro prekuhajo oz. polijejo z
vrelo vodo, poškropijo z oljem in zamrznejo ter ga naložijo na aparat za tehtanje in
pakiranje. Na koncu vrečke s krompirčkom zložijo v škatle, te pa spravijo v hladno
shrambo. Od tu naprej je zamrznjen krompirček pasiven potrošnik energije, saj mora
biti ves čas od skladišča do domačega zamrzovalnika shranjen na primerni temperaturi
(pod lediščem). Pot zamrznjenega krompirčka zahteva ohlajen prostor v tovarni, ohlajen
prevoz hrane in ohlajen prostor oz. zamrzovalnik za prodajo v trgovini. Kupljen
zamrznjen krompirček pa moramo pripeljati še iz trgovine domov, ga postaviti v domači
zamrzovalnik in na koncu uporabiti pečico.
Pri vsem tem ne smemo pozabiti, da priprava zamrznjenega krompirčka poteka dlje
časa, kot če bi krompirček pripravili sami na »staromoden« način, saj je zamrznjen in je
za njegovo pripravo potrebna višja temperatura. Vse, kar potrebujemo za porcijo doma
pripravljenega krompirčka, pa je hladen prostor v shrambi, navaden tovornjak z
zastorom za prevoz in osvetljen prostor za postavitev v trgovini. Da bi prihranili nekaj
minut za pripravo krompirčka doma, smo s to svojo zahtevo sprožili cel postopek,
povezan s tovarno in vsemi njenimi odplakami, pa tudi vso energijo, ki je potrebna za
pravilno shranjevanje zamrznjenega krompirčka vse do njegove priprave.
Vir: Gobbo et al., 2010
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Aktivnost 6: POTROŠNIK (Gobbo et al., 2010; prirejeno)
Čas trajanja: 45 minut ali več
Št. sodelujočih: Poljubno
Priporoč. starost: 9. razred OŠ, 1–4. Letnk SŠ
Cilji:
Učenci/dijaki:
 razmišljajo o različnih potrošniških vzorcih;
 raziskujejo in razumejo (naše lastne) potrošniške navade ter analizirajo njihov
učinek na globalno družbo in na okolje;
 razvijajo odgovornost, ki jo imamo kot potrošniki;
 se posredno spoznajo z nekaterimi tržnimi zakonitostmi proizvodnje in prodaje
ter razvijajo kritično razmišljanje o sodobni tržni situaciji.
Aktivnost poleg tega razvija tudi komunikacijske sposobnosti.
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih.
Učila in učni pripomočki:
Tabla, kreda (kot dodatno gradivo lahko učitelj pripravi za vsakega učenca kopijo kviza,
zemljevid sveta za prikaz držav izvora ali prinese čokolado, kupljeno v okviru pravične
trgovine).
Predpriprava:
Učitelj naj pri zadnji učni uri pred izvedbo učence/dijake pozove, da do naslednje ure
napišejo vsaj pet stvari, ki so jih kdaj kupili, pa jih niso uporabili oz. so jih uporabili le
enkrat. Ob tem naj razmislijo, zakaj se je to zgodilo ter ali menijo, da imamo ljudje na
splošno preveč stvari.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
5–10
min

25–30
min

V uvodnem delu aktivnosti naj učitelj pozove učence/dijake, da v petih
minutah na list papirja napišejo državo izvora za stvari, ki jih imajo pri sebi
(oblačila, obutev, ura, nakit, nahrbtnik, peresnica …). Nato naj učitelj
pozove vsakega učenca/dijaka posebej, da navede državo izvora za tri
stvari, ki jih ima pri sebi, ter napiše imena držav na tablo. Učitelj tako
pojem potrošništvo in učence/dijake umesti v globalni kontekst.
V drugem delu aktivnosti naj učitelj vpelje in razloži koncepte, kot so
potrošništvo, potrošniška družba, potrošnik, potrošniška izbira, ponudba in
povpraševanje ipd. Učitelj načne skupinsko razpravo o dobrih in slabih
praksah potrošništva ter o izbiri, ki jo ima posameznik kot potrošnik.
Iztočnice za razpravo:
 Ali smo odgovorni potrošniki? Nas zanima, od kje prihaja in na
kakšen način nastane določen proizvod?
 Kakšni so razlogi za nakup določenega izdelka (cena, status, navada,
vpliv oglaševalske akcije ipd.?
 Ali so učenci/dijaki ob nakupu pozorni na podatek o izvoru izdelka?
 Ali učenci/dijaki kupujejo stvari na podlagi izvora izdelka? Če da,
naj podajo primer, kaj so kupili glede na izvor?


Ali s tem, ko kupujemo določene izdelke, podpiramo njihov način
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proizvodnje, transporta ipd.?
Ali so učenci/dijaki že slišali oziroma poznajo še kakšne primere
proizvodov, katerih ozadje razkriva otroško delo, nepravično
trgovanje, onesnaževanje okolja ipd.?
 Ali učenci/dijaki vedo, kaj pomeni besedna zveza transparentnost
podjetja?
 Ali so učenci/dijaki že slišali za kooperative in za gibanje Pravične
trgovine? Ali poznajo koncept pravične trgovine? Zakaj se ljudje
združujejo v tovrstna gibanja?
 Ali učenci/dijaki poznajo kakšen izdelek, proizveden v okviru
pravične trgovine?
Učitelj naj ob zaključku povzame številne dejavnike, ki vplivajo na
vsakdanje odločanje o nakupih in poudari možnost izbire, npr. kako s
svojimi izbirami vplivamo na ponudbo in povpraševanje na lokalni in na
globalni ravni ter kaj lahko kot posamezniki – potrošniki storimo, da bomo
postali odgovorni potrošniki.


5–10
min

Domača naloga:
Učenci/dijaki naj doma poskušajo rešiti kratek in poučen kviz o proizvodnji
kakava (Priloga 6), ki se hkrati nanaša tudi na poznavanje ozadja pridelave
čokolade. Učenci/dijaki naj razmislijo, kakšen vpliv imajo njihove
potrošniške izbire na lokalni in na globalni ravni. Pri naslednji uri naj
skupaj z učiteljem preverijo pravilne odgovore in v kolikor čas dopušča,
poglobijo razpravo iz prejšnje ure ali ponovijo, kar so se naučili.
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Aktivnost 7: Semena - osnovni pojmi in trgovina s semeni (Eathink – Eat local,
think global, 2015)
Čas trajanja: 2 šolski uri
Št. sodelujočih: poljubno
Priporoč. starost: 8. in 9. razred OŠ, 1. –4. letnik SŠ
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovniski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih (biologija, tuji jezik).
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
45 min
1.
šolska
ura

45 min
2.
šolska
ura

Semena - osnovni pojmi.
Učenci/dijaki prinesejo različne semenske vrečice, ki so jih našli doma ali
pri sorodnikih (starih starših). Raziskujejo zgradbo semena na primeru
zrna fižola. Pogovor o vlogi semen in njihovi pomembnosti v prehrani.
Spoznavamo podatke in oznake na semenskih vrečicah, razlikujemo med
avtohtonimi, ekološkimi, hibridnimi, tretiranimi in gensko spremenjenimi
semeni. Pogovorimo se o izbiri najprimernejšega tipa semen v lokalnem in
globalnem kontekstu z ozirom na trajnostni razvoj (trajnostno kmetijstvo).
Trgovina s semeni.
Učenci/dijaki se seznanijo z globalno trgovino s semeni in posledicami, ki
jih prinaša planetu ter prebivalcem preko ogleda kratkih filmov in spletnih
strani. Učenci/dijaki aktivno razpravljajo o rešitvah na globalni in lokalni
ravni v smeri trajnostnega razvoja planeta ter zakaj je pomembno biti
aktiven državljan.

Predlagana evalvacijska orodja:
Napotek učitelju:
Učitelj naj ima vedno v mislih trajnostni razvoj, neodvisnost od korporacij in pravično
trgovino, ko vodi učence skozi proces učenja do ciljev. Končno spoznanje učencev
mora biti, da so lahko aktivni državljani tako na lokalni kot na globalni ravni, še
posebej, če kot potrošniki izbirajo ekološko hrano. Za ekološko hrano na policah
proizvajalci potrebujejo ekološka semena. Z nakupom ekološke hrane neposredno
spodbujamo vzgojo ekoloških in avtohtonih semen, kar vodi k trajnostnem razvoju
celotnega planeta in kakovostnejšemu življenju vseh nas.


Učenci/dijaki izdelajo miselni vzorec (pojmovno mrežo). Izberejo večjo polo
papirja in nanjo napišejo vse pojme, ki so jih spoznali ter povezave na trgovino s
semeni in opisom posledic. Narišejo tudi sebe kot aktivnega državljana in se
povežejo s pojmi na katere lahko vplivajo za doseganje pravičnosti in
trajnostnega razvoja. V pomoč je spletna stran http://www.wikihow.com/Makea-Concept-Map. Izdelane plakate obesijo na vidno mesto v šoli in s tem
ozaveščajo ostale učence.



Učenci/dijaki zapišejo kakšno seme (hibridno, tretirano, ekološko, GS,
avtohtono) bi izbrali za setev na domačem vrtu ali šolskem ekovrtu in izbiro tudi
utemeljijo.

129

Aktivnost 7 a): Semena - osnovni pojmi
Cilji:
Učenci/dijaki:
 spoznajo pomen semen iz prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika;
 razumejo, da se podnebne in talne razmere po svetu razlikujejo ter se zavedo, da
so rastline (kulturne in nekulturne) prilagojene na te različne razmere;
 naučijo se prepoznati oznake na vrečkah semen in vedo, kaj pomenijo;
 znajo razlikovati med ekološkimi, avtohtonimi, tretiranimi, hibridnimi in gensko
spremenjenimi (GS) semeni;
 spoznajo katera vrsta semen je najprimernejša izbira za samooskrbo.
Predpriprava:
Učencem/dijakom naročimo, da doma oz. pri sorodnikih (npr. starih starših) poiščejo
različne semenske vrečke ali doma vzgojena semena. Učitelj prinese po dva fižola za
vsakega učenca, ki jih predhodno za 3 ure namoči v topli vodi, da se lažje olupijo in
razpolovijo.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
5 min

10 min

25 min
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Učitelj v uvodu s pomočjo vprašanj, kot so:
 »Kaj je seme?«;
 »Kako je sestavljeno?«;
 »Čemu služi kalček?«;
 »Čemu služi založno tkivo?«;
 »Čemu ovoj?« in
učencem razloži pomen semen. Odgovore učenci/dijaki raziskujejo na
primeru fižola. Vsak učenec/dijak olupi in razpolovi zrno fižola, poišče
kalček, založno tkivo in ovoj.
Učence/dijake povabimo k razgovoru. Razmišljamo o spodnjih vprašanjih.
 Naštejte pogoje za kalitev semen. Ali so povsod na našem planetu
dani pogoji za kalitev?
Učenci naštejejo dele Zemlje, ki po njihovem mnenju niso primerni za
kalitev in rast rastlin ter svojo odločitev utemeljijo.
 Kaj je vloga semen in zakaj so izredno pomembna?
1. Razmnoževanje rastlin.
2. Prehrana ljudi in živali.
 Ali se rastline razmnožujejo še kako drugače?
Rastline se lahko razmnožujejo tudi vegetativno npr. z gomolji (krompir
…), viticami (jagode …), potaknjenci (ribez …), vendar je ta način
razmnoževanja, v primerjavi z razmnoževanjem s semeni, v manjšini.
Učenci semenske vrečke, ki so jih prinesli od doma, položijo na mizo. Vsaj
tri različne semenske vrečke prinese učitelj (ekološko seme, hibrid in
avtohtono seme). Za razlago oznak poglejte Prilogo 7a.
Pozor: Če kateri od učencev prinese tretirano seme, učitelj takoj prepove
odpiranje vrečke in razloži neprimernost takšnega semena za setev (škoduje
zdravju). Seme se na koncu šolske ure odloži med nevarne odpadke!
Učenci primejo semenske vrečke v roke in raziščejo oznake na semenskih
vrečkah: čas setve in pobiranja pridelka, razdalja, kaljivost, tretiranost
semena, rok trajanja, vrsta semena: hibrid, avtohtono seme, ekološko seme.
Učitelj razloži še dva dodatna pojma: gensko spremenjeno seme in

5 min

žlahtnjenje rastlin. Opozorimo tudi na previdno ravnanje z vrečko, saj je
seme »živo«, zato se ga ne trese ali mečka. V pomoč je Priloga 7b, 7c in 7d.
Ustrezna zbrana semena učenci shranijo za poznejšo setev na šolskem
ekovrtu v suh in temen prostor. Vrečke doma pridelanih semen označijo z
nalepko, ki vsebuje sledeče podatke: sorta semen, leto pridelave ter koliko
let se seme že prideluje.

Učila in učni pripomočki:
 Različne semenske vrečice, ki jih poiščejo doma (če jih imajo).
 Dva namočena semena fižola za vsakega učenca.
















Priloga 7a. Semenske vrečice. 2015. URL:
http://eathink2015.org/sl/learning-units/.
Semenarna. 2015. URL: http://www.semenarna.si/.
Semena. 2015. URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Seme.
Priloga 7b. Razlaga pojmov. 2015. URL:
http://eathink2015.org/sl/learning-units/.
Hibridi. 2015. URL: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%BEanec.
Tretirana semena 1. 2015. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_treatment.
Tretirana semena 2. 2015. URL:
http://mojaleta.si/Clanek/Berite-deklaracije-ko-kupujete-seme.
Gensko spremenjeni organizmi 1. 2015. URL:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gensko_spremenjeni_organizem.
Gensko spremenjeni organizmi 2. 2015. URL: http://www.itr.si/nvo-portal/gso.
Priloga 7c. Avtohtone sorte. 2015. URL:
http://eathink2015.org/sl/learning-units/.
Priloga 7d. Vzgoja in ohranjanje semen. 2015. URL:
http://eathink2015.org/sl/learning-units/.
Ekološka semena. 2015. URL: http://www.amarant.si/nasa-pot.
Podatkovna zbirka ekološkega semena v Sloveniji. 2015. URL:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/
podatkovna_zbirka_ekoloskega_semena_semenskega_krompirja_in_vegetativne
ga_razmnozevalnega_materiala/.
Ekološka semena. 2015. URL: http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/dobro-jevedeti/zakaj-izbrati-eko-semena-in-sadike.html.

Vprašanja za diskusijo:
 Kaj je seme in zakaj je pomembno?
 Ali so povsod na našem planetu dani pogoji za kalitev semen in pridelovanje
hrane?
 Ali lahko povsod na planetu sejemo ista semena? Utemelji!
 Ali je vseeno kakšno seme (hibrid, GS, ekološko, avtohtono) sejemo? Utemelji!
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Aktivnost 7 b): Trgovina s semeni
Cilji:
Učenci/dijaki:
 spoznajo pomen semen iz prehranskega, samooskrbnega in tržnega vidika;
 se zavedajo vloge velikih podjetij (multinacionalk) pri pridelavi semen in
spoznajo posledice odvisnosti kmetov od vsakoletnega nakupa semen ter
posledično spoznajo problem svetovne trgovine s semeni;
 se zavedajo, kakšne globalne posledice ima nakup hibridnega ali gensko
spremenjenega (GS) semena;
 se zavedajo, da s pravilno izbiro semen pri nakupu pripomorejo k varstvu okolja,
samooskrbi, trajnostnemu razvoju in neodvisnosti posamezne države ter k
varovanju avtohtonih semen.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
7 min

8 min

5 min

5 min

8 min
8 min

4 min
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Z učenci/dijaki si skupaj pogledamo video posnetka (po spodnjem vrstnem
redu):
 Napovednik filma »Bitter seeds«:
https://www.youtube.com/watch?v=QZtKB_KuASc;
 Posnetek »Monsanto Indian Farmer Suicide«:
https://www.youtube.com/watch?v=Av6dx9yNiCA.
Z učenci/dijaki se pogovorimo o vsebini video-posnetkov. Pri tem so nam v
pomoč spodnja vprašanja.
 Zakaj veliko število kmetov v Indiji stori samomor?
 Zakaj ima multinacionalka »Monsanto« tolikšen interes za prodajo
semen v Indiji? (mnenje učencev/dijakov)
 Kakšna semena je »Monsanto« prodajal kmetom? (semena brez
sposobnosti razmnoževanja)
Z učenci/dijaki si ogledamo spletno stran Monsanta:
http://www.monsanto.com/products/pages/monsanto-product-brands.aspx
Učence/dijake opozorimo na to, kaj največja semenarska hiša poleg semen
še prodaja kmetom in kaj to finančno pomeni za multinacionalko.
Učence/dijake spodbudimo k razmišljanju o vlogi kmeta (odvisnost).
Učence/dijake seznanimo, da je bil leta 2011 svetovni trg s semeni vreden
35 milijard dolarjev. Razdelitev dobička trgovanja s semeni multinacionalk
si lahko ogledate na povezavi: http://blogs.wsj.com/briefly/2014/05/05/5things-to-know-about-the-state-of-gmos/ (pozorni bodite na 5. točko).
Učencem/dijakom razdelimo kopiran spletni zapis »Boj za semena«:
http://www.rtvslo.si/kolumne/boj-za-semena/308805.
Učenci/dijaki temeljito preberejo drugi del članka in podčrtajo bistvena
dejstva, povezana s trgovino s semeni.
Učenci/dijaki v parih analizirajo članek – o tematiki se pogovarjajo, učitelj
pa jih spodbudi h kritičnemu razmišljanju.
Učenci/dijaki podajo ugotovitve, ki jih učitelj napiše na tablo, razred se
skupaj pogovori o rešitvah na globalni in lokalni ravni. Poudarek damo na
to, da imamo (zaenkrat) še možnost izbire semen, posebno pozornost pa
posvetimo avtohtonim semenom in lastnemu žlahtnjenju.
Učencem/dijakom s pomočjo spletne strani predstavimo avstrijsko
organizacijo »Arche Noah« kot primer dobre prakse: https://www.archenoah.at/english. Na kratko razložimo namen in delovanje te organizacije.

Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.












Kopiran spletni zapis »Boj za semena«.
Napovednik filma »Bitter seeds«. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=QZtKB_KuASc.
Posnetek »Monsanto Indian Farmer Suicide«. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Av6dx9yNiCA.
Monsanto. 2015. URL:
http://www.monsanto.com/products/pages/monsanto-product-brands.aspx.
Vrednost trga s semeni (globalno). 2014. URL:
http://blogs.wsj.com/briefly/2014/05/05/5-things-to-know-about-the-state-ofgmos/.
»The world`s top 10 seeds companies: who owns nature?«. 2015. URL:
http://www.gmwatch.org/gm-firms/10558-the-worlds-top-ten-seed-companieswho-owns-nature.
»Boj za semena«. 2013. URL:
http://www.rtvslo.si/kolumne/boj-za-semena/308805.
Organizacija »Arche Noah« (Noetova barka). 2015. URL:
https://www.arche-noah.at/english.
Plut, D. 2015. Časopisni članek »Okoljska neodgovornost svetovne trgovine«.
Delo, 18. 4. 2015. URL: http://www.delo.si/sobotna/dusan-plut-okoljskaneodgovornost-svetovne-trgovine.html.
»Organic Agriculture and Food Security«. 2015. URL:
http://www.ifoam.bio/sites/default/files/organic_agriculture_and_food_security_
printcopy.pdf.
»Organic Agriculture, Environment and Food Security«. URL:
http://www.fao.org/docrep/005/y4137e/y4137e00.htm.

Vprašanja za diskusijo:
 Zakaj korporacije proizvajajo takšna semena, da potrebujejo dodatno kemično
zaščito in s tem pripomorejo tudi k onesnaževanju okolja?
 Zakaj korporacije proizvajajo takšna semena (hibridi, GSO), da jih kmetje ne
morejo sami razmnoževati?
 Kako pomembna je samooskrba neke države s semeni - semenska neodvisnost?
 Kaj lahko storimo kot posameznik lokalno in globalno?
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Aktivnost 8: Globalni trg s hrano in živili (Eathink – Eat local, think global, 2015)
Čas trajanja: 3 šolske ure
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
45 min
1.
šolska
ura

45 min
2.
šolska
ura
45 min
3.
šolska
ura

Samopreskrbnost pri pridelavi hrane
Z dijaki s pomočjo razprave poskušamo ugotoviti:
 ali je v 21. stoletju procent samooskrbnosti držav pri pridelavi hrane
manjši kot v preteklosti ter
 ali je delež samooskrbnosti s prehrano posameznih držav odvisen od
tega, kje ljudje živijo (mesta/podeželje; Evropa/Afrika, itd.).
Dijaki skušajo tudi ugotoviti, ali se prebivalci, ki si sami doma pridelajo
večino hrane, prehranjujejo bolj zdravo kot drugi.
Transportne poti dobrin danes in v preteklosti
Dijaki razmislijo, na kakšen način so v preteklosti transportirali hrano in
naštejejo načine, kako hrano transportiramo danes. Razmislijo o negativnih
vplivih transporta na onesnaževanje okolja, podnebne spremembe in na
zmanjšanje hranilne vrednosti hrane.
Jej lokalno, misli globalno
Dijaki skupaj z učiteljem prek interaktivnega zemljevida sveta spoznajo, od
kod izvira njihova najljubša hrana ter na katerih koncih sveta še dandanes
pridelujejo večinski del določenih poljščin (npr. riža). Ob tem se spoznajo s
konceptom »food miles«. S pomočjo internetne aplikacije izračunajo
razdaljo za izbrana živila, ki jo prepotujejo, preden pridejo na naše mize.
Dijaki razporedimo v skupine, kjer razmislijo, zakaj ima hrana, proizvedena
v lokalnem okolju višjo hranilno vrednost. Ugotovitve predstavijo tudi
ostalim skupinam.

Št. sodelujočih: poljubno
Priporoč. starost: 1.–4. letnik SŠ
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji in pri nekaterih drugih
predmetih (biologija, zgodovina).
Predlagana evalvacijska orodja:
Z dijaki lahko usvojeno znanje preverimo na več načinov. Priporočamo, da ne glede na
izbrani predlog evalvacije dijake povprašate, kako jim je všeč tak način izvajanja učnih
ur.
 Dijaki v skupinah pripravijo povzetek ugotovitev o smotrnosti uživanja
njihove najljubše hrane z vidika transporta, načina konzerviranja, vpliva na
okolje in zdravje.
 Dijaki izpolnijo spodnji vprašalnik.
Vprašalnik za dijake:
1. Katere osnovne sestavine prevladujejo na tvojem vsakodnevnem jedilniku?
Morda veš, iz katerega dela sveta izvirajo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2. Kaj pomeni pojem “food miles”?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Približno oceni, koliko km je prepotovala hrana do krožnika tvoje babice in
koliko jih prepotuje tvoja vsakodnevna hrana?
Hrana moje babice je potovala:
_______________________________________________________
Moja hrana je potovala
_______________________________________________________
4. Kako transport vpliva na hranilno vrednost hrane?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Ali doma pridelujete hrano in če da, katero in kako?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Katera hrana se ti zdi bolj okusna – doma pridelana ali kupljena v trgovini?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Kako boš ti skrbel(a) za nabavo hrane in kakšne jedilnike boš pripravljal(a) v
svojem gospodinjstvu?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Kako ti je bil všeč tak način izpeljave učnih ur:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Aktivnost 8 a): Samopreskrbnost pri pridelavi hrane
Cilji:
Dijaki:
– spoznajo, da se samopreskrbnost pri pridelavi hrane spreminja v času in prostoru
(različne narodnosti).
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
20 min

25 min

Dijaki primerjajo svoj običajen vsakodnevni jedilnik z jedilnikom
svojih starih staršev ter ob tem poskušajo ugotoviti čim več razlik med
generacijama (poudarek na izvoru osnovnih sestavin in na razliki v
povprečnem deležu samooskrbe današnjih družin s samooskrbo povprečne
kmečke družine v preteklosti).
Z dijaki si za nadaljnje razmišljanje ogledamo tudi dva videoposnetka:
 “National Geographic Investigates the Future of Food”:
https://www.youtube.com/watch?v=HPBRel5YmhI;
 “Our Global Kitchen (food, nature, culture)”:
https://www.youtube.com/watch?v=bPImnEJ9CHc.
Dijaki raziščejo in utemeljijo tudi razlike v vsakodnevnem jedilniku in
stopnji samooskrbnosti posameznih držav drugih kontinentov.
Učitelj s pomočjo interaktivne aplikacije, ki jo soustvarjajo prebivalci z
vsega sveta (https://photoworld.com/instagram-food-capitals/) z dijaki
preveri, kako je priljubljenost določenih jedi razširjena po svetu.
Dijake pozovemo k razmisleku, zakaj so določene jedi razširjene le na
nekaterih predelih sveta in ne povsod (npr. razširjenost hamburgerja).
Dijaki skušajo ugotoviti, na katerih predelih sveta (mesta/podeželje; Afrika,
Evropa itd.) še dandanes prevladuje samopreskrbnost ljudi pri pridelavi
hrane ter ali se ljudje, ki sami pridelajo večino hrane, prehranjujejo bolj
zdravo kot ostali?

Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.
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Gliha, A. 2013. Slovenska tradicionalna prehrana med mladostniki. Diplomsko
delo. URL: http://www.mss.si/datoteke/dokumenti/diplomske/2013/Gliha_AljaSlovenska.pdf .
Medpredmetno in timsko poučevanje ter obravnava tradicionalnih jedi na
Slovenskem. 2015. URL:
http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno
%C5%A1olski%20praksi%20ZGODOVINA%20CD/Kulturna_dediscina_z_zgo
d_teren_delom/2_4.pdf.
Slovenski zaščiteni kmetijski pridelki in živila. 2015. URL:
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/publikacije/Zascite
ni_proizvodi_SLO_ANG/Zasciteni_brosura_SLO_SPLET.pdf.
SURS. 2012. Kmetijstvo in ribištvo. URL:
https://www.stat.si/doc/statinf/15-si-277-1201.pdf.
Videoposnetek »National Geographic investigates the future of food«. 2015.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=HPBRel5YmhI.








Videoposnetek »Our global kitchen« (food, nature, culture). 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=bPImnEJ9CHc.
Tradicionalni slovenski zajtrk. 2015. URL: http://tradicionalni-zajtrk.si/.
»Local and regional food systems«. 2015. URL:
http://www.sustainabletable.org/254/local-regional-food-systems .
Interaktivna aplikacija o priljubljenosti posameznih jedi na svetu. 2015. URL:
https://photoworld.com/instagram-food-capitals/.
Food security. The Sphere project. 2015. URL:
http://www.spherehandbook.org/en/4-food-security/.
Zemljevid ekoloških kmetij, ekoloških trgovin in kmetij v preusmeritvi. 2015.
URL:
http://www.geopedia.si/?params=T2211#T2211_x499072_y112072_s9_b4.

Vprašanja za diskusijo:
 Kako pestri so bili jedilniki naših starih staršev? So ti jedilniki vsebovali več
doma pridelanih sestavin kot povprečni jedilniki danes?
 Kako pester je moj jedilnik po načelih zdravega prehranjevanja (razporeditev
hranilnih snovi; količini doma pridelanih živil)?
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Aktivnost 8 b): Transportne poti dobrin danes in v preteklosti
Cilji:
Dijaki:
 spoznajo današnje transportne poti hrane in razmislijo, kateri dejavniki so
transport hrane v 20. stoletju olajšali ter ali slednji na kakršen koli način vplivajo
na okolje in na hranilno vrednost hrane.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
10 min

35 min

Dijaki naštejejo različne transportne poti (letala, tovorne ladje, tovornjaki,
železniški promet …) ter hkrati razmislijo, katera oblika transporta je
najbolj razširjena za prevoz hrane (tovornjaki).
Dijakom predstavimo svileno pot. Pomagamo si lahko s povezavo na
zemljevid:
http://en.unesco.org/silkroad/network-silk-road-cities-mapapp/en .
Dijaki v skupinah skušajo ugotoviti, koliko časa so v preteklosti potrebovali
za transport dobrin po svileni poti (v eni smeri Xi'an-Rim cca. 2 leti) in
koliko časa potrebujemo danes za isto razdaljo z letalskim prevozom (14h
35min).
V skupinah razmislijo o negativnih vplivih transporta na onesnaževanje
okolja, podnebne spremembe, na zmanjševanje hranilne vrednosti hrane.
Ugotovitve zapišejo in predstavijo sošolcem. Učitelj vodi razpravo.

Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.
 Zvezek in pisalo.





Spletni zemljevid svilene poti. 2015. URL:
http://en.unesco.org/silkroad/network-silk-road-cities-map-app/en.
»Živila med prevozom propadajo«. 2015. URL: http://tradicionalnizajtrk.si/media/uploads/public/document/66-lokalno_pridelana_hrana_sl.pdf.
»Environmental cost of Shipping Groceries Around the World«. 2008. URL:
http://www.nytimes.com/2008/04/26/business/worldbusiness/26food.html?_r=0
&oref=slogin&pagewanted=all .
»The impact of trade opening on climate change«. 2015. URL:
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_impact_e.htm.

Vprašanja za diskusijo:
 Zakaj so včasih plačevali s poprovimi zrni?
 Kako način konzerviranja, skladiščenja in transporta vpliva na kakovost hrane,
ki jo uživamo?
 Ali transport hrane na dolge razdalje vpliva na njeno hranilno vrednost? Razloži.
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Aktivnost 8 c): Jej lokalno, misli globalno
Cilji:
Dijaki:
 spoznajo izvor osnovnih sestavin naše vsakdanje prehrane ter se seznanijo s
konceptom “food miles”;
 razmislijo zakaj ima hrana, proizvedena v lokalnem okolju, višjo hranilno
vrednost kot hrana, transportirana iz oddaljenih krajev.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
20 min

25 min

Dijaki skupaj z učiteljem preko interaktivnega zemljevida sveta:
 spoznajo od kod izvira naša vsakdanja hrana (koruza, krompir,
kakav, sončnice, paradižniki itd.).
Povezava
na
zemljevid:
http://map.seedmap.org/category/fooddiversity/agricultural-biodiversity/crop-diversity/.
Raziščejo na katerih predelih sveta še pridelujejo večinski del določenih
poljščin (npr. riž). Ob tem se spoznajo z konceptom “food miles”.
Povezava na aplikacijo za izračunavanje prepotovane razdalje:
http://www.foodmiles.com/.
S pomočjo aplikacije izračunajo razdaljo, ki jo živila prepotujejo preden
pridejo na naše mizo (npr. banane, mango itd.).
Dijaki delo nadaljujejo v skupinah. Pripravijo povzetek ugotovitev o
smotrnosti uživanja njihove najljubše hrane z vidika transporta, načina
konzerviranja, vpliva na okolje in zdravje.

Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.
 Zvezek in pisalo.






Zemljevid
izvora
naše
vsakdanje
hrane.
2015.
URL:
http://map.seedmap.org/category/food-diversity/agricultural-biodiversity/cropdiversity/.
Interaktivni zemljevid za izračunavanje prepotovane razdalje. 2015. URL:
http://www.foodmiles.com/ .
Še več o konceptu »food miles«. 2015. URL:
http://www.sbs.com.au/shows/foodinvestigators/listings/detail/i/1/article/2941/F
ood-Miles.
»How far your food travels has serious consequences for your health and the
climate«. 2015. URL: https://food-hub.org/files/resources/Food%20Miles.pdf.
»Buy locally«. 2015. URL: http://www.ecofriendlyfood.org.au/buy_locally.

Vprašanja za diskusijo:
 Kako način konzerviranja, skladiščenja in transporta vpliva na kakovost hrane,
ki jo uživamo?
 Kolikšen delež moje hrane je pridelan lokalno in koliko jo je prepotovalo dolgo
pot do mojega krožnika?
 Obrazložite »food miles« na primeru riža.
 Naštejte in obrazložite prednosti lokalno pridelane hrane.
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Aktivnost 9: Prehranjevanje (Eathink – Eat local, think global, 2015)
Čas trajanja: 2 šolski uri
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
45 min
1.
šolska
ura

45 min
2.
šolska
ura

Prehranjevanje in bontoni različnih narodov
Dijake razvrstimo v skupine. Vsaka skupina napiše seznam živil njihovega
povprečnega zajtrka ali kosila in ga predstavijo drugim. Z dijaki primerjamo
svoje običajne sestavine z narodi različnih kontinentov. Vodimo razpravo.
Vsaka skupina s pomočjo interneta poišče informacije o prehranjevalnem
bontonu različnih narodov (npr. Indija, Italija, Japonska, Maroko itd.),
osredotočijo se tudi na za nas nenavadne navade. Svoja odkritja predstavijo
ostalim. Pogovorimo se, zakaj se prehranjevalne navade po svetu tako
razlikujejo.
Lačen planet
Dijakom pokažemo fotografije, ki so nastale pri projektu »Hungry Planet
Family Food Portrait« in vodimo diskusijo o prehranjevalnih navadah in
pestrosti prehrane različnih narodov. Učitelj skuša ugotoviti, ali so dijaki
presenečeni nad rezultati projekta.
Predstavimo jim koncept »nevidna lakota« in se pogovorimo o globalnem
problemu lakote. Dijaki se v skupini pomenijo o rešitvah za zmanjševanje
lakote po svetu.

Št. sodelujočih: poljubno
Priporoč. starost: 8. in 9. razred OŠ, 1.–4. letnik SŠ
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih (biologija, zgodovina).
Predlagana evalvacijska orodja:
Učenci/dijaki pripravijo kratko anketo o prehranjevalnih navadah in jo izvedejo med
učenci/dijaki njihove šole. Vprašalnik mora vključevati tudi del, kjer lahko učenci/dijaki
napišejo svoje predloge/mnenje za zmanjševanje lakote v svetu. Pri uri evalvacije
skupaj pogledamo rezultate ankete.
Učenci/dijaki rešijo tudi spodnjo anketo.
Odgovorite na naslednja vprašanja:
1. Kateri zajtrki po svetu so ti najbolj zanimivi, za katerega bi se odločil, če bi se
trudil prehranjevati zdravo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Prehranjevalne navade katerega naroda so ti najbolj zanimive in zakaj?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Kako bi se boril proti lahkoti na šoli in po svetu:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Aktivnost 9 a): Prehranjevanje in bontoni različnih narodov
Cilji:
Učenci/dijaki:
 se seznanijo, da se prehranjevalne navade, poglavitne sestavine obrokov itd.
razlikujejo po svetu;
 ponovijo bonton svojega naroda in se seznanijo z bontoni, včasih tudi bolj
neobičajnimi, drugih narodov.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
20 min Učence/dijake razdelimo v skupine po 4. Vsaka skupina predstavi
najpogostejše sestavine svojih zajtrkov (kosil) drugim skupinam.
Najpogosteje omenjene sestavine vseh skupin zapišemo na tablo.
Učencem/dijakom predvajamo kratek film o tem, kaj za zajtrk ali kosilo jedo
drugod po svetu.
 Zajtrki po svetu: https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0;
 Šolska kosila: https://www.youtube.com/watch?v=Po0O9tRXCyA.
Z učenci/dijaki komentiramo in razpravljamo o najbolj nenavadnih
zajtrkih/kosilih po njihovem mnenju.
25 min Učenci/dijaki nadaljujejo delo v skupini. Vsaka skupina s pomočjo interneta
in brskalnika poišče informacije o prehranjevalnem bontonu različnih
narodov (npr. Indija, Italija, Japonska, Maroko itd.) in se osredotočijo na
vrsto vsakodnevne prehrane, bonton pri mizi, morebitnih posebnostih in
pripomočkih na mizi. Svoja odkritja predstavijo drugim skupinam.
Vodimo razpravo, zakaj se prehranjevalne navade po svetu tako razlikujejo.
Za konec si z učenci/dijaki ogledamo kratek filmček o bontonu oz.
prehranjevalnih posebnostih različnih narodov.
25 tabujev, ki si jih je dobro zapomniti o prehranjevalnem bontonu:
https://www.youtube.com/watch?v=9XT4SbajwFw.
Bonton v jedilnicah sveta (infografika): http://holykaw.alltop.com/diningetiquette-around-the-world-infographic.
Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.





Zajtrki po svetu. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=Po0O9tRXCyA.
Šolska kosila. 2015. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ry1E1uzPSU0.
25 tabujev, ki si jih je dobro zapomniti o prehranjevalnem bontonu. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=9XT4SbajwFw.
Bonton v jedilnicah sveta (infografika). 2015. URL:
http://holykaw.alltop.com/dining-etiquette-around-the-world-infographic.

Vprašanja za diskusijo:
 Kateri prehranjevalni bonton ti je bil najbolj zanimiv in zakaj?
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Aktivnost 9 b): Lačen planet
Cilji:
Učenci/dijaki:
 spoznajo, da obstajajo različne oblike lakote (»vidna lakota«; »nevidna lakota«)
in skušajo poiskati rešitve za zmanjševanje le-te.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
25 min

Učencem/dijakom pokažemo fotografije, nastale pri projektu »Hungry
planet family food portrait« in s pomočjo fotografij družin in njihovega
živeža vodimo pogovor o prehranjevalnih navadah in zmožnostih različnih
narodov. Povezava do fotogalerije:
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-Family-FoodPortraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w .
Z učenci/dijaki se sprašujemo: kateri narodi imajo preobilje, kateri
primanjkljaj hrane; kam bi uvrstili Slovenijo in »bogatejše, zahodne«
države.
Poskušamo ugotoviti, ali so učenci/dijaki presenečeni nad rezultati projekta
in jim na podlagi tega predstavimo koncept »nevidne lakote« (osirotelost
hrane s hranilnimi snovmi; vpliv na 2 milijardi ljudi).
Po ogledu kratkega filma
(https://www.youtube.com/watch?v=wTrPp4TodMA) pričnemo z razpravo
o globalnem problemu lakote (vsak 9. človek je namreč vsakodnevno
soočen z lakoto).

20 min

Učenci/dijaki razmislijo o etičnem vidiku globalne lakote prek dela v
skupini, poskušajo poiskati rešitve za zmanjševanje lakote po svetu. Po
razpravi jim učitelj predstavi predloge za boj proti lakoti različnih
človekoljubnih organizacij. Lahko si pogledate tudi videoposnetek:
https://www.youtube.com/watch?v=zYikcJcBass.
Učenci/dijaki pripravijo (glede na pridobljeno novo znanje) kratko anketo
o prehranjevalnih navadah in ga izvedejo med dijaki njihove šole.
Vprašalnik mora vključevati tudi del, kjer lahko dijaki napišejo svoje
predloge/mnenje za zmanjševanje lakote v svetu.

Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.
 Zvezek in pisalo.
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Fotogalerija projekta »Hungry Planet Family Food Portaits«. 2015. URL:
http://menzelphoto.photoshelter.com/gallery/Hungry-Planet-FamilyFoodPortraits/G0000zmgWvU6SiKM/C0000k7JgEHhEq0w.
Prehranjevanje v dveh minutah. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=wTrPp4TodMA.
Humanitarna pomoč za območja lakote. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=zYikcJcBass.

Vprašanja za diskusijo:
 Koliko hrane v povprečju porabi tvoja družina v enem tednu?
 Na kakšne načine lahko vsak posameznik prispeva k reševanju globalnega
problema lakote?
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Aktivnost 10: Voda (Eathink – Eat local, think global, 2015; Kronegger et al., 2010;
Gobbo, 2010)
Čas trajanja: 3 šolske ure
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
45 min

Omejenost in ohranjanje vodnih virov
Učenci/dijaki si ogledajo krajši film o pomenu vode in izpostavijo
1. šolska najpomembnejša dejstva. Prek ogleda različnih kratkih filmov, učenci
ura
spoznajo, da so vodni viri na Zemlji omejeni (količina dostopne sladke vode
je le 1 %) ter razumejo, kdo so poglavitni porabniki le teh. Seznanijo se s
številnimi negativnimi posledicami kmetijstva na vodne vire (70 % sladke
vode se porabi za kmetijstvo), onesnaževanje voda (fitofarmacevtska
sredstva, hranila (dušik, fosfor), itd. ter rešitvami zanj (razsoljevanja vode,
uporaba prečiščenih odpadnih voda; ekoremediacije itd.).
45 min
Voda – dragoceni vir življenja
Skupinsko delo. Študija primera.
2. šolska
ura
45 min
Vodni odtis in varčevanje z vodo na vrtu
Predstavimo jim koncept »vodnega odtisa oz. virtualne vode”s pomočjo
3. šolska kratkega filma. Učenci/dijaki po skupinah izračunajo vodni odtis nekaterih
ura
živil ter poskušajo našteti dejavnike, s katerimi bi lahko zmanjšali vodni
odtis živil (lokalni pridelki, zmanjšan transport, nepredelana hrana itd.).
Učenci/dijaki po skupinah razpravljajo o različnih možnostih varčevanja z
vodo doma in na vrtu (zalivanje z deževnico -načini zbiranja), zmanjšanje
izhlapevanja vode (uporaba zastirke), pravilni načini zalivanja vode, saditev
na naše razmere prilagojenih rastlin itd.). Predloge predstavijo sošolcem.
Št. sodelujočih: poljubno
Priporoč. starost: 8. in 9. razred OŠ, 1.–4. letnik SŠ
Uporaba:
Aktivnost je primerna za izvedbo pri geografiji, sociologiji, domovinski in državljanski
kulturi ter etiki in pri nekaterih drugih predmetih (gospodinjstvo).
Predlagana evalvacijska orodja:
Evalvacijo smo povezali z domačimi nalogami.
 Učenc/dijaki so pozvani, da za domačo nalogo s pomočjo spleta najdejo več
informacij o rastlinskih čistilnih napravah (zakaj vse se jih uporablja,
vzdrževanje, cena itd.) oz. naštejejo tudi druge možnosti čiščenja odpadnih
voda. Dobljene informacije prikažejo v miselnemu vzorcu.
 Učenci/dijaki za domačo nalogo izdelajo atraktivno preglednico za domačo
kuhinjo, vanjo vrišejo najpogostejše doma uporabljena živila z njihovim vodnim
odtisom, preglednico predstavijo celotni družini in jo prilepijo na vidno mesto v
domači kuhinji.
 Na medmrežju poišči podatke, koliko vode porabi tekstilna industrija za
izdelavo ene majice, enih kavbojk in enega para športnih copat. Dobljene
informacije prikažejo v miselnemu vzorcu.
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Aktivnost 10 a): Omejenost in ohranjanje vodnih virov
Cilji:
Učenci/dijaki:
 se seznanijo z dejstvi o vodi;
 razumejo pomen vode za vsa živa bitja in spoznajo, da so vodni viri na Zemlji
omejeni;
 razumejo, kdo so poglavitni porabniki vodnih virov, seznanijo se s številnimi
negativnimi posledicami kmetijstva na vodne vire ter rešitvami zanj;
 utemeljijo pomen vode za življenje in znajo napovedati posledice omejenosti
vodnih zalog.
Izvedba:
ČAS
OPIS AKTIVNOSTI
10 min Z učenci/dijaki si ogledamo film o vodi (poudarek na pomenu vode). Voda
(dokumentarni film): https://www.youtube.com/watch?v=VG7Jtik5QxU.
Sledi razgovor, v katerem izpostavimo najpomembnejša dejstva, ki so jih
učenci/dijaki spoznali ob ogledu dokumentarnega filma. Poudarimo, da so
vodni viri na Zemlji omejeni (le 1% vodena svetu je pitne).
Učenci/dijaki – barvanje vedra (Priloga 10 a).
Pogovorite se o tem, kaj učencem predstavlja slika, ki so jo ravnokar
izdelali. Učenci/dijaki bodo sklenili, da je ljudem dostopne zelo malo pitne
vode. Čeprav je ta majhna kaplja pravzaprav velika količina vode na
globalni ravni, je le-ta omejena, zato moramo z njo ravnati pazljivo in
spoštljivo.
Nadaljna vprašanja za razgovor:
 Zakaj pravimo, da brez vode ni življenja?
 Ali vsa živa bitja potrebujemo vodo za preživetje?
 Kje so se razvila prva živa bitja?
 Ali je na Zemlji za vsa bitja dovolj vode?
 Si predstavljate, da bi teden dni živeli brez vode? Povejte, kako bi
potekalo življenje?
 Razloči, zakaj vse danes ljudje uporabljamo vodo?
 Povej, v katerih delih sveta vode primanjkuje.
20 min Učenci/dijaki spoznajo, da sta kmetijstvo in industrija poglavitna
porabnika (70 % sladke vode se porabi za kmetijstvo) in onesnaževalca
vode – odpadne vode (fitofarmacevtska sredstva, hranila - dušik, fosfor).
Pomagate si lahko s Prilogo 10a. Ob razgovoru si ogledamo še dva filma:
 »Aral Sea: Man-made environmental disaster«:
https://www.youtube.com/watch?v=FzvEW1FHc60 ter
 »Salt water potato farming«:
https://www.youtube.com/watch?v=wC11VPooEyg.
Ob tem učenci/dijaki spoznajo:
 primer neustrezne rabe vode za namakanje kmetijskih površin
(Aralsko jezero ),
 rešitev problema pomanjkanja vode za namakanje: poskus uporabe
slane vode (Nizozemska) in
 rešitev problema pomanjkanja vode za namakanje: prečiščevanje
odpadnih voda.
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Učence/dijake seznanimo s pojmom ekoremediacija (ERM), kar pomeni
uporabo naravnih sistemov in procesov za varovanje in obnovo okolja in
pomeni osnovo za ekosistemske tehnologije.
15 min Učence/dijake razdelimo v skupine in jim zadamo naloge, npr.:
1.skupina: Zberejo podatke, kje vse uporabljamo vodo (v vsakdanjem
življenju, v šoli, doma). Primere prikažejo z miselnim vzorcem.
2.skupina: Ocenijo, nato pa še izmerijo, koliko vode porabijo za umivanje
rok – najprej kot posamezniki, nato kot skupina. Na podlagi rezultatov
skupine naredijo izračun za cel razred, dva razreda, celo šolo…
3.skupina: Sestavijo besedilo (plakat, strip, slike,…), s katerim bodo
opozorili sošolce in krajane na ogroženost pitne vode.
Vsaka skupina poroča o svojem delu.
Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in projektor.
 Spletni dostop.
 Plakati.
 Flomastri.
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Vprašanja za diskusijo:
 Kaj lahko mi, kot posamezniki, naredimo za bolj smotrno rabo vode?
 Kaj nas lahko primer Aralskega jezera nauči?
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Priloga 10a:
Vedro za barvanje
1. Slika vedra pred vami predstavlja vso vodo, ki je na svetu, torej 71 % našega
planeta. Ker je večina vode na planetu v morjih in oceanih in je zato neprimerna
za pitje, prosimo, da pobarvate 970 kvadratkov na listu. (Namig za izvedbo –
vseh kvadratkov je točno 1000.)
2. Slika, ki jo imate na listu pred seboj, prikazuje sladko vodo na svetu, torej okrog
3 % vse vode. Sedaj z drugo barvo pobarvajte naslednjih 24 kvadratkov. Ti
kvadratki predstavljajo vodo, ki se na Zemlji nahaja v obliki ledu.
3. S tretjo barvo pobarvajte še 4 kvadratke in pol. Ti kvadratki predstavljajo
nezmrznjeno sladko vodo, do katere ne moremo priti, ker je ujeta v zemljo ali
preveč globoko pod površino.
4. Sedaj v enega od nepobarvanih kvadratkov narišite 3 pike. Te pike predstavljajo
0,003 % vse vode na svetu, ki je sladka, dostopna, neoporečna in tako primerna
za pitje.

Vir: Kronegger et al., 2010
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Aktivnost 10 b): VODA – dragoceni vir življenja
Cilji:
Učenci/dijaki:
 se seznanijo z dejstvi o vodi, s problematiko pomanjkanja pitne vode,
posledicami pomanjkanja pitne vode ter razvijajo čut za skrb in spoštovanje
omejenih naravnih virov;
 se seznanijo o neenakih možnostih v družbi in razvijajo empatijo do ljudi, ki
trpijo zaradi pomanjkanja vode.
Izbor primerov je namenjen soočenju z realnostjo pomanjkanja pitne vode ter analizi s
čustvenega in problemskega vidika. Aktivnost je primer skupinskega dela, razvija
samostojno razmišljanje, komunikacijske spretnosti ter razumevanje za vrednote, ki
učencem pomagajo razumeti posameznikovo povezanost s svetom.
Učila in učni pripomočki:
 zemljevid sveta,
 fotokopije primerov (za vsako skupino enega), osem listov papirja velikosti A4
(po dva za vsako skupino),
 pisala,
 samolepilni trak.
Predpriprava:
Učitelj lahko že pri zadnji učni uri pred izvedbo razdeli učence v štiri skupine in
vsakemu predstavniku skupine izroči fotokopijo dodeljenega primera. Na ta način se
bodo učenci predhodno seznanili s primeri, lažje izpolnili skupinske naloge pri izvedbi,
ostalo bo več časa za evalvacijo.
Izvedba:
ČAS OPIS AKTIVNOSTI
5 min

20
min

Učitelj naj razdeli učence/dijake v štiri skupine in vsaki skupini posreduje en
primer, na podlagi katerega bo vsaka skupina obravnavala dejstva in
posledice pomanjkanja vode v izbrani državi (Priloga 10 c).
Delo v skupinah. Študija primera. Vsaka skupina ima dve nalogi, za kateri
ima 20 minut časa.




10
min
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Prva naloga: Skupina naj na list papirja zapiše svoje občutke o tem,
kar je prebrala (npr. zgroženost ob nekaterih dejstvih, žalost, želja po
pomoči ipd.).
Druga naloga: Skupina naj se osredotoči na glavni problem
(pomanjkanje vode) in na drug list zapiše vse omenjene probleme
ljudi, ki izhajajo iz pomanjkanja vode v izbrani državi.

Učitelj naj izmenično pomaga skupinam, jih spodbuja in postavlja
podvprašanja, skozi katera jih vodi do rešitev.
Učitelj naj pozove učence/dijake k predstavitvi. Po en predstavnik iz vsake
skupine naj predstavi ostalim skupinam:
 obravnavano državo (jo pokaže na zemljevidu);
 probleme, povezane s pitno vodo, s katerimi se srečujejo tamkajšnji
prebivalci;

15
min

 občutke skupine ob branju primera.
Vsaka skupina naj za namen predstavitve na tablo prilepi oba lista, učitelj naj
po potrebi doda relevantne informacije in vodi učence/djake skozi
predstavitev ter dopolni njihovo nalogo v primeru, da so izpustili kaj
bistvenega.
Učitelj naj v povzetku učne ure učencem/dijakom postavlja vprašanja:
 Kaj so se iz naloge naučili o sebi in kaj o problematiki pitne vode?
 Kaj je bila najbolj osupljiva informacija, ki so jo zasledili v primerih?
 V kateri izmed predstavljenih držav bi najraje živeli in zakaj? V
kateri izmed predstavljenih držav ne bi želeli živeli in zakaj?
 Zakaj več kot ena tretjina ljudi na svetu nima dostopa do pitne vode?
Učitelj naj poudari, da ima onesnažena voda in nepremišljena raba omejenih
virov pitne vode usodne posledice za ljudi in okolje. Učitelj naj spodbuja
učence/dijake, da skupaj na glas razmišljajo o pomembnosti dostopa do pitne
vode, o možnih rešitvah problematike pitne vode in o aktivnostih na ravni
posameznika, s katerimi lahko pokažemo odgovorno ravnanje z vodo.
Domača naloga:
Učitelj naj učence/dijake spodbudi, da doma napišejo vsaj pet predlogov,
kako lahko kot posamezniki pri vsakodnevnih dejavnostih varčujejo z vodo
ter da iz revij izrežejo ali na spletu poiščejo slikovno gradivo o vodi. Učitelj
naj pri naslednji uri pregleda predloge in pozove učence/dijake, da predloge
združijo in napišejo velik plakat, ga za popestritev polepijo s slikami in
obesijo na steno učilnice.
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Priloga 10c:
Podatki o državi
Prestolnica: Addis Abeba
Povprečna starost prebivalstva: 53 let
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših vodnih virov: 22 %
Delež prebivalstva, ki živi pod pragom revščine: 85 %
Prebivalstvo: 67.673.031
Smrtnost otrok: 119 smrti/1000 živorojenih otrok
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših sanitarij: 13 %
Stopnja pismenosti odraslih: 36 %
ETIOPIJA
Etiopija je celinska država v severovzhodni
Afriki. Povprečna temperatura je 15,5°C ,
severni del države vzdolž sudanske meje pa je
lahko veliko bolj vroč. V Etiopiji govorijo
skoraj 80 jezikov, najbolj pogosti so amharski,
tigrinjski in oromignijski. Potreba po vodi in po
izboljšanju zdravstvenih razmer v Etiopiji je
izredno resna. Le 22 % populacije ima dostop
do kakovostnejših vodnih virov in le 13 %
populacije ima dostop do ustrezne zdravstvene
oskrbe. Na ruralnih območjih
je ta odstotek še nižji.
Vodna kriza v Etiopiji
Na ruralnih območjih morajo ženske in otroci
hoditi tudi do šest ur dnevno, da zberejo
potrebno vodo. Večina jih zbira vodo iz nizkih
in nezaščitenih mlak, kamor prihajajo piti vodo
tudi živali, nekateri pa vodo zbirajo iz nizkih
vodnjakov. Oba vira se kontaminirata, ko
deževnica spere odpadke iz okoliških področij.
Ko zberejo vodo, jo morajo nositi v velikih
glinenih vrčih nazaj do njihove vasi. Ti vrči
lahko tehtajo tudi do 18 kg. Najmlajši otroci
pogosto ostajajo sami ali z malo starejšim
bratcem ali sestrico doma, medtem ko mama in
starejši otroci zbirajo vodo, njihov oče pa
poskuša denar zaslužiti z živino ali kako
drugače.
Suša
V zadnjih dvajsetih letih so Etiopijo prizadele
ponavljajoče se suše, posledica katerih je bilo
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pomanjkanje hrane in umiranje zaradi lakote.
Med sušo se revščina le še stopnjuje. Glavni
hrani, kot je na primer zelje, izrazito naraščajo
cene, medtem ko morajo družine prodajati svojo
živino za pol manjšo ceno kot v obdobju, ko ni
suše. Medtem ko se srečujejo z omejenimi
zalogami hrane, sočasno naraščajo in razsajajo z
vodo povezane bolezni. Vodni viri iz površin,
kot so izviri in mlake, se izsušijo. Že tako
omejeni vodni viri pa postanejo močno
onesnaženi še z odpadki iz okolja, kot so
človeški in živalski izločki, ki se v teh virih
zbirajo v času padavin. Stoječa voda je ugodna
tudi za komarje, saj je primeren kraj za njihovo
razmnoževanje. Poleg nevarnosti, da se lahko
ljudje preko onesnažene vode okužijo z
različnimi boleznimi, obstaja tudi nevarnost
okužbe z garjami in drugimi infekcijami, kot je
npr. infekcija očesa, saj ni dovolj vode za redno
umivanje. V teh časih, ko poskušajo čim več
vode prihraniti, se umivanje rok po opravljeni
potrebi ali pred uživanjem hrane redko
prakticira. Zaradi revščine narašča tudi
umrljivosti otrok v Etiopiji. Dejavnikov, ki
prispevajo k visoki umrljivosti otrok, je mnogo.
Med temeljnimi vzroki za smrt otrok so z vodo
povezane bolezni, pljučnica ter druge bolezni,
kot so malarija, tuberkuloza in podhranjenost.
Nekatere bolezni, na primer ošpice, lahko s
cepljenjem otrok preprečimo.
Vir: Gobbo et al., 2010

Podatki o državi
Prestolnica: Daka
Povprečna starost prebivalstva: 22,5 let
Dostop do čistega vodnega vira: 74 %
Delež prebivalstva, ki živi pod pragom revščine: 45 %
Prebivalstvo: 150.448.339
Smrtnost otrok: 59,12 smrti/1000 živorojenih otrok
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših sanitarij: 39 %
Stopnja pismenosti odraslih: 43,1 %
BANGLADEŠ
Bangladeš leži v Južni Aziji ob Bengalskem
zalivu med Indijo in Burmo. Večinoma sestoji
iz aluvialnih ravnin z rekami, le na
jugovzhodnem delu pokrajine so hribi.
Bangladeš je postal neodvisen leta 1971, ko se
je odcepil od Zahodnega Pakistana. Vsako leto
je med deževnim obdobjem poletnih monsunov
poplavljena ena tretjina Bangladeša, kar pogosto
prisili ljudi, da zapustijo svoje domove, in
močno ovira razvoj države. Izbruhi bolezni, ki
bi jih lahko preprečili, so na tem območju še
vedno izjemno pogosti, predvsem zaradi
revščine in prenaseljenosti. Prav zaradi bolezni
pred petim rojstnim dnem umre med 72 od 1000
otrok.
Problemi s čisto vodo v Bangladešu
V zadnjih letih je Bangladeš glede dostavljanja
čiste vode ljudem zelo napredoval. Kljub temu
pa država prebivalce oskrbuje z vodo zelo
neenakomerno, zato do prebivalcev nekaterih
predelov države voda ne pride. Zaradi tega
ljudje poredko uporabljajo sanitarije, na
podeželskih območjih v povprečju le v 16 %
primerov. Bolezni, kot je driska, so v
Bangladešu velik zdravstveni problem, saj
zaradi njih vsako leto umre več kot 100.000
otrok. Za drisko vsak dan trpi na tisoče otrok in
odraslih, bolezni pa so biološko in socialno ter
ekonomsko tesno povezane s težavami, kot
so podhranjenost, slaba zdravstvena nega otrok,
visoka rodnost in relativno nizko preživetje
otrok. V poznih 70. letih prejšnjega stoletja je
bilo izvrtanih približno štiri milijone vodnjakov,
ki so nadomestili onesnažene površinske vodne
vire, ki so jih ljudje pred tem uporabljali. Ta
projekt je ljudem predstavljal velik napredek,
saj je smrtnost zaradi bolezni, ki jih povzroča
nečista voda, upadla. Leta 1993 pa so v
podtalnici nekaterih vodnjakov v Bangladešu
odkrili
visoko
koncentracijo
arzenika.
Dolgoročno
uživanje
vode
z
visoko
koncentracijo arzenika povzroči številne
zdravstvene težave, zlasti bolezni kože in raka
na notranjih organih. Čeprav je kriza z
arzenikom onesnažene vode zaskrbljujoča že na

ravni posameznika, pa se resnejše posledice
pokažejo na skupnosti kot celoti.
V Bangladešu so zaprli mnogo vodnjakov,
onesnaženih z arzenikom, pri čemer niso
upoštevali nenadnih negativnih posledic, ki bi
jih taki ukrepi povzročili, na primer širjenje
driske. Ko je enkrat vodnjak pobarvan rdeče,
kar označuje, da voda vsebuje koncentracijo
arzenika, ki je nad dovoljeno mejo, ga ljudje ne
smejo več uporabljati.
Zaradi tega morajo ljudje poiskati drug vodni
vir in po navadi se zatečejo nazaj k
nezavarovanim vodnim virom, na primer k
ribnikom ali jarkom, včasih pa pešačijo do
oddaljenih vodnjakov, ki niso onesnaženi z
arzenikom. Takšni ukrepi resda preprečujejo
posledice dolgotrajne
izpostavljenosti arzeniku, vendar hkrati znatno
povečujejo tveganje resnih bakterijskih okužb,
kar še pripomore k širjenju bolezni, ki jih
povzroča nečista voda. Te bolezni najbolj
vplivajo na otroke, ki so na drisko precej manj
odporni, kar je pogosto razlog za njihovo smrt.
Težave v urbanih območjih
Prebivalstvo v mestih narašča zaskrbljujoče
hitro. Revni prebivalci se s podeželja neprestano
selijo v mesta v upanju, da bodo tam zaslužili
več denarja in na ta način lahko preskrbeli svoje
družine. Mnogi se zatečejo v revna barakarska
naselja v predmestju Dake, ki so najgosteje
naseljena območja v državi. Zaradi velike
količine ljudi, ki živi skupaj na tako majhnem
prostoru, je zdravstveno stanje na teh območjih
najslabše v državi. Večina prebivalcev
barakarskih naselij ima za preživetje na voljo
manj kot 1,5 evra na dan, mnogo pa jih mora
preživeti celo z manj kot evrom dnevno. Huda
revščina,
prenaseljenost,
neprimerna
prebivališča in nehigienično ravnanje z odpadki
so dejavniki, ki močno pripomorejo k težavam z
vodno oskrbo in s higieno v mestnih območjih
Bangladeša.
Vir: Gobbo et al., 2010
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Podatki o državi
Glavno mesto: Tegucigalpa
Povprečna starost prebivalstva: 19,7 let
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših vodnih virov: 87 %
Delež prebivalstva, ki živi pod pragom revščine: 53 %
Število prebivalcev: 7,483.763
Stopnja umrljivosti dojenčkov: 25,21 umrlih/1000 živorojenih
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših sanitarij: 69 %
Stopnja pismenosti odraslih: 80 %
HONDURAS
Honduras je država v Srednji Ameriki, ki na
jugu meji na Nikaragvo in Salvador, na zahodu
pa na Gvatemalo. Na podeželju skoraj 63 %
ljudi živi v skrajni revščini, z manj kot dolarjem
na dan. Mnogo prebivalcev se ukvarja s
samooskrbnim kmetijstvom – pridelujejo le
tisto, s čimer lahko nahranijo svoje družine, za
ostale življenjske potrebščine pa jim ostane zelo
malo denarja.
Težave pri oskrbi z vodo v Hondurasu
Leta 1998 je Honduras opustošil hurikan Mitch,
ki je ravno v tej državi divjal najmočneje.
Hurikanu je sledilo tridnevno deževje, ki je
povzročilo zemeljske plazove in poplave, pri
čemer je bilo zasutih več mest in ubitih na tisoče
ljudi, uničenih pa je bilo tudi veliko podeželskih
skupnosti. Hurikan je povzročil za 58 milijonov
dolarjev škode in onemogočil dostop do varne
pitne vode na treh četrtinah ozemlja.
Obnovitvena dela še vedno potekajo, zato se
morajo prebivalci prizadetih območij zanašati
na onesnažene vodne vire. Pogostost bolezni, ki
se prenašajo z vodo (npr. kolera), je vse večja,
težave pa povzročajo tudi komarji, ki prenašajo
malarijo in dengo.
Slaba preskrba z vodo pa ne povzroča le težav v
zdravstvu, temveč zaradi nje stagnira tudi
splošni razvoj države. Številne ženske in otroci
s podeželskih območij Hondurasa porabijo zgolj
za prenašanje vode v svoje domove tudi do šest
ur dnevno.
Vir: Gobbo et al., 2010
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Podatki o državi
Glavno mesto: New Delhi
Povprečna starost prebivalstva: 24,8 let
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših vodnih virov: 86 %
Delež prebivalstva, ki živi pod pragom revščine: 25 %
Število prebivalcev: 1.129,866.154
Stopnja umrljivosti dojenčkov: 34,61 umrlih/1000 živorojenih
Delež prebivalstva z dostopom do kakovostnejših sanitarij: 33 %
Stopnja pismenosti odraslih: 61 %
INDIJA
Indija je z več kot eno milijardo prebivalcev
druga država z največjim številom prebivalstva
na svetu. Tam živi 3,5-krat več ljudi kot v
Združenih državah Amerike, vendar Indija
glede na površino dosega le tretjino površine
ZDA.
Prebivalstvo Indije je zelo raznoliko. Državni
jezik je hindi, poleg njega pa ima država še
štirinajst drugih uradnih jezikov. V indijskih
šolah poučujejo 58 jezikov, domači časopisi pa
izhajajo v skupno 87 jezikih. Prevladujoča
religija je hinduizem (81,3 % prebivalcev), 12
% je muslimanov, razširjena pa so tudi druga
verstva, na primer sikhizem, krščanstvo,
budizem, džainizem in zoroastrianizem.
Povezanost Indije z verstvi se pogosto odraža v
indijski umetnosti, ki vključuje barvite maske,
dovršene skulpture in živahne plesne zvrsti.
Revščina predstavlja eno največjih težav v
Indiji. Kljub temu, da se je stopnja revščine v
zadnjih petdesetih letih znižala, mora 25 %
prebivalcev še vedno preživeti z manj kot
dvema dolarjema na dan, prepad med revnimi in
bogatejšimi pa se vztrajno veča. Izboljšale so se
tudi razmere v zdravstvu, vendar je kljub temu

še vedno podhranjenih 34 % otrok, mlajših od
pet let, smrti mater med porodom ali kmalu po
njem pa predstavljajo skoraj 25 % vseh
maternalnih smrti na svetu.
Težave pri oskrbi z vodo v Indiji
Naraščanje že tako ali tako ogromnega števila
prebivalcev močno ogroža preskrbo z vsemi
razpoložljivimi naravnimi viri. Preskrba
prebivalstva z varno vodo se je sicer izboljšala,
vendar je izredno neenakomerna. Kljub temu je
po ocenah Svetovne banke 21 % nalezljivih
bolezni v Indiji povezanih z oporečno vodo.
Samo zaradi driske vsak dan umre 1600 ljudi –
kot da bi vsak dan strmoglavilo osem potniških
letal z 200 potniki. Še vedno je problematična
tudi stopnja higiene. Na podeželju je uporaba
stranišča izredno redka, saj ima do njega dostop
le 14 % tamkajšnjega prebivalstva, neredno pa
je tudi umivanje rok, kar pospešuje širjenje
bolezni. Da bi zmanjšali širjenje bolezni preko
vode, je treba poleg omogočenega dostopa do
pitne vode izboljšati tudi možnost uporabe
stranišč in zvišati nivo splošne higiene.
Vir: Gobbo et al., 2010

153

Aktivnost 10 c): Vodni odtis in varčevanje z vodo na vrtu
Cilji:
Učenci/dijaki:
 se spoznajo z »vodnim odtisom« nekaterih splošno uporabljenih pridelkov in
živil;
 se seznanijo, da vodo potrebujemo pri izdelavi kateregakoli produkta in
spoznajo, kateri dejavniki zmanjšujejo vodni odtis živil;
 razmislijo o pravilnem ravnanju z vodo in se spoznajo z različnimi načini
varčevanja z vodo, doma in na vrtu.
Izvedba:
ČAS OPIS AKTIVNOSTI
25
min

20
min

S pomočjo filma jim predstavimo koncept »vodnega odtisa oz. virtualne
vode« (»nevidna količina vode«, ki jo porabimo v proizvodnem procesu
posamezne dobrine). »Shocking Facts about Water«:
https://www.youtube.com/watch?v=PjSUg6JsLYw.
Učence/dijake razdelimo v skupine po 4, vsaka skupina dobi bel A4 list. Med
delom razdelimo razpredelnico z zapisom vodnega odtisa posameznih živil.
Navodila:
 Zapišite predloge za šolsko malico (vrsta in količina živil).
 S pomočjo razpredelnice izračunajte, koliko vode bi porabili za
malico?
 Spremenite jedilnik tako, da bo končni vodni odtis malice manjši kot
v prvem primeru.
Učitelj vodi razpravo.
Učenci/dijaki odgovarjajo/razpravljajo na spodnja vprašanja in napišejo
predloge, ki jih predstavijo drugim skupinam (za vsako vprašanje imajo na
voljo pet minut).
 Naštejte dejavnike s katerimi lahko zmanjšamo vodni odtis živil?
(lokalni pridelki, zmanjšan transport, nepredelana hrana itd.)
 Načini varčevanja z vodo v domu?
 Načini varčevanja z vodo na vrtu? Zalivanje z deževnico (načini
zbiranja); zmanjšanje izhlapevanja vode (uporaba zastirke); pravilni
način zalivanja vode; saditev na naše razmere prilagojenih rastlin itd.)
Pomagate si lahko s Prilogo10d.

Učila in učni pripomočki:
 Računalnik in spletni dostop.
 Bel A4 list.
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»Shocking Facts about Water«. 2015. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=PjSUg6JsLYw.
Kalkulator vodnega odtisa. 2015. URL:
http://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprintcalculator/.
Priloga 10d. 2015. Gospodarjenje z vodo na vrtu. URL:
http://eathink2015.org/sl/learning-units/.

Vprašanja za diskusijo:
 Na kakšen način lahko zmanjšamo porabo vode na vrtu?
 Ali veš, kako bi lahko zmanjšali količino porabljene pitne vode pri splakovanju
WC školjke?
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3. ZAKLJUČEK
»Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača.«
»Jej lokalno, misli globalno.«
Voda in hrana sta ključni dobrini preživetja vsakega od nas. Hrana pa ima poleg
bioloških pomenov tudi take, ki presegajo vsakdanje eksistenčne potrebe, saj se potreba
po hrani vedno zadovoljuje v kulturi, na kulturno specifičen način. Vendar pa
prehranjevanje presega relavantne biološke (zadovoljitev lakote) in sociološke vidike
(socialno integrativna funkcija druženja in/ali manifestacija članstva v priviligiranih
socialnih skupinah). Hrana (prehranjevanje) ima namreč tudi številne simbolne pomene
(pri tem ne gre pozabiti tudi na zunanji izgled, estetski vidik hrane) v družbi, pri tem pa
velja, da je hrana (tako kot obleka in govor) »dnevno realiziran in kontinuiran kulturni
element« (Wiegleman v Tivadar, 1999, 64) in kot taka priča tudi o prehranskih
navadah, tradiciji in kulturi določene družbe. Deborah Lupton (1996, 1–2) meni, da je
hrana »simbolični medij par excellence«, ki s konzupcijo navad markira meje med
socialnimi razredi, geografskimi regijami, nacijami, kulturami, spoloma, stili življenja,
religijami in preokupacijami po razločitvi ritualov, tradicij, praznikov, letnih časov in
vsakdanjega življenja. Dejstvo je, da hrana ne predstavlja več zgolj zadovoljitve naših
primarnih potreb po lakoti, ampak je del življenjskega sloga. Smo to, kar jemo – naša
izbira hrane vpliva na naše zdravje, zdravje okolja in drugih žvih bitij, nadalje delovna
mesta v naših skupnostih, na kulturo in raznolikost naše družbe. Zahteve potrošnikov na
področju hrane postajajo veliko bolj zahtevne, obenem pa je viden tudi premik od
hranjenja kot zadovoljitve lakote do hranjenja kot načina življenjskega stila.
Množična proizvodnja hrane v drugi polovici prejšnjega stoletja je povzročila, da je
pridelava hrane postala ena izmed največjih svetovnih industrij. In če je bila do
nedavnega glavna skrb javnosti, če je (oziroma bo) na voljo dovolj hrane, se je z
razvojem in posledično stabilnimi ter stalnimi zalogami hrane prenesla na kvalitativno
raven. Vprašanja v zvezi s količinami je nadomestila skrb glede zagotavljanja za zdravje
najprimernejše hrane. Bistvo vsega tega je namreč drugačen način življenja, ki ga
pogojujejo predvsem spremenjene ekonomske razmere.
Breadsworth in Keil-ova (1997, 45) navajata, da ima v 20. stoletju na spremembo
prehranskih navad največji vpliv naslednjih šest dejavnikov: 1) dolgoživost, 2)
urbanizacija, 3) globalizacija prehranskega trga, 4) tehnološki napredek, 5) spremembe
v vedenju in vrednotah ter 6) zmanjšana tradicionalna »gospodinjska« vloga ženske v
družini, poleg tega pa so se na trgu pojavila predpripravljena živila.
Množična pridelava hrane, ki je zaradi podnebnih sprememb čedalje bolj nezanesljiva,
dolge transportne poti, bolezni in mnogokrat nesmotrna izraba naravnih virov ter
problematika onesnaževanja in odpadne hrane so razlogi, da je zagotavljanje varne (tj.
zdravju neškodljive) in kakovostne hrane postalo ena prednostnih nalog družbenega
razvoja. Hrana postaja pomembna strateška dobrina, saj je povezana tako z varovanjem
zdravja ljudi kot tudi z varovanjem okolja (Gale, 2014).
Eden največjih izzivov današnjega časa je, kako zagotoviti dovolj velike količine varne
in kakovostne hrane za naraščajoče prebivalstvo ter istočasno ohraniti omejene naravne
vire za prihodnje generacije. Po mnenju številnih strokovnjakov je zagotovitev trajne
oskrbe z zdravo hrano za vse prebivalce zaradi podnebnih sprememb, realne možnosti
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številnih regionalnih konfliktov in večje socialne nestabilnosti največji in najbolj
težaven globalni izziv 21. stoletja.
V času vse večjih negotovosti zagovorniki globalističnih razmišljanj, ki menijo, da je
prek dobro organizirane trgovine mogoče prehranske pridelke in izdelke pripeljati iz
kateregakoli dela sveta, dobivajo tudi bolj trezne nasprotnike v zagovornikih lokalne
oskrbe. Vračanje pomena lokalne oskrbe s hrano je tako posledica spremenjenih
družbenogospodarskih razmer. Pretiran industrijski način pridelave in predelave hrane,
obvladovanje in usmerjanje ponudbe hrane s strani multinacionalnih družb, odtujevanje
sodobne družbe od narave, krnitev medosebnih odnosov itd. so na novih temeljih
vzpodbudili obnavljanje nekdanje lokalne povezanosti. Če je bilo povezovanje lokalnih
skupnosti v agrarni družbi nujno zaradi odvisnosti od preživetja (pridelave hrane), je za
sodobno družbo značilna razčlenjenost na številne socialne mreže in z njimi povezane
interese; gre za pred od pretežno socialno homogene (kmečke) populacije k izrazito
socialno heterogeni populaciji. Povečano zanimanje za lokalno oskrbo s hrano je torej le
del splošnega razvoja sodobne družbe, ki se odvrača od (slabosti) globalizacije in se
usmerja k rabi lokalnih razvojnih virov. S tem se krepi lokalno samozavedanje
(identiteta), ki je pomemben razvojni dejavnik (Klemenčič, 2010).
Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih
proizvodih. V letu 2008 je bila splošna stopnja prehranske samooskrbe Slovenije le še
okoli 50 %, okoli leta 1970 pa skoraj 70 % (Plut, 2012). Cilje lokalne trajnostne oskrbe
s hrano, med katere spadajo izboljšanje prehranskih navad prebivalstva, povečanje
ponudbe, kakovosti ter pestrosti/raznovrstnosti le-te, razvoj podeželja ter zagotovitev
delovnih mest in s tem izboljšanje zdravja ter socialno-ekonomskega statusa lokalnih
pridelovalcev ter varovanje in ohranjanje okolja (manj transporta in odpadkov)
ovrednotimo kot smiselne in realne.
Ob vsem povedanem se na koncu lahko vprašamo, ali ima Slovenija možnosti za
lokalno preskrbo s prehranskimi proizvodi? Možnost za to seveda (vsaj do določene
mere imamo) imamo in te prav gotovo niso dovolj izkoriščene. Konkurenčnost
Slovenije za intenzivne, visoko produktivno, količinsko naravnane oblike pridelave
hrane je fizičnogeografsko zelo omejena, zmanjšuje pa jo tudi majhnost slovenskih
kmetij in razdrobljenost parcel. Ena od naših razvojnih možnosti je proizvodnja in
trženje kakovostne hrane. Naravne razmere postavljajo v ospredje možnosti integrirane
in ekološke pridelave hrane, ki najbolj ustreza drobnemu, mozaičnemu in ekološko
občutljivemu pokrajinskemu in zemljiškemu (razdrobljenemu) vzorcu slovenskih
pokrajin. Poudariti je treba, da se da hrano pridelati le, če jo imaš kje. Ohranjanje
obstoječih in ekosistemsko in poselitveno zelo premišljeno ponovno povečanje
kmetijskih zemljišč (še posebej njivskih (z vrtovi), zlasti žitnih površin) sta ključna
pogoja za dosego varne stopnje samooskrbe Slovenije s hrano. Večjo skrb in sredstva
bo potrebno nameniti tudi povečanju sonaravne, učinkovite rabe vode za namakanje.
Nedopustna je tudi raba odpadne gnojevke na vodnoekološko zelo občutljivih
zemljiščih. Obenem je zelo pomembno tudi ohranjanje avtohtonih semen in
tradiconalnih sort.
Nadalje, treba je več vložiti v izobraževanje in usposabljanje kmetov ter prevzemanje
kmetij s strani mladih kmetov, v raziskave kmetijstva in novih tehnologij, v
odpravljanje birokratskih ovir (npr. v javnih razpisih). Predvsem pa bo potrebno
izboljšati povezovanje (sodelovanje in organiziranost) na horizontalni ravni tj. med
pridelovalci, nato pa na vertikalni ravni tj. med proizvajalci (kmetijstvo), predelovalci
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(živilskopredelovalna industrija) in lokalnimi potrošnikitako individualnimi kot
različnim institucijami (kot so šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice, trgovine,
podjetja ipd.).
Struktura pridelave in prireje se bo v prihodnje morala bistveno bolj kot doslej
prilagajati povpraševanju potrošnikov. Tržne priložnosti za višjo ponudbo domačega
sadja in zelenjave ostajajo še precej neizkoriščene, še posebej pa je skromna ponudba v
raznolikosti izdelkov. Pri tem postaja ključna ozaveščenost prebivalstva, predvsem v
luči povpraševanja po svežih in kakovostnih domačih pridelkih. Če ta bo, ji bo domača
kmetijska dejavnost gotovo sledila.
Graditi moramo odnos do hrane, kulture prehranjevanja. Ozaveščenost je ključnega
pomena, začeti pa je potrebno že pri vzgoji najmlajših in nadaljevati v celotnem
vzgojno-izobraževalnem procesu. Generacija, ki je danes vključena v izobraževalni
proces, bo jutri gradila našo bodočnost, zato se mora zavedati globalnih prehranskih
problemov in svoje odgovornosti za trajnostni razvoj na našem planetu.
Šola je tisto okolje, kjer je možno s sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na
prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov, še posebej
pa tistih iz socialno- ekonomsko šibkejših družin, saj v ključnem življenjskem obdobju
od otroštva do adolescence v njej preživijo pomemben del dneva večino dni v tednu,
zato je dobro in prav, da jih navajamo na zdravo prehranjevanje in jim omogočimo
zdrave izbire.
Cilja prehranskega izobraževanja sta zdravje (individualno, socialno, okoljsko) in
optimalna prehranjenost, oba pa sta usmerjena tudi v dolgoročne cilje socialnega in
ekonomskega razvoja (FAO, 2006; Gabrijelčič Blenkuš in Gregorič, 2011). tj. večjo
kvaliteto življenja posameznikov in ekonomsko uspešnejšo družbo. Posredno pa tudi k
večji etični odgovornosti. Posledično lahko cilje prehranskega izobraževanja
ovrednotimo kot smiselne in realne.
Empirični del diplomskega dela temelji na raziskavi vključevanja oziroma
implementacije lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin na več
ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema oziroma procesa (raven države, raven šole,
raven učitelja).
V prvem delu empiričnega dela smo se v vzgojno-izobraževalnem procesu osredotočili
na raven države, kjer smo pregledali in analizirali vsebino učnih načrtov osnovnošolskih
in srednješolskih predmetov geografija, domovinska in državljanska kultura ter etika in
sociologija. Pregled potrjuje zelo skromno zastopanost vsebin, neposredno povezanih z
lokalno trajnostno oskrbo s hrano, v celotni vertikali osnovnošolskega in
srednješolskega geografskega in sociološkega izobraževanja. Trenutno veljavni učni
načrti za geografijo, domovinsko in državljansko kulturo ter etiko in socologijo namreč
v nobenem izmed učnih ciljev ne govorijo konkretno/neposredno o lokalni trajnostni
oskrbi s hrano, vendar posamezni, nekoliko ohlapnejše zapisani cilji, predvsem pa
splošni učni cilji učitelju dopuščajo možnost obravnave te kompleksne vsebine. Splošni
cilji omenjenih predmetov obsegajo izobraževanje za trajnostni razvoj, vzbujanje
odgovornosti za naravno okolje in lastno zdravje ter razvijanje zavesti o pravicah in
odgovornosti človeka in državljana itd. Skratka, vsebin, posredno povezanih z lokalno
trajnostno oskrbo s hrano, je veliko. Dejstvo pa je, da so za zdaj te vsebine in njihovo
vključevanje v pouk geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike (ter ostalih
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predmetov) v glavnem odvisne od vsakega posameznega učitelja, natančneje, koliko jim
je ta tematika blizu oziroma se zavedajo njenega pomena. Kot poudarita Resnik
Planinčeva in Ilčeva (2010), si lahko samo želimo, da bi učitelji (in z njimi celoten
sistem izobraževanja) prepoznali raznolikost dojemanj lokalne trajnostne oskrbe s hrano
ter skušali o problematiki ozavestiti otroke in mladino.
V drugem delu smo se osredotočili na vzgojno-izobraževalni proces na ravni šole, kjer
smo predstavili smo nekaj dobrih praks vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki so plod
sodelovanja med kmetijskim, zdravstvenim in šolskim sektorjem: Tradicionalni
slovenski zajtrk in Dan slovenske hrane, Shema šolskega sadja in zelenjave, Šolski
ekovrt, Zdrava šola, Ekošola.
V tretjem delu empiričnega dela pa smo izvedli anketo med učitelji geografije,
domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije naključno izbranih osnovnih
in srednjih šol v Sloveniji (Priloga 6.1.). Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja o
odnosu učiteljev do lokalne trajnostne pridelane in predelane hrane in njihovih stališčih
do vključevanja oziroma implementacije le-te in z njo povezanih vsebin pri pouku
geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije. Slabi odzivi na
reševanje anketnih vprašalnikov in vzpodbujanje učiteljev k sodelovanju so predstavljali
veliko omejitev (Poglavje 2.4.3. Metodologija). Ker je bilo anketiranje izvedeno na
manjšem vzorcu učiteljev geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in
sociologije, vzorec posledično ni reprezentativen, kar pomeni, da ugotovitve niso odraz
celotne populacije oziroma povedano drugače, dobljenih rezultatov ne moremo
posploševati na celoto populacijo učiteljev omenjenih predmetov, odražajo pa
praktične probleme, odnos in stališča učiteljev, ki se s tematiko lokalne trajnostne
oskrbe s hrano in z njo povezanimi vsebinami soočajo pri svojem predmetu in bodo
dodatno osvetlili to področje.
Rezultati raziskave so jasno pokazali sledeče: prvič, da tudi učitelji omenjenih
predmetov ocenjujejo, da je lokalna trajnostna oskrba s hrano in z njo povezane vsebine
izredno pomembna sestavina vzgojno izobraževalnega sistema; drugič, da so pri nas te
bistveno premalo vključene, integrirane v vzgojno-izobraževalni proces in sistem
oziroma bi morale biti bolj zastopane tudi/zlasti v samih učnih načrtih; tretjič, da se
samoizobražujejo o le-teh in jih že sedaj na različne načine vključujejo pri pouku; in
četrtič, da so delno pripravljeni izboljšati obstoječe stanje, saj so bila pri vprašanju ali bi
se želeli dodatno izobraževati za poučevanje in učenje lokalne trajnostne oskrbe s hrano
in z njo povezanih vsebin mnenja učiteljev deljena.
V nadaljevanju smo na podlagi kvantitativno podanih informacij učiteljev pripravili
predloge vključevanja vsebin lokalne trajnostne oskrbe s hrano v šolstvo, predvsem v
pouk geografije, domovinske in državljanske kulture ter etike in sociologije in tudi
nekaterih drugih predmetov ter tako nudijo tudi različne možnosti medpredmetnih
povezav. Pri tem smo torej upoštevali interaktivne, sodelovalne metode in oblike dela.
Pripravili smo jih na način, ki bo učence/dijake spodbudil h kritičnemu razmišljanju in
samoovrednotenju lastnega vedenja ter odgovornemu ravnanju. Učence smo spodbujali
k aktivnemu udejstvovanju, s pomočjo katerega niso pridobivali samo znanje, ampak
predvsem izkušnje, veščine, kritično distanco, razmišljujočega duha, poleg tega smo jim
omogočali prostor za razčiščevanje stališč in priložnosti za samoovrednotenje
svojih/lastnih vedenj.
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Vendar pa zgolj edukacija preko uradnega učnega načrta z možnostjo medpredmetnega
povezovanja in preko skritega učnega načrta ne zadostuje. Ob tem je zelo pomembno
tesnejše sodelovanje s starši in družino, lokalno skupnostjo, zdravstvenimi in
strokovnimi službami, nevladnimi organizacijami, posamezniki in drugimi ustanovami
ter podpora političnega in zakonodajnega »okolja«.
Pri pisanju so se nam sproti odpirala oziroma zastavljala številna vprašanja, ki ponujajo
številne možnosti za nadaljne delo oziroma raziskovanje. Naj izpostavimo le nekaj
izmed njih:
 Ker iz raziskave ne moremo oceniti dejansko poznavanje lokalne trajnostne
oskrbe s hrano s strani učiteljev in potrebo po izpopolnjevanju znanja o njej,
menimo, da bi bilo v nadaljni raziskavi smiselno raziskati učiteljevo dejansko
poznavanje in razumevanje vsebin lokalne trajnostne oskrbe s hrano.
 Zanimivo bi bilo izvesti anketiranje tudi med učenci/dijaki o njihovem
poznavanju in odnosu do lokalne trajnostne pridelane in predelane hrane.
 Zelo zaželjena, če ne celo nujna, je izvedba in evalvacija predlaganih konkretnih
predlogov vsebin in aktivnosti za vključevanje lokalne trajnostne oskrbe s hrano
in z njo povezanih vsebin v šolstvo, zlast pa v pouk GEO, DKE in SOC.
 Možna je raziskava o tem, kako je dejansko poskrbljeno za šolsko prehrano
otrok, zlasti tistih, imajo zaradi zdravstvenih (npr. sladkorna bolezen, celiakija)
ali kakšnih drugih razlogov, posebne potrebe oziroma zahteve.
 Znana je npr. potrošniška dilema o tem ali je boljše kupiti lokalno jabolko iz
konvencionalne pridelave ali ekološko uvoženo jabolko iz druge celine.
 Izredo pestra bi bila podrobnejša raziskava slovenskih tradicionalnih jedi,
»lokalnih/regionalnih« kuhinj; pa tudi narodnih jedi sveta.
 Možna je raziskava t.i. alternativnih oblik prehranjevanja (vegetarijanstvo,
veganstvo itd.).
 Zelo zanimiva bi bila tudi raziskava o razlikah v prehranskh navadah in zdravju
med prebivalci V in Z Slovenije (analiza stanja, vzrokov oziroma dejavnikov;
izdelava kartografskega prikaza) itd.
Zavedati se moramo, da je hrana dobrina (in kot taka vrednota), ki je morda nekoč v
prihodnosti ne bo več v izobilju in da lahko tudi sami postanemo del sveta, ki živi v
pomanjkanju. Začnimo živeti in razmišljati v to smer že danes.
Naj za konec dodam, da – poenostavljeno povedano – kdor bo v prihodnje obvladoval
vire pitne vode, posedoval obdelovalno zemljo in obvladoval pridelavo semen, bo v
bistvu vladal svetu! Brez nafte se namreč da preživeti, brez prej naštetih virov pa ne.
Potrebno je razmišljati globalno in delovati lokalno – »Jej lokalno, misli globalno«, do
največjih zmag pa lahko pridemo postopoma, po korakih, vendar morajo biti vsi
usmerjeni k istemu cilju. Seveda je iluzorno pričakovati, da bomo z enim samim
drugačnim nakupom ali diplomskim delom kaj drastično spremenili, a pomembno je, da
o teh temah govorimo, pomembno je, da postanemo odgovorni in zahtevni potrošniki,
pomembno je, da razmišljamo o svetu, v katerem živimo, saj le na ta način lahko
dosežemo premike. Šola, ki dosega najširšo populacijo, ima tu izredno pomembno
vlogo. In ni zaman stari pregovor: »Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača«. Naj
bo le pogača pravično razdeljena in palača dostopna čim večjemu/širšemu številu ljudi.
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4. SUMMARY
This thesis paper is composed of two parts. In the theoretical part, theoretical aspects of
food, nutrition, local sustainable food supply and the related content are given.
The empirical part of the thesis paper is based on the study of inclusion and
implementation of local sustainable food supply and the related content at multiple
levels of the educational system or process (state level, school level, teacher level).
In the first part of the empirical part we have focused on the state level, where we
reviewed and analysed the content of curricula for elementary and secondary school
subjects Geography, Patriotic and civic culture and ethics and Sociology. The current
Slovenian curricula for Geography, Patriotic and civic culture and ethics and Sociology
do not refer to local sustainable food supply specifically in any of the learning
objectives, although some general learning objectives allow the teacher to include this
complex subject in the teaching process. We must be aware, however, that it is the
teacher's own awareness and understanding of the topic that allows this to happen.
In the second part, we focus on the educational process at the school level, where a few
examples of good practice of educational institutions, which are the result of
cooperation between agriculture, health and education sectors, were presented.
By means of a survey conducted among teachers of Geography, Patriotic and civic
culture and ethics and Sociology, we ascertained their views and attitudes towards the
local sustainable food supply. Because the survey was conducted on a small sample of
teachers of Geography, Patriotic and civic culture and ethics and Sociology, the sample
is consequently not representative, which means that the findings do not reflect the
overall population or in other words, the results obtained cannot be generalized to the
whole population of teachers. However, the results reflect practical problems, attitudes
and perceptions of teachers who are confronted with the topic of sustainable local food
supply and the related content in their course and will shed further light on this subject.
The survey results clearly demonstrate the following: firstly, the teachers estimate that
local sustainable food supply and the related content is an extremely important
component of the education system; secondly, the content in question is not included
and integrated enough into the educational process and the system and should be better
represented even / especially in curricula; thirdly, teachers pursue self-directed learning
on local sustainable food supply and include the related content in the classroom; and
fourthly, they are partially prepared to improve the existing situation. Teachers’
opinions on the question about whether they would like to receive additional training for
their teaching and learning of local sustainable food supply and the related content were
divided.
Based on the results of the survey, we made proposals for the implementation of the
selected contents into the teaching of Geography, Patriotic and civic culture and ethics
and Sociology in a way that encourages students to think critically, to make selfevaluations of their own knowledge and to act responsibly. Students are encouraged to
play an active role through which they not only acquire knowledge, but above all
experience, skills, critical distance and a reflective mind.
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However, education through formal curriculum with the possibility of cross-curricular
integration and via the hidden curriculum is not enough. It is very important to establish
close cooperation with parents and families, the local community, health and
professional services as well as to have the support of political and regulatory
"environment".
In conclusion – to put it simply - whoever will control the sources of drinking water,
possess arable land and manage the seed production in the future, will basically rule the
world! One can survive without oil, but not without the sources mentioned above.
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6. PRILOGE
6.1. PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pred vami je vprašalnik, ki je nastal za potrebe raziskave o vključevanju oziroma
implementaciji lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin v vzgojnoizobraževalni sistem osnovnega in srednjega šolstva znotraj diplomske naloge. Zanima
nas vaš odnos do lokalne trajnostne pridelane in predelane hrane in vaše stališče do
vključevanja le-te in z njo povezanih vsebin pri pouku geografije in sociologije ter
domovinske in državljanske kulture ter etike. Vprašanja nimajo pravilnega ali
napačnega odgovora. Anketa je anonimna. Obdelava in analiza odgovorov bo vključena
v empirični del diplomske naloge.
1. Spol (obkrožite):
a) ženski
b) moški
2.
a)
b)
c)

Starost (obkrožite):
do 30 let
31–50 let
nad 51

3.
a)
b)
c)

Na kateri šoli poučujete? (Obkrožite.)
osnovna šola
srednja poklicna in strokovna šola
gimnazija

4.
a)
b)
c)

Kateri predmet poučujete? (Obkrožite.)
geografija
sociologija
domovinska in državljanska kultura ter etika

5.
a)
b)
c)

V kakšnem okolju živite? / Tip naselja v katerem živite:
podeželje
primestje
mesto

6. Ali menite, da se na vaši šoli v okviru pouka namenja dovolj pozornosti lokalno
in ekološko pridelani hrani?
a) da
b) ne
c) ne vem
7. Ali ste/ste bili vključeni v katerega od projektov na temo lokalne trajnostne
oskrbe s hrano?
a) ne
b) da
Če da, v katerega (napišite): _____________
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8. Prosimo, da pri spodnjih trditvah izrazite svoje strinjanje ali nestrinjanje
(označite s križcem x).
Sploh se ne
strinjam

Pretežno se
ne strinjam

Pretežno
se strinjam

Popolnoma
se strinjam

a)V učbeniku ni dovolj poudarka na temo
lokalne trajnostne oskrbe s hrano.
b)Lokalna trajnostna oskrba s hrano je v
učnih načrtih premalo vključena.
c)Lokalna trajnostna oskrba s hrano je v
učnih
načrtih
premalo
natančno
opredeljena po poglavjih.
d)V učnem načrtu je lokalna trajnostna
oskrba s hrano v okviru splošnih ciljev
predmeta, kar mi pri delu v razredu
zadošča.
e)Lokalno trajnostno oskrbo s hrano
izpostavim glede na temo po lastni
presoji.

9. Navedite poglavja svojega predmeta, kjer največ vključujete lokalno trajnostno
oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine (npr. trajnostni razvoj, kmetijstvo,
globalizacija, ohranjanje narave in varovanje okolja, gospodarjenje z naravnimi
viri, biološka in krajinska raznovrstnost, kulturna raznolikost, zdravje ter zdrav
življenjski slog, družbena neenakost, revščina, varnost, etika, vrednote, aktivno
državljanstvo itd.) ter to kratko obrazložite.
Poglavja

(Če nimate dovolj prostora lahko zapišete spodaj ali na zadnjo stran.)
10. Katere oblike dela najpogosteje uporabljate pri obravnavi snovi vezane na
lokalno trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine?
a) frontalno
b) individualno
c) v dvojicah / tandem
d) skupinsko
11. Katere metode dela najpogosteje uporabljate pri povezovanju snovi na lokalno
trajnostno oskrbo s hrano in z njo povezane vsebine?
a) metoda razlage
b) metoda razgovora
c) metoda dela s tekstom / virom
d) metoda dela s slikovnim materialom
e) igra vlog
f) uporaba avdio-vizualnih in informacijskih gradiv
g) praktično delo
h) drugo (dopišite): ____________________
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12. Ali pogosto povezujete svoj predmet z vsebinami drugega predmeta
(medpredmetno povezovanje)?
a) ne
b) da
Če da, s katerimi predmeti (napišite):
_____________________________________
13. Ali se samoizobražujete o lokalni trajnostni oskrbi s hrano in z njo povezanimi
vsebinami?
a) da
b) ne
14. Ali bi se želeli dodatno izobraževati za poučevanje in učenje lokalne trajnostne
oskrbe s hrano in z njo povezanih vsebin?
a) da
b) ne
Če ste na zgornje vprašanje odgovoril z »da«, vas prosimo, da odgovorite še na
naslednje vprašanje.
15. Na katerih področjih poučevanja in učenja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z
njo povezanih vsebin bi si želeli poglobiti svoje znanje? (Obkrožite vaše želje.)
a) vsebine za poučevanje in učenje lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin
b) metode poučevanja in učenja lokalne trajnostne oskrbe s hrano in z njo
povezanih vsebin
**********************************************************************
16. Kje najpogosteje kupujete sadje in zelenjavo?
a) v trgovinah, supermarketih, nakupovalnih centrih …
b) na tržnici
c) na kmetiji
d) večinoma pridelamo doma
e) dobimo od prijateljev, sorodnikov
f) drugo (dopiši): ________________
17. Ali se pozanimate o poreklu hrane?
a) vedno
b) včasih
c) nikoli
18. Kako visoko cenite domače pridelano hrano? (Obkroži 1 odgovor na lestvici od
1 do 5, pri čemer pomeni 1 malo, 5 pa zelo.)
a) 1 malo
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5 zelo
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19. Ali menite, da bi hrana v šoli morala biti lokalno in ekološko pridelana?
a) da
b) ne
c) ne vem
20. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami? (Pri vsaki trditvi označi s križcem X
ustrezni odgovor na lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 sploh se ne strinjam,
5 zelo se strinjam.)
1
Sploh
se
ne
strijam

2
Se ne
strinjam

3
Niti
se
strinjam,
niti
ne
strinjam

4
Se
strinjam

5
Zelo se
strinjam

a)V trgovinah imamo veliko izbiro
živilskih izdelkov slovenskega porekla.
b)V trgovinah imamo živilske izdelke
slovenskega porekla na vidnih mestih.
c)Za živilski izdelek slovenskega porekla
sem pripravljen/a plačati več.
d)Če imam izbiro med uvoženim in
slovenskih izdelkom, raje izberem
slovenskega.
e)Po
nakupu
živilskega
izdelka
slovenskega porekla imam dober občutek.
f)Z nakupom slovenskega živilskega
izdelka imam občutek, da pomagam
slovenskemu gospodarstvu.
g)Kupovanje
slovenskih
živilskih
izdelkov pripomore k ohranitvi delovnih
mest v kmetijstvu.
h)Kupovanje
slovenskih
živilskih
izdelkov pripomore k razvoju ruralnih
območij Slovenije.
i)Do oglaševanja živilskih izdelkov imam
pozitivno stališče.
j)Do oglaševanja akcij, ki spodbujajo
nakupe slovenskih živilskih izdelkov,
imam pozitivno stališče.
k)Zaradi oglaševalskih akcij o lokalno
pridelani hrani raje kupujem izdelke
lokalnega porekla.
l) Zaradi vzgoje in izobraževanja o
lokalno pridelani hrani raje kupujem
izdelke lokalnega porekla.
n)Zaradi raznih afer glede prehrane sem
postal/a bolj pozoren/a na poreklo živil.
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21. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami? Živilski izdelki slovenskega porekla:
1
Sploh se
ne strijam

2
Se
ne
strinjam

3
Niti
se
strinjam,
niti
ne
strinjam

4
Se strinjam

5
Zelo
se
strinjam

a)So na prodajnih mestih
dobro označeni
b)So predragi
c)So dražji od uvoženih
d)So kvalitetni
e)So kvalitetnejši od uvoženih
f)So boljšega okusa od
uvoženih
g)So bolj sveži kot uvoženi
h)Bolj
ustrezajo
mojemu
okusu
i)So bolj zdravi od uvoženih
j)So varnejši od uvoženih

22. Na lestvici od 1 do 5 označite, koliko naslednje lastnosti vplivajo na vašo
odločitev pri nakupu živilskih izdelkov, pri čemer 1 pomeni, da najbolj vpliva
dejavnik na levi, 5 pa pomeni, da najbolj vpliva dejavnik na desni.
1

2

3

4

5

a)Neznana blagovna znamka
b)Nizka cena
c)Neizstopajoča embalaža
d)Nepriročna embalaža
e)Manjše pakiranje
f)Krajša prisotnost izdelka na trgu

Znana blagovna znamka
Visoka cena
Izstopajoča embalaža
Priročna embalaža
Večje pakiranje
Dolgoletna prisotnost izdelka na trgu

g)Uvoženost iz tujine
i)Oznaka o industrijski pridelavi
j)Izdelek kupujem iz navade

Pridelanost v Sloveniji
Oznaka o ekološki pridelavi
Zmeraj kupujem drug izdelek

23. Vaši komentarji, predlogi, ideje; če želite karkoli dodati …
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ZAHVALJUJEM SE VAM ZA SODELOVANJE!
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