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Za več informacij obiščite www.care4climate.si.

Vsak partner v projektu CARE4CLIMATE je odgovoren za strokovnost vsebin in sporočila v
dokumentih in stališčih, ki jih pripravi oziroma izrazi v okviru navedenega projekta.
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Ozaveščevalna kampanja o preprečevanju in
zmanjševanju količin odpadne hrane –
komunikacijski načrt
Ozaveščevalne kampanje, ki jih bomo pripravili v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE,
se bodo pretežno osredotočale na gospodinjstva oziroma potrošnike kot največje
povzročitelje odpadne hrane. Poleg poudarjanja problema povzročanja odpadne hrane kot
moralno spornega bomo tematiko odpadne hrane povezali s povzročanjem podnebnih
sprememb in nesmotrno porabo naravnih virov. Cilj kampanj, ki bodo namenjene preostalim
deležnikom prehranske verige, bo iskanje rešitev za zmanjšanje količin odpadne hrane ter
izobraževanje vodstva in zaposlenih v podjetjih oziroma organizacijah.

Communication plan for
prevention of food waste

reduction

and

The awareness-raising campaigns that will be prepared as part of the LIFE IP
CARE4CLIMATE project will have an extent focus on households and end consumers as the
biggest cause of food waste. In addition to highlighting the problem of causing food waste as
morally unacceptable, we will connect the topic of food waste with the cause of climate
change and the wasteful use of natural resources. The goal of the campaigns for other
stakeholders of the food chain, is to highlight the problem of food waste and to educate the
management and employees about food waste prevention and reduction in companies or
organizations.

3

Kazalo vsebine
Ozaveščevalna kampanja o preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane –
komunikacijski načrt ......................................................................................................... 3
Communication plan for reduction and prevention of food waste...................................... 3
1 Uvod.............................................................................................................................. 5
2 Pregled dobrih praks ...................................................................................................... 7

3

2.1

Primeri dobrih praks iz Evrope ....................................................................................... 7

2.2

Slovenija ....................................................................................................................... 8

Kampanja »Stran pa ne bomo metal!« ..................................................................... 10
3.1

Slogan in vizualna podoba kampanje ........................................................................... 10

3.2

Komunikacijska sporočila ............................................................................................ 11

4

Deležniki.................................................................................................................. 13

5

Komunikacijski kanali .............................................................................................. 14

4

1 Uvod
Vse večje količine povzročenih odpadkov in njihovo odlaganje so za Evropsko unijo (EU)
resen okoljski, družbeni in gospodarski problem. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se skupna
količina odpadkov še naprej povečuje kljub nenehnemu načrtovanju in izvajanju naprednih
sistemov ravnanja z odpadki. Eden od odpadnih tokov, ki še vedno narašča, so biološki
odpadki, kamor spada odpadna hrana. Vsako leto se izgubi ali zavrže približno tretjina vse
hrane, proizvedene za prehrano ljudi.
Največje količine bioloških odpadkov nastajajo v državah z visokim bruto domačim
proizvodom (BDP) in po podatkih Resolucije Evropskega parlamenta »Kako preprečevati
nastajanje živilskih odpadkov: Strategije za učinkovito živilsko verigo v EU
(2011/2175(INI))«1 v EU zavržemo približno 89 milijonov ton hrane na leto. Od tega jo
nastane 42 % v gospodinjstvih, 39 % v proizvodnji in predelovalnem sektorju, 5 % v
trgovinah in 14 % v gostinskem sektorju. Vpliv teh odpadkov na okolje je velik, saj znaša 170
milijonov ton ekvivalenta CO2/leto, kar je 7 % vseh toplogrednih plinov, obenem pa povzroča
obremenitev vodnih in kopenskih virov, tal in biotske pestrosti. Če poleg vpliva na okolje
upoštevamo tudi vpliv na družbo, potem so stroški in emisije toplogrednih plinov, povezani z
biološkimi odpadki, ogromni.
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije2 so slovenska gospodinjstva v letu
2018 povzročila kar 52 % vse odpadne hrane. Vsak prebivalec Slovenije je povprečno
zavrgel 68 kg hrane, od tega kar 24 kg še užitne hrane. Odpadna hrana je v slovenskih
gospodinjstvih obsegala 11 % vseh odpadkov. Drugi največji povzročitelj odpadne hrane sta
bila v letu 2018 gostinstvo in strežba hrane (31 %), sledili sta distribucija in trgovina z živili
(10 %). Najmanjši delež je zavzela proizvodnja hrane, ki zajema primarno proizvodnjo (9 %).
Ne samo da so slovenska gospodinjstva oziroma posamezniki neposredno odgovorni za
polovico vse zavržene hrane, posredno kot potrošniki vplivamo tudi na količine odpadne
hrane v gostinstvu in strežbi. Javni sektor je kot deležnik gostinstva in strežbe zelo velik
povzročitelj odpadne hrane. Vrtci, šole, bolnišnice in domovi za starejše ne pripravljajo samo
velikih količin hrane, ampak povečini njihov jedilnik sestavlja tudi hrana s posebnimi
zahtevami oziroma lastnostmi (brez mesa in mesnih izdelkov, brez določenih alergenov, kot
so npr. mleko in mlečni izdelki, jajca, oreščki; posebni obroki za diabetike itn.) in odvisni so
od dnevnih sprememb števila obrokov.
Veliko odpadne hrane nastane tudi pri samopostrežnih obrokih v hotelih in restavracijah ter
pri ponudbi »All you can eat« (Vse kar lahko poješ). Vnaprej pripravljena topla ali hladna
hrana je tako lahko strankam zaradi higienskih standardov na voljo le omejen čas.3 Ko tej
enačbi dodamo še zahtevo strank, ki želijo imeti na voljo veliko izbiro živil v zadostnih
količinah, je rezultat veliko zavržene hrane. Ponudniki sicer lahko vnaprej načrtujejo okvirne
količine porabe hrane, vendar določen delež vseeno ostaja neznanka.

1

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2011-0430_SL.html.
SURS: Odpadna hrana, Slovenija, 2018; https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8433.
NIJZ: Higienska stališča za higieno živil za zaposlene namenjena delavcem v živilski dejavnosti, 2. stopnja;
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/higienska_stalisca_za_higieno_zivil_namenjena_delavcem_v_zivilski_dejavnosti_2._s
topnja_2014_verzija_2. pdf.
2
3
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Prav tako kot pri gostinskem sektorju smo za določen delež odpadne hrane v trgovinah z
živili odgovorni tudi potrošniki. S prebiranjem sadja in zelenjave se ta poškodujeta in
poškodbe hitreje privedejo do gnitja. Ker večina potrošnikov kupuje z očmi, nas tudi majhne
poškodbe, kot so na primer površinske odrgnine ali udrtine, velikokrat odvrnejo od nakupa
sicer popolnoma okusne zelenjave ali sadja. Trgovci se tako z željo po preprečevanju
poškodb zatekajo k različnim načinom pakiranja sadja in zelenjave ter s tem povečujejo
količino odpadne embalaže.
Ozaveščevalne kampanje, ki jih bomo pripravili v sklopu projekta LIFE IP CARE4CLIMATE,
se bodo kar najbolj osredotočale na gospodinjstva oziroma potrošnike kot največje
povzročitelje odpadne hrane. Ker bodo te kampanje namenjene splošni javnosti, bodo hitro
razumljive, kratke in jedrnate. Poleg poudarjanja težav zaradi povzročanja odpadne hrane
kot moralno spornega bomo tematiko odpadne hrane redno povezovali s povzročanjem
podnebnih sprememb in nesmotrno porabo naravnih virov. Cilj kampanj, namenjenih
preostalim deležnikom prehranske verige, bo poudarjanje problema odpadne hrane ter
izobraževanje vodstva in zaposlenih v podjetjih oziroma organizacijah. Te kampanje bodo
manjšega obsega, vendar toliko bolj osredotočene na konkretne izzive pri procesih
distribucije ali priprave hrane.
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2 Pregled dobrih praks
Tako v tujini kot v Sloveniji je bilo izvedenih veliko kakovostnih ozaveščevalnih kampanj o
preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane v gospodinjstvih. Sporočila kampanj
so večinoma vezana na štiri glavne sklope:
 manjšo potrošnjo na splošno,
 spodbujanje k boljšemu načrtovanju nakupov hrane in dnevnih obrokov,
 uporabo ostankov hrane in
 pravilno shranjevanje hrane.

2.1 Primeri dobrih praks iz Evrope
1. STOP WASTING FOOD (Danska): www.stopwastingfoodmovement.org
»Stop wasting food« je največja danska nevladna organizacija, ki ozavešča prebivalstvo o
preprečevanju in zmanjševanju količin odpadne hrane. Delujejo od leta 2008 ter so
sodelovali že v več kot 200 lokalnih, državnih in mednarodnih projektih, dogodkih,
kampanjah in podobnih dogodkih.
Pri ozaveščanju opozarjajo s tako imenovanimi »food waste facts«, dejstvi v številkah o
količini hrane, ki jo prebivalci zahodnih držav zavržemo na letni ravni, ter s priporočili, kako
se izogniti pastem čezmernega potrošništva pri hrani (»avoid food waste traps«).

2. Projekt STREFOWA – Strategies to Reduce Food Waste in Central Europe (Interreg
Central Europe): www.reducefoodwaste.eu
Cilj projekta STREFOWA je bil zmanjšati količine odpadne hrane v srednji Evropi.
Partnerske države (Avstrija, Češka, Italija, Poljska in Madžarska) so skupaj poročale o
znanih podatkih glede količin odpadne hrane kot tudi o dobrih praksah preprečevanja
odpadne hrane v partnerskih državah.
Projekt se osredotoča na vse deležnike v verigi, od proizvodnje hrane do končnega
potrošnika. Za vse člene verige so izdelali navodila in priročnike kako preprečevati in
zmanjševati količine odpadne hrane.

3. Projekt REFRESH – Resource Efficient Food and Drink for the Entire Supply Chain
(Horizon 2020): www.eu-refresh.org
Cilj raziskovalnega projekta REFRESH je prispevati k cilju prepolovitve količin odpadne
hrane na ravni maloprodaje in potrošnikov ter zmanjšati izgube hrane v proizvodnih in
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dobavnih verigah, zmanjšati stroške odpadkov ter izkoristiti potencial neizogibnih odpadkov
hrane in odpadne embalaže.

4. Projekt LIFE FOSTER – Training, education and communication to reduce food
waste in the food service industry: https://www.lifefoster.eu/
Projekt pod sloganom »Love Food Reduce Waste« usposablja, izobražuje in komunicira na
področju zmanjševanja količin odpadne hrane v živilski industriji ter se osredotoča na
gostinsko dejavnost. Pomeni neposredne in posredne ukrepe, katerih namen sta
ozaveščanje o problematiki odpadne hrane in optimalno skladiščenje hrane.

5. Waste and Resources Action Programme: LOVE FOOD HATE WASTE (Velika
Britanija): www.lovefoodhatewaste.com
Nevladna organizacija WRAP z različnimi kampanjami ozavešča potrošnike v Veliki Britaniji.
S slogani akcij, ki so igra besed v angleškem jeziku (»Spoiled rotten«, »Chill the fridge out«,
»Make toast not waste«, »Compleat legends«), potrošnike opozarjajo na rešitve, kako v
gospodinjstvih zmanjšati količine odpadne hrane s tem, da se naučimo pravilnega
shranjevanja živil v hladilniku in zamrzovalniku, ter na številne recepte kombiniranja in
nadgradnje različnih ostankov hrane.

6. ZERO WASTE SCOTLAND (Škotska): www.zerowastescotland.org.uk
Zero Waste Scotland je neprofitna okoljska organizacija, ki jo financirata škotska vlada in
Evropski sklad za regionalni razvoj. Škotsko vodijo v odgovorno porabo virov ter uporabo
izdelkov, pri čemer se osredotočajo na glavne povzročitelje podnebnih sprememb. Njihov cilj
je z uporabo znanja in pridobljenega strokovnega vpogleda v razmere motivirati
posameznike in podjetja, da se začnejo zavedati okoljskih, gospodarskih in družbenih koristi
krožnega gospodarstva. Po licenci organizacije WRAP izvajajo kampanjo »Love Food Hate
Waste« za gospodinjstva na Škotskem.

2.2 Slovenija
1. Volk sit koza cela – Za Slovenijo brez zavržene hrane: www.volksitkozacela.si
Namen projekta, ki je potekal v letih 2014 in 2015, je bilo zmanjšanje in preprečevanje
nastajanja odpadne hrane. To je projekt želel doseči s krepitvijo nevladnih organizacij,
mreženjem, obveščanjem in izobraževanjem za izboljšano povezanost, odzivnost in
učinkovitost deležnikov.
Cilji in izvedene aktivnosti so obsegale vzpostavitev nacionalne platforme za Slovenijo brez
zavržene hrane, izvedbo vseslovenske raziskave o navadah ravnanja z odpadno hrano,
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pripravo dnevnika za spremljanje odpadne hrane v gospodinjstvih in orodij za zmanjševanje
količin ter pregled ravnanja z odpadno hrano v šolah in vrtcih.

2. Ne meč’mo hrane stran!: www.ebm.si/hrana
Namen projekta Ne meč’mo hrane stran! je bil raziskati stanje in možnosti preprečevanja
zavržene hrane v bolnišnicah in domovih za starejše ter ozaveščati o problematiki zavržene
hrane znotraj in zunaj teh ustanov. Poleg preučevanja te problematike v javnem sektorju so
spodbujali uporabo že uveljavljenih ter razvili nova orodja za spremljanje in oceno količin
odpadne hrane. Poleg prednosti za okolje so ta prinesla tudi nižje stroške poslovanja.
Rezultat tega dela projekta so analizi stanja dveh ustanov (enega doma za starejše in ene
bolnišnice) ter smernice in orodja za preprečevanje odpadne hrane, ki so javno dostopni na
spletnih straneh projekta.

3. Hrana ni za tjavendan: www.ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan
Cilji projekta, ki poteka vsako šolsko leto od leta 2015 naprej, so zmanjšati in preprečiti
nastajanje odpadne hrane doma in v šoli, spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane
in prikazati pravilen način shranjevanja prehranskih izdelkov, pravilno odlaganje odpadne
hrane, ki nastane v šolah, ter povečanje zavedanja o odgovornem ravnanju s hrano. Projekt
že od vsega začetka vsako leto izdaja knjižico z recepti z naslovom Reciklirana kuharija ter
Kuhlin dnevnik zavržene hrane.

4. KuhnaPaTo: www.kuhnapato.si
Projekt je nastal kot želja po nadgradnji Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki poteka vsak
tretji petek v novembru. Cilj projekta skozi celotno šolsko leto je motivirati in ozaveščati
učence, zaposlene v šolskih kuhinjah, učitelje in starše ter jim praktično in razumljivo
predstaviti uživanje zdrave hrane ter zmanjševanje količin odpadne hrane. Projekt vsako leto
izvede natečaj za osnovne šole in centre za šolske in obšolske dejavnosti, kjer glede na
regijo ali pokrajino, ki ji šola pripada, učenci skupaj z mentorji iščejo in razvijajo različne
recepte, jih preizkusijo v šolskih kuhinjah in sooblikujejo jedilnik v šoli. Projekt poudarja
pomen zdrave lokalne hrane ter zmerne prehrane in moralno odgovornost za preprečevanje
odpadne hrane.
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3 Kampanja »Stran pa ne bomo metal!«
3.1 Slogan in vizualna podoba kampanje
Slogan »Stran pa ne bomo metal!« smo izbrali zato, ker ima besedna zveza, ki jo v
slovenskem jeziku tradicionalno uporabljamo najprej v povezavi s hrano, potem pa z drugimi
predmeti, zelo jasen pomen – hrane ne mečemo stran. S sloganom tako že vnaprej
sporočimo, da nastanek odpadne hrane ni in ne sme biti izbira.
Vizualna podoba kampanje je barvita in tudi grafično sporoča dobre prakse ravnanja s
hrano, prav tako odpadno hrano poudarja kot enega od vzrokov za podnebne spremembe.
Vizualna podoba kampanje se povezuje in prilagaja glede na splošno vizualno podobo
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Vse grafike in besedila se lahko uporabljajo tudi za
namen splošne kampanje projekta.
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Slike 1–5: primeri različnih kreativnih rešitev

3.2 Komunikacijska sporočila
Kampanja »Stran pa ne bomo metal!« se osredotoča na preprečevanje in zmanjševanje
količin odpadne hrane. Kampanja z jasnimi sporočili, ki so v skladu s priporočili Evropske
komisije,4 daje nasvete potrošnikom in drugim deležnikom verige preskrbe s hrano, kako
ravnamo in kako lahko z malimi spremembami v posameznikovih navadah ali proizvodnem
procesu dosežemo pomembne in boljše rezultate.
Kampanja, ki bo v širšem ozaveščevalnem dometu nagovarjala gospodinjstva in na
strokovno-izobraževalnem področju preostale deležnike prehranske verige, ne osredotoča
komunikacijskih sporočil na recepte in kurativo (npr. kaj storiti s starim kruhom ali že
nagnitimi jabolki), ampak poudarja vse korake pred tem, torej najprej preprečevanje in šele

4

Recommendations for Action in Food Waste Prevention Developed by the EU Platform on Food Losses and Food Waste:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-actions_action_implementation_platform_key_recommendations.pdf
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nato zmanjševanje količin odpadne hrane. Namen komunikacijskih sporočil je vzbuditi
zavedanje ljudi, da se preprečevanje količin odpadne hrane začne s spremembo ali uvedbo
malih dejanj v vsakdanjem življenju ter s sistemskim izobraževanjem zaposlenih in
deležnikov.
Komunikacijska sporočila (za gospodinjstva oz. potrošnike) so razdeljena na pet
posameznih delov oziroma sklopov dejanj:






pred nakupovanjem,
v trgovini,
doma,
priprava hrane,
ostanki hrane.

Vsa sporočila bodo redno razširjena tudi na širši kontekst vloge odpadne hrane kot enega
od treh najbolj pogostih vzrokov za podnebne spremembe. Sporočila bodo med drugim
vezana na ozaveščanje o prednostih kratkih dobavnih verig in lokalno pridelanih živil ter
koristnejšega izbora brezmesnih jedi in uporabe sadja in zelenjave nepopolnega videza ter
na zavedanje o veliki porabi naravnih virov (vode, kmetijskih površin, energije), potrebnih za
pridelavo hrane.
Komunikacijska sporočila, namenjena preostalim deležnikom prehranske verige, bodo
osredotočena na dobro načrtovanje (nabave, jedilnikov in podobnega) ter učinkovito
izobraževanje zaposlenih.
Pri oblikovanju komunikacijskih sporočil bomo redno spremljali podatke, dostopne na
spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) ter jih dopolnjevali s
podatki in interpretacijami, pridobljenimi iz akcije C 7.1, kjer bosta opravljeni sortirna analiza
bioloških odpadkov iz gospodinjstev z namenom ugotavljanja količin odpadne hrane in
analiza dnevnikov povzročene odpadne hrane v gospodinjstvih.
Sporočila bomo prilagajali glede na potek projekta in glede na splošno kampanjo projekta
LIFE IP CARE4CLIMATE.
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4 Deležniki
Pri kampanji bomo kar najbolj osredotočeni na gospodinjstva oziroma potrošnike, saj ti
povzročijo največje količine odpadne hrane.
Na preostale deležnike bo kampanja osredotočena delno po področjih. Tako bomo prek
vprašalnikov in dnevnikov beleženja nastajanja odpadne hrane in prek sodelovanja z
različnimi deležniki istih panog prepoznali glavna ozka grla v njihovih podjetjih oziroma
organizacijah ter skupaj s povabljenimi domačimi in tujimi strokovnjaki poskušali najti
najboljše rešitve. Ozaveščanje bo temeljilo predvsem na izobraževanju vodstva in
zaposlenih ter sposobnosti prenašanja novo pridobljenega znanja naprej.
Preostali deležniki so:




predelava in proizvodnja hrane,
distribucija in trgovina z živili,
gostinstvo in strežba hrane.

Sektorja primarne pridelave in prireje ne bomo nagovarjali neposredno, saj ta sektor spada
pod pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer že izvajajo
izobraževanja in ozaveščevalne akcije prek različnih komunikacijskih poti, s katerimi je
povezan tudi LIFE IP CARE4CLIMATE.
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5 Komunikacijski kanali
V sodelovanju s projektnim partnerjem, zadolženim za komunikacijo, bomo za kampanjo
uporabili vse digitalne komunikacijske kanale projekta (spletna stran, Facebook, Instagram,
Twitter in LinkedIn) ter klasične komunikacijske kanale (tiskani mediji, radio, televizija).
Poleg širše predstavitve kampanje v medijih je ključni del doseganja cilja ozaveščanja tudi
povezovanje z deležniki verige preskrbe s hrano (ali njihovimi predstavniki) in vsemi
posredno povezanimi deležniki, kot so ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
ministrstvo za zdravje, SURS, Zveza potrošnikov Slovenije in drugi.
Večja prepoznavnost kampanje v Sloveniji in v tujini bo dosežena tudi s povezovanjem z
vsebinsko podobnimi projekti (tudi iz različnih EU-programov financiranja), kot so na primer
LIFE FOSTER, Climate-KIC EAT CIRCULAR, Interreg STREFOWA, ter nevladnimi
organizacijami, ki se aktivno ukvarjajo s tematiko odpadne hrane (npr. ZERO WASTE
SCOTLAND). Povezovanje pomeni deljenje dobrih praks in znanja ter tudi medsebojno
sodelovanje na različnih dogodkih (izobraževanja, delavnice, konference).

14

