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POVZETEK 

Hrana, ki jo iz različnih razlogov odvrţemo, je zavrţena hrana. Zavrţena hrana nastaja v 

celotni prehranski verigi, pomemben vir pa je tudi gostinski sektor. Raziskava o zavrţeni 

hrani v gostinskih obratih Obalno-kraške regije kaţe, da se v večini (90,2 %) gostinskih 

obratov na izbranem območju dnevno zavrţe do 25 litrov hrane. Ta se najpogosteje odda 

zbiralcem kuhinjskih odpadkov. Med viri zavrţene hrane prevladujejo ostanki s kroţnikov. 

Večina ukrepov za zmanjševanje količin zavrţene hrane se nanaša na nabavo in skladiščenje, 

najmanj pa se jih nanaša na ponudbo. Poleg tega 80,5 % anketiranih gostinskih obratov ne 

donira hrane. Najpogostejši razlogi za to so zahteve glede zagotavljanja varnosti hrane, slabo 

poznavanje zakonodaje oziroma odsotnost ustreznih zakonodajnih spodbud. Primerne 

trajnostne rešitve za izboljšanje obstoječega stanja v gostinstvu so spremljanje količin 

zavrţene hrane, izdelava informativnih gradiv oziroma vodnikov za seznanjanje gostov in 

streţnega osebja s problematiko, programska orodja za načrtovanje obrokov in ustrezne 

zakonodajne spodbude. 

Ključne besede: zavrţena hrana, trajnostni razvoj, gostinstvo, okolje, odpadki. 

SUMMARY 

The food that we throw away for various reasons is discarded food. Discarded food appears 

throughout the food chain; the catering industry is an important source. A survey on discarded 

food in catering establishments in the Coastal–Karst Region shows that the majority (90.2 %) 

of catering establishments in that area discard up to 25 litres of food per day. This food is 

usually handed over to food waste collectors. The predominant sources of discarded food are 

leftovers from plates. Most of the measures for reducing the quantity of discarded food 

concern procurement and storage, while the least of them deal with the offer. Moreover, 80.5 

% of the surveyed catering establishments do not donate food. The predominant reasons for 

this are the requirements regarding the assurance of food safety, poor knowledge of the 

legislation, or an absence of appropriate legislative initiatives. Appropriate sustainable 

solutions for improving the existing situation in catering are the monitoring of the quantities 

of discarded food, the making of informative material or guidebooks to familiarise the guests 

and waiting staff with the issue, software tools for planning meals, and appropriate legislative 

initiatives. 

Keywords: discarded food, sustainable development, catering, environment, waste. 
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1 UVOD 

1.1 Predstavitev problema 

Hrano oziroma ţivila, ki so v osnovi namenjena prehrani človeka, vendar jih ne uporabimo za 

ta namen in jih iz različnih razlogov odvrţemo med odpadke, na kompost ali celo v 

kanalizacijo, imenujemo zavrţena hrana. Zavrţena hrana sicer predstavlja kompleksen, 

večplasten problem, ki se odraţa vzdolţ celotne prehranske verige. Zavrţena hrana je 

nekakšna zapravljena hrana, ki je ne zavrţemo le porabniki oziroma gospodinjstva, temveč je 

to tudi hrana, ki se izgubi ţe med pridelavo (v kmetijstvu), na poti, neposredno ali preko 

predelave v ţivilsko predelovalni industriji, do trgovca oziroma skladišča in hrana, ki je 

trgovine ter ostali ponudniki hrane na primer restavracije, hoteli itd. ne prodajo in jo zato 

zavrţejo. Pomen zavrţene hrane je v različnih fazah v prehranski verigi opredeljen z 

različnimi izrazi, na primer odpadna hrana (hrana kot odpadek oziroma odpadki hrane) in 

izgube hrane (izgubljena hrana) (FoodDrinkEurope 2015). Zavrţena hrana predstavlja 

okoljski, etični, ekonomski oziroma socialni problem ter veliko oviro trajnostnemu razvoju.  

Po podatkih iz leta 2012 je količina zavrţene hrane v 28 drţavah Evropske unije (EU – 

European Union) znašala 88 milijonov ton, kar pomeni pribliţno 173 kg na osebo (FUSION –

Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies 2016) in 

predstavlja 20 % vse v letu 2011 pridelane hrane. Največ zavrţene hrane so ustvarila 

gospodinjstva, in sicer 53 % vse zavrţene hrane, 30 % hrane se je zavrglo v fazi med 

pridelavo in predelavo hrane, v gostinstvu so zavrgli 12 % in v trgovinah 5 % vse zavrţene 

hrane (FUSION 2016). S problematiko zavrţene hrane se soočajo tudi drugje po svetu. V letu 

2003 je bilo na primer v Zdruţenih drţavah Amerike (ZDA) zavrţene 40 % vse pridelane 

hrane, kar je predstavljalo izgubo več kot četrtine vse porabe sveţe vode in 2 % vse 

porabljene nafte (Hall idr. 2009, po Venkart 2011). Deleţ se je znatno povečal od leta 1995, 

ko je bilo v ZDA zavrţene 27 % vse pridelane hrane (Cuellar in Webber 2010, po Venkart 

2011).  

Kot okoljski problem predstavlja zavrţena hrana dva vidika bremena za okolje. Prvi vidik je 

povezan s pridelavo hrane; temu je v svetovnem merilu namenjenih 25 % zemljišč, porabi se 

pribliţno 70 % vse sladke vode na zemlji, zaradi pridobivanja pridelovalnih površin se 

uničuje tropski deţevni gozd, emisije v zrak zaradi različnih procesov v prehranski verigi pa 

predstavljajo pribliţno 30 % toplogrednih plinov (FAO – Food and Agriculture Organization 

of the United Nations 2013a). Drugi vidik bremena za okolje pa je povezan z neustreznim 

ravnanjem z zavrţeno hrano, zlasti če ta konča na odlagališču. Med razkrajanjem zavrţene 

hrane na odlagališču se sprošča deponijski plin, katerega glavna sestavina je metan, ki ima 

velik toplogredni potencial (UNEP – The United Nations Environment Programme 2014). 
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Zavrţena hrana je tudi etični problem. Kot navaja Abram (1996, po Gjerris 2014), je zavrţena 

hrana zapravljanje in uničevanje virov, ki bi lahko bili uporabljeni za ublaţitev lakote okoli 

900 milijonov ljudi. Pri tem gre za neupravičeno zapravljanje virov, gledano iz 

antropocentrične perspektive. Tako imamo na eni strani iz različnih razlogov zavrţeno hrano, 

na drugi strani pa lačni svet, kjer hrane primanjkuje (Abram 1996, po Gjerris 2014). Zavrţena 

hrana je ekonomski in socialni problem, saj pomeni zavrţena sredstva (denar), delo in naravne 

vire. Zaradi naraščanja cen hrane bo ta, zlasti v kontekstu svetovne gospodarske in finančne 

krize, vse teţje dostopna najrevnejšim v manj razvitim delom sveta, kjer hrane tako ali tako 

primanjkuje. Z naraščanjem svetovnega prebivalstva (to naj bi se po napovedih do leta 2050 

povečalo s sedanjih 7 milijard na 9 milijard) se bodo potrebe po proizvodnji hrane povečale za 

70 % (FUSION 2015), zato se pričakuje, da bo kakovostna hrana vse teţje dostopna tudi v 

razvitem delu sveta.  

Zavrţena hrana je pomembno merilo trajnostnega razvoja. Drugi cilj Agende 2030 se nanaša 

na odpravo lakote, zagotavljanje prehranske varnosti in boljše prehrane ter spodbujanje 

trajnostnega kmetijstva. V skladu s tem ciljem naj bi do leta 2030 odpravili lakoto in 

zagotovili trajnostno pridelavo hrane, v skladu z 12. ciljem Agende 2030 pa naj bi zmanjšali 

količino zavrţene hrane na ravni prodaje na drobno in končnega potrošnika za polovico in 

zmanjšali izgube pri spravilu pridelka ter vzdolţ oskrbovalne verige (UN – United Nations 

2015). Z doseganjem teh ciljev se bo ne le povečala varnost preskrbe s hrano, ampak se bodo 

izboljšale moţnosti preţivetje, zmanjšale emisije toplogrednih plinov in ohranjali naravni viri, 

kot sta zemlja in voda. Zato je preprečevanje in zmanjševanje količin zavrţene hrane 

pomemben cilj in sredstvo za uresničevanje trajnostnega razvoja. 

Pomemben, vendar ne največji, vir zavrţene hrane je gostinstvo. Predvsem predstavlja 

zavrţena hrana v gostinstvu velik in nepotreben strošek. Na primer v Zdruţenem kraljestvu 

(UK – United Kingdom) samo v hotelskem sektorju zavrţena hrana vsako leto predstavlja 318 

milijonov funtov (GBP) velik strošek, ki vključuje stroške nabave hrane, dela, energije in 

ravnanja z zavrţeno hrano. Vsaka tona zavrţene hrane torej stane 4000 GBP (ITP –

International Tourism Partnership 2014). V gostinstvu gre v večini primerov za viške hrane, 

ki še uţitna pristane med odpadki.  

Problematika zavrţene hrane v gostinstvu je zaradi potencialnih negativnih vplivov na okolje 

in zato tudi z vidika trajnostnega razvoja zanimiva in aktualna tema za raziskovanje. V 

Sloveniji je na tem področju premalo podatkov in posledično večinoma tudi ni znano, kako 

razseţen je problem, kakšni so pristopi oziroma ukrepi in moţnosti za reševanje. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze naloge 

Namen magistrske naloge je bil s pomočjo vprašalnika pridobiti informacije o stanju zavrţene 

hrane v gostinstvu Obalno-kraške regije in predlagati ustrezne ukrepe ter trajnostne rešitve za 
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zmanjšanje količin zavrţene hrane v gostinstvu. Za ta namen smo v teoretičnem delu proučili 

problematiko zavrţene hrane znotraj prehranske verige s poudarkom na zavrţeni hrani v 

gostinstvu. V empiričnem delu smo s pomočjo analize vprašalnikov podali oceno stanja 

zavrţene hrane na izbranem vzorcu in predlagali nekaj trajnostnih rešitev.  

Cilji magistrske naloge so bili:  

 Proučiti problematiko zavrţene hrane znotraj prehranske verige s poudarkom na zavrţeni 

hrani v gostinskem sektorju. 

 Oceniti problematiko zavrţene hrane v gostinskem sektorju na izbranem vzorcu v 

Sloveniji. 

 Predstaviti primere dobrih praks in moţne rešitve z vidika trajnostnega razvoja. 

V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika preverjali naslednje hipoteze: 

 Hipoteza 1: Glavni (prevladujoči) vir zavrţene hrane v gostinstvu se statistično značilno 

razlikuje glede na kategorijo gostinskega obrata. 

Hipoteza je bila preverjena z enosmerno analizo variance – ANOVA. 

 Hipoteza 2: Ukrepi za zmanjševanje količin zavrţene hrane se statistično značilno 

razlikujejo glede na kategorijo gostinskega obrata. 

Hipoteza je bila preverjena z enosmerno analizo variance – ANOVA in Brown-Forsythe 

robustnim testom enakosti povprečij (BF). 

 Hipoteza 3: Vodstvo in ostali zaposleni imajo različno mnenje o tem, ali v obratu ukrepe 

za zmanjševanje količin zavrţene hrane izvajajo dovolj pogosto. 

Hipoteza je bila preverjena s Pearsonovim hi-kvadrat testom. 

 Hipoteza 4: Ovire pri doniranju viška hrane statistično značilno vplivajo na višino deleţa 

viška hrane, ki se ne proda in/ali ostane med zavrţeno hrano. 

Hipoteza je bila preverjena z regresijsko analizo. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metoda dela. Teoretična izhodišča smo podali 

na podlagi pregleda tuje in domače literature in virov. 

V empiričnem delu smo s pomočjo vprašalnika izvedli kvantitativno raziskavo o zavrţeni 

hrani v izbranih gostinskih obratih v Obalno-kraški regiji
1
. Vprašalnik je bil sestavljen iz petih 

sklopov:  

1. splošna vprašanja (občina obrata, delovno mesto anketiranca in kategorija obrata); 

                                                 
1
 Obalno-kraško statistično regijo predstavljajo naslednje občine: mestna občina Koper, občina 

Ankaran, občina Piran, občina Izola, občina Hrpelje-Kozina, občina Divača, občina Komen in občina 

Seţana. 
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2. vprašanja, ki se nanašajo na zavrţeno hrano v izbranem obratu (količina, vir zavrţene 

hrane, ravnanje z zavrţeno hrano); 

3. vprašanja, ki se nanašajo na pogostost izvajanja ukrepov za zmanjševanje količin; 

4. vprašanja, ki se nanašajo na doniranje viška hrane; 

5. vprašanja, ki se nanašajo na spodbude za zmanjševanje problematike zavrţene hrane v 

gostinstvu. 

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES 2016) 

je bilo na dan 21. 4. 2016 v Obalno-kraški regiji registriranih in aktivnih 1010 podjetij, 

vključno z sobodajalci in kmeti, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo. Med vsemi aktivnimi 

gostinskimi podjetni Obalno-kraške regije smo k raziskavi povabili le tiste, katerih dejavnost 

je tudi priprava in streţba hrane. Vprašalnik smo oblikovali v orodju za spletne ankete 1KA in 

ga nato posredovali preko elektronske pošte 310 izbranim gostinskim obratom v Obalno-

kraški regiji, ki so ustrezali raziskovalnemu vzorcu. Zaradi slabega odziva je bila raziskava 

delno izvedena tudi z osebnim anketiranjem na terenu. Na vprašalnik je v celoti odgovorilo 82 

anketiranih v gostinskih obratih, kar predstavlja 26,45 % odzivnost.  

1.4 Omejitve in predpostavke naloge 

Magistrska naloga temelji na naslednjih vsebinskih in metodoloških omejitvah: 

 sorazmerno malo znanstvene in strokovne literature; 

 vzorec raziskave je omejen na izbrano regijo, zato ne omogoča posplošenih ugotovitev; 

 v raziskavo ne bodo vključeni vsi gostinski obrati v regiji, ki so opredeljeni v Zakonu o 

gostinstvu, zato rezultatov ankete ne bo mogoče posplošiti na vse gostinske lokale v 

izbrani regiji; 

 točno število vseh gostinskih obratov v Obalno-kraški regiji ni znano, saj metodologija 

registracije dejavnosti po standardni kvalifikaciji dejavnosti takšnih specifičnih podatkov 

ne omogoča; 

 veliko gostinskih obratov ne razpolaga s kontaktnim elektronskim naslovom ali pa ta ni 

javno dostopen; 

 moţnost, da anketiranci ne bodo podali iskrenih odgovorov. 

Magistrska naloga temelji na naslednjih vsebinskih in metodoloških predpostavkah: 

 na razpolago je dovolj strokovne literature za predstavitev teoretičnih izhodišč raziskave; 

 gostinci, ki jim bo posredovan vprašalnik, razpolagajo z ustreznimi informacijami; 

 gostinci, ki jim bo posredovan vprašalnik, bodo pripravljeni v dovolj velikem številu 

sodelovati pri raziskavi. 
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2 PROBLEMATIKA ZAVRŽENE HRANE 

2.1 Opredelitev izrazov 

2.1.1 Zavržena hrana, izgube hrane in odpadki hrane 

Zavrţena (zapravljena) hrana je izraz, ki se nanaša na izgube in odpadke hrane (izgubljeno in 

odvrţeno hrano) v celotni prehranski verigi (slika 1). V FAO izgube hrane povezujejo z 

začetkom prehranske verige, torej s proizvodnjo, predelavo in skladiščenjem, vendar se z 

izgubami lahko srečamo tudi v preostalih fazah prehranske verige, torej v trgovini, gostinstvu 

in pri potrošniku (FAO 2015). Po navedbah Svetovnega inštituta za vire (WRI – World 

Resources Institute) predstavljajo izgube hrane tisto hrano, ki se je polila, pokvarila ali je 

slabše kakovosti zaradi poškodbe ali drugih vzrokov in še ni prispela do končnega potrošnika 

(WRI 2013). Za razliko od izgub hrane se z odpadki hrane srečujemo na koncu prehranske 

verige, torej pri potrošniku (FAO 2015). Gre za hrano, ki je namenjena za prehrano ljudi, 

vendar se zaradi različnih vzrokov ne porabi za ta namen.  

 

Slika 1: Zavrţena hrana znotraj prehranske verige 

Vir: FoodDrinkEurope 2015. 

Enotne definicije, kaj so izgube in kaj odpadki hrane, ni, kar se odraţa tudi pri navajanju 

različnih avtorjev, ki jih je glede tega moţno razvrstiti v tri skupine. Prva skupina avtorjev 

opredeljuje razliko med izgubami in odpadki hrane glede na fazo, kjer se ta pojavi znotraj 

prehranske verige. Druga skupina avtorjev pa se ne osredotoča na prehransko verigo, ampak 

na izvor razloga za nastanek, ki je lahko vedenjski, prostovoljen ali stvar izbire (HLPE – High 

Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition 2014). Pri tem pristopu je teţko 

določiti, v katero kategorijo izvor razloga spada, saj je ta velikokrat subjektiven. V tem smislu 

je izvor razloga tisti, ki določa, ali je zavrţena hrana odpadek ali izguba hrane. Tretja skupina 

avtorjev uporablja izraza kot sopomenko, kar pa ima svoje omejitve, ker na ta način ni moţno 

ločiti med izgubami in odpadki hrane, oziroma so lahko odpadki hrane v skladu z drugim 
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pristopom razumljeni kot izgube hrane in obratno. To povzroča določene nejasnosti, kadar se 

izraz uporablja v povezavi z odpadki hrane, ki vključujejo tudi neuţitne dele (HLPE 2014). 

V Evropski konvenciji za kmetijstvo in podeţelje (ARC – Agricultural and Rural Convention) 

opredeljujejo zavrţeno hrano (tako izgube kot odpadke hrane) kot odvrţene izdelke znotraj 

celotne prehranske verige. Razlogi zato so lahko estetske ali ekonomske narave in bliţina 

datuma poteka roka uporabnosti, ne glede na to, da so še vedno uţitni ter potencialno primerni 

za prehrano ljudi. Ker ni alternativnih moţnosti za uporabo, se taka hrana izloči oziroma 

odstrani iz verige (BCFN – Barilla Center for Food and Nutrition 2012). Italijanska 

raziskovalca zavrţene hrane Andrea Segrè in Luca Falsconi (BCFN 2012) opredeljujeta 

zavrţeno hrano kot ţivilski proizvod, ki je bil zavrţen iz prehranske verige, ker je izgubil 

trţno vrednost, vendar ga je še vedno mogoče porabiti za prehrano ljudi. V Akcijskem načrtu, 

ki je nastal pod okriljem strokovnjakov za kroţno ekonomijo in učinkovitost virov (WRAP –

Waste & Resources Action Programme), so definirane tri kategorije zavrţene hrane, in sicer:  

 zavrţena hrana, ki bi se ji lahko izognili – hrana in pijača, ki je zavrţena, namesto da bi 

bila uporabljena za hrano ljudi; 

 zavrţena hrana, ki bi se ji lahko potencialno izognili – hrana in pijača, ki jo nekateri ne 

uţivajo in neuţitna hrana in pijača, ki bi jo lahko z ustrezno pripravo spremenili v uţitno; 

 zavrţena hrana, ki se ji ne moremo izogniti – hrana in pijača, ki ostane pri pripravi hrane 

in ni uţitna (WRAP 2010, po BFCN 2012). 

Pri proučevanju problematike zavrţene hrane obstajata dva pristopa, in sicer pristop, ki se 

osredotoča na odpadke, katerih del je tudi hrana, vključno z neuţitnimi deli, ter pristop, ki se 

osredotoča na uţitno hrano, ki se zavrţe. Oba pristopa sta opisana v nadaljevanju: 

 Pristop, ki se osredotoča na odpadke, izhaja iz zavzetosti za zmanjševanje odpadkov vseh 

vrst, vključujoč odpadke uţitne hrane in njenih neuţitnih delov in zmanjševanje njihovih 

negativnih vplivov. Ta pristop se pogosto odraţa v zaskrbljenosti glede negativnih 

vplivov na okolje (kaj se zgodi z odpadki: ali se porabijo za kompostiranje, proizvodnjo 

energije, se odloţijo itd.); 

 Pristop, ki se osredotoča na hrano, izhaja iz prepričanja, da izhodiščno točko proučevanja 

problematike predstavlja uţitna hrana, namenjena prehrani ljudi, vendar se na neki točki 

znotraj prehranske verige zavrţe. Pri tem je pomembna opredelitev »uţitnega«, ki se v 

različnih kulturah razlikuje. To pomeni, da lahko zaradi drugačnega dojemanja 

»uţitnega« v začetnih fazah prehranske verige prihaja do zavrţenja popolnoma uţitne 

hrane oziroma njenih delov, če smatramo, da niso uţitni in jih v nekaterih drugih kulturah 

smatrajo kot uţitne. V zadnjih fazah prehranske verige pa lahko uţitna hrana postane 

neuţitna zaradi varnostnih razlogov in jo je kot tako treba zavreči (HLPE 2014). 

Oblika zavrţene hrane je lahko tudi čezmerna prehranjenost ljudi, če s kaloričnim vnosom 

preseţemo priporočila. Preseţek se v tem primeru smatra kot zavrţena hrana (BCFN 2012). 
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V tej magistrski nalogi se besedna zveza »zavrţena hrana v gostinstvu« ne glede na 

opredelitev zavrţene hrane na sliki 1 nanaša na zadnjo fazo prehranske verige in predstavlja 

odpadke hrane v gostinstvu (viški hrane, ostanki s kroţnikov, napake pri pripravi hrane itd.) 

kot tudi izgube hrane v gostinstvu (na primer olupki, hrana s pretečenim rokom, 

kontaminirana hrana itd.). 

2.1.2 Zavržena hrana in trajnostni razvoj 

Izraz trajnostni razvoj je bil prvič uporabljen leta 1977. Uporabil ga je Clark Pirageas, in sicer 

v svoji knjigi z naslovom Trajnostna druţba
2
. Pojem trajnostni razvoj pa je postal teoretsko 

popularen in operativen šele leta 1987, in sicer s knjigo Svetovne komisije Zdruţenih narodov 

za okolje z naslovom Naša skupna prihodnost
3
. Poleg izraza trajnostni razvoj se pogosto 

pojavljajo tudi nekateri drugi izrazi, kot so obstojni razvoj, zmerni razvoj, uravnoteţeni 

razvoj, sonaravni razvoj in usklajeni razvoj (Vuk 2000, 39). 

Najpogosteje uporabljena definicija trajnostnega razvoja je definicija, ki jo je izoblikovala 

Svetovna komisija Zdruţenih narodov za okolje in razvoj (WCED – World Commission on 

Environment and Development) in pravi, da trajnostni razvoj pomeni zadovoljevanje potreb 

sedanje generacije, ne da si s tem ogroţali sposobnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje 

njihovih potreb (WCED 1987). Glede na to definicijo je moţno predpostaviti, da predstavlja 

zavrţena hrana ključni dejavnik (ne)uresničevanja trajnostnega razvoja. Hrana med odpadki 

ima pomembne negativne posledice za okolje, gospodarstvo in druţbo.  

Agenda 2030 za trajnostni razvoj, ki je bila sprejeta 25. septembra 2015 na vrhu Organizacije 

Zdruţenih narodov, na uravnoteţen način povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja – 

ekonomsko, socialno in okoljsko – in jih prepleta skozi 17 ciljev trajnostnega razvoja. Drugi 

cilj Agende 2030 se nanaša na odpravo lakote, zagotavljanje prehranske varnosti in boljše 

prehrane ter spodbujanje trajnostnega kmetijstva. V skladu s tem ciljem naj bi do leta 2030 

odpravili lakoto in zagotovili trajnostno pridelavo hrane, kar bi prispevalo k ohranjanju 

ekosistema. V dvanajstem cilju, ki se nanaša na zagotavljanje trajnostnega načina proizvodnje 

in porabe, naj bi do leta 2030 na svetovni ravni prodaje na drobno in končnega potrošnika 

zmanjšali količino ţivilskih odpadkov za polovico. Ravno tako naj bi zmanjšali izgube pri 

spravilu pridelka in vzdolţ oskrbovalne verige (UN 2015). Če bodo ti cilji doseţeni, bo to 

okrepilo ne le varnost preskrbe s hrano, ampak tudi izboljšanje preţivetja, zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov in ohranjanje naravnih virov, kot sta zemlja in voda. Skratka, 

zmanjševanje količin zavrţene hrane je tako samo po sebi cilj in sredstvo za doseganje drugih 

ciljev trajnostnega razvoja. 

                                                 
2
 Clark Pirageas: The sustainable society: Implications for limited growth. 

3
 Our common future. 
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2.2 Razlogi za nastanek zavrţene hrane 

FAO navaja različne razloge za nastanek zavrţene hrane tako med razvitimi drţavami kot 

drţavami v razvoju. Predvsem v razvitih drţavah se zavrţena hrana nanaša na preveliko 

proizvodnjo, torej na čas, ko je proizvodnja večja od povpraševanja. Prevelika proizvodnja je 

posledica potrebe po zagotavljanju dogovorjenih količin kupcu, vendar zaradi 

nepredvidljivega vremena ali nevarnosti napada škodljivcev kmetje proizvedejo več 

pridelkov, kot je potrebno. Tako nekateri kmetje višek pridelka prodajo naprej pridelovalcem 

ali ga porabijo kot krmo za ţivali, vendar se to pogosto finančno ne splača. Medtem se v 

drţavah v razvoju in nekaterih razvitih drţavah srečujejo z zavrţeno hrano na račun 

prezgodnjega pobiranja pridelkov, bodisi zaradi pomanjkanja hrane ali denarja. Na ta način se 

izgubita hranilna in ekonomska vrednost ţivila, tak pridelek pa ni več primeren za zauţitje 

(FAO 2011).  

Tudi visoki standardi glede videza ţivilskega izdelka, ki se zahtevajo pri prodaji, vplivajo na 

količine zavrţene hrane. Zavrţejo se na primer pridelki, ki niso ustrezno teţki, veliki in so 

neustreznih oblik ali videza. Čeprav se nekateri pridelki zato porabijo za krmo ţivali, so bili ti 

prvotno namenjeni in pridelani za prehrano ljudi. Tudi v predelovalnih obratih za hrano v 

veliki meri zasledujejo podobne cilje, pri čemer nastaja zavrţena hrana. K temu še dodatno 

pripomore dejstvo, da se pogosto finančno ne splača takega ţivila ponovno uporabiti v 

predelavi (Stuart 2009, po FAO 2011). 

Veliko zavrţene hrane je tudi na račun slabih skladiščnih prostorov ali celo pomanjkanja teh 

ter pomanjkanja predelovalnih obratov, zlasti v drţavah v razvoju. Ţivila se med čakanjem na 

predelavo pokvarijo in jih je treba zavreči. Dodatno zavrţeno hrano poleg tega povzročata 

neustrezna hladna veriga pri prevozu ţivil in neupoštevanje minimalnih standardov za varnost 

ţivil (Stuart 2009, po FAO 2011), posledica česar je lahko zdravstvena neustreznost ţivila 

zaradi prisotnosti toksinov, mikroorganizmov, ostankov pesticidov ali veterinarskih zdravil 

itd. (FAO 2011). 

Potrošnik pričakuje v trgovinah pestro ponudbo različnih ţivil, ne glede na sezono in čas 

nakupa, zato trgovci, v ţelji zadostiti kupcu, nabavljajo velike količine ţivil, ki pa jih nato ne 

prodajo v celoti. Za potrošnika so ţivila, ki se jim pribliţuje rok uporabnosti, manj privlačna 

za nakup, zato so trgovci še dodatno primorani k nakupu vedno novih ţivil, tudi zaradi 

cenovne politike, ki spodbuja kupovanje večjih količin po niţji ceni (SEPA – Swedish 

Environmental Protection Agency 2008, po FAO 2011).  

V drţavah v razvoju je količina zavrţene hrane minimalna. K temu prispeva predvsem odnos, 

saj je zaradi revščine nesprejemljivo hrano zavreči. Pomemben dejavnik je pri tem tudi, da 

lahko gospodinjstva kupijo le majhne količine ţivil, ki zadoščajo zgolj za dnevne potrebe 

(FAO 2011). Obratno pa v razvitih drţavah količina zavrţene hrane presega razumno raven. 
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Najbolj verjeten razlog za to je dejstvo, da si potrošnik v razvitih drţavah to lahko privošči 

(Stuart 2009, po FAO 2011).  

Raziskava, ki je bila leta 2006 opravljena v gospodinjstvih UK, je pokazala, da so glavni 

razlogi za zavrţeno hrano pri potrošnikih naslednji: 

 prevelika količina kupljene hrane na splošno, kar je tudi posledica različnih akcij, 

 večji nakup pokvarljivega blaga (na primer sadje in zelenjava), kot del zdravega 

prehranjevalnega vzorca in eksperimentiranja; 

 ţivila, ki jih bi bilo treba najprej zauţiti, ostajajo, saj potrošnik odloča, kaj je tisto, kar se 

bo določen dan jedlo; 

 »spomladansko čiščenje« omar, hladilnikov in zamrzovalnikov z odstranjevanjem starih, 

pozabljenih ali neţelenih ţivilskih proizvodov; 

 visoka občutljivost na higieno ţivil in datumi na označenih ţivilih, 

 čezmerna priprava hrane na splošno; 

 nezadovoljstvo z okusom hrane – predvsem hrana, ki jo pustijo otroci (WRAP 2007, 2; 

UKOM – Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje 2011). 

Razlogi, zaradi katerih potrošniki zavrţejo hrano, se razlikujejo tudi glede na vrsto ţivila. 

Najpogostejši razlogi za zavrţene mlečne izdelke so prevelike količine kupljenih mlečnih 

izdelkov, pretečen rok trajanja, kvar zaradi neustreznega shranjevanja (prekinjena hladna 

veriga, predolgo ohranjanje odprtega izdelka) ter preveliko pakiranje. Pogosto se mlečni 

izdelki zavrţejo tudi zaradi slabega, neprijetnega ali spremenjenega okusa od pričakovanega 

(Čanţek Majhenič in Kos Skubic 2014, 96). Največkrat prisotno ţivilo med zavrţeno hrano je 

kruh, ki se hitro stara. S staranjem kruha se spreminjajo njegove organoleptične lastnosti, kar 

je glavni razlog, da se zavrţe (Kovač 2014). Sadje in zelenjava se pri potrošniku največkrat 

zavrţe zaradi kvara, saj je večina sveţega sadja in zelenjave slabe obstojnosti (Bandelj idr. 

2014). 

Med dejavniki, ki vplivajo na zavrţeno hrano na ravni potrošnika, je tudi označevanje roka 

uporabnosti in (ne)razumevanje tega s strani potrošnika. Po Pravilniku o splošnem 

označevanju predpakiranih ţivil mora proizvajalec pri označevanju predpakiranih ţivil 

obvezno navesti datum uporabe ali datum minimalne trajnosti. Datum uporabe opredeljuje 

datum, do katerega je ţivilo treba uporabiti, saj po preteku navedenega datuma predstavlja 

neposredno nevarnost za človekovo zdravje. Datum minimalne trajnosti opredeljuje, do kdaj 

ţivilo ohranja svoje značilne lastnosti in ne predstavlja nevarnosti za človekovo zdravje, tudi 

če ţivilo zauţijemo po tem datumu (Uradni list RS, št. 36/2014). 

V svetu imajo glede označevanja predpakiranih ţivil drugačne predpise. V ZDA je obvezno 

označiti rok uporabnosti le za formule za dojenčke in določene vrste hrane, v ostalih primerih 

je odločitev v pristojnosti posameznih drţav. V ZDA, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji so 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=19951#%21/Uradni-list-RS-st-1-1995-z-dne-10-1-1995
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dovoljene tudi drugačne navedbe, kot so na primer datum prodaje, proizvodnje, priprave 

ţivila (Nahtigal 2014).  

Zaradi nerazumevanja razlike med datumom uporabe in datumom minimalne trajnosti naj bi v 

Evropi leta 2011 zavrgli 20 % še uţitne hrane. Rok uporabnosti, vezan na kakovost (datum 

minimalne trajnosti), ni ustrezen pokazatelj varnosti ţivila. V večini primerov se kakovost 

hrane (okus, vonj, videz) poslabša v tolikšni meri, da ni več primerna za zauţitje, še preden to 

ţivilo predstavlja tveganje za zdravje ljudi s stališča varnosti (Nahtigal 2014). 

2.3 Posledice zavrţene hrane 

2.3.1 Okoljske posledice 

Zavrţena hrana ima velik negativni vpliv na okolje. Po navedbah UNEP (2014) je ogljični 

odtis
4
 pridelane in nezauţite hrane v svetu ocenjen na 3,3 gigatone. Modri vodni odtis

5
 

zavrţene hrane znaša 250 km
3
, kar je enako trikratnemu volumnu Ţenevskega jezera. Letno 

zavrţemo hrano, ki jo pridelamo na 1,4 milijarde hektarov, kar predstavlja tretjino kmetijskih 

površin v svetu. Biološko razgradljivi odpadki pomenijo veliko obremenitev za okolje. 

Pribliţno 90 % razkrojenih organskih spojin se pretvori v odlagališčni (deponijski) plin, 

preostanek preide v izcedne vode. Pri primerni temperaturi in vlaţnosti poteka razkroj 

organskih snovi relativno hitro, kar pomeni, da emisije plina izhajajo še okoli 20 do 30 let, 

medtem ko so v izcednih vodah iz odlagališč predvsem biološko teţko razgradljive snovi in 

dušikove spojine prisotne tudi 100 do 200 let (UNEP 2014). 

Zaradi razširjanja pridelovalnih površin, zlasti za pridelavo krme za ţivinorejo, se krčijo 

gozdovi, s tem pa se zmanjšuje biotska raznovrstnost. Po podatkih FAO (2013a) prihaja do 

največjega krčenja gozdov na področju regij z nizkimi dohodki, na primer v Podsaharski 

Afriki in Latinski Ameriki. Med letoma 1980 in 2000 je v tropih nastalo več kot 55 % novih 

kmetijskih zemljišč, predvsem na račun krčenja zdravih gozdov, 28 % novih kmetijskih 

zemljišč pa je nastalo na področju poškodovanih gozdov (Gibbs idr. 2010, po FAO 2013a). 

Povprečni ogljični odtis zavrţene hrane znaša pribliţno 500 kg CO2-e (ekvivalent ogljikovega 

dioksida)
6
 na prebivalca na leto. Največji ogljični odtis zavrţene hrane imajo Evropa, Severna 

Amerika, Oceanija in industrializirana Azija, in sicer pribliţno 700–900 kg CO2-e na 

                                                 
4
 Količina izpustov ogljikovega dioksida (CO) in ostalih toplogrednih plinov (TPG). 

5
 Poraba površine vode in vodnih virov med proizvodnimi procesi. 

6
 Izraz »toplogredni plin« se nanaša na potencial plina za segrevanje ozračja. Vsak izmed šestih 

glavnih TGP ima drugačen potencial globalnega segrevanja. Zaradi poenostavitve maso posameznega 

TGP izrazimo kot  ekvivalent ogljikovega dioksida (CO2-e), s čimer se učinek različnih TGP zavede 

na skupni imenovalec (Umanotera 2009, 10). 
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prebivalca na leto, medtem ko ima Podsaharska Afrika najmanjši odtis na prebivalca – okoli 

180 kg CO2-e (FAO 2013a).  

Zavrţena hrana je biološko razgradljiv odpadek. Če je ne ločujemo, torej odloţimo v ustrezni 

zabojnik (za namen kompostiranja in predelave v bioplinarni) in jo odlagamo skupaj s 

preostankom odpadkov na odlagališče (deponijo) komunalnih odpadkov, se razkraja 

večinoma pod anaerobnimi pogoji (brez prisotnosti zraka). V takih pogojih se sprošča 

deponijski plin, sestavljen preteţno iz metana (CH4), ki ima višji toplogredni potencial od 

ogljikovega dioksida. Vsak kilogram CH4 v 100 letih ogreje Zemljo v povprečju 25-krat bolj 

kot enaka količina CO2 (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2007). Iz ene 

tone nepredelanih bioloških odpadkov, odloţenih na odlagališče, se lahko sprosti od 120 do 

180 m
3 

deponijskega plina (Themelis in Ulloa 2007; Hesnawi in Mohamed 2013). Kot navaja 

UNEP (2014), so odlagališča tretji največji izvor antropogenega metana v svetovnem merilu, 

kar predstavlja lokalni, regionalni in globalni problem, medtem ko so izcedne vode predvsem 

lokalni problem. Odlaganje biološko razgradljivih odpadkov na odlagališča je zato z 

zakonodajo, ki velja v EU, prepovedano (Uredba o odpadkih Uradni list RS, št. 37/2015, 

69/2015). 

2.3.2 Ekonomske posledice 

Ekonomske posledice zavrţene hrane so večplastne in jih je teţko ovrednotiti. Obstajata dva 

načina, s katerima bi jih lahko ovrednotili, in sicer ekonomske posledice zavrţene hrane na 

podlagi proizvodnih stroškov in ekonomske posledice na podlagi trţne cene blaga. V prvem 

primeru, v skladu s klasično šolo ekonomske teorije, je vrednost dobrin sorazmerna s količino 

virov, ki so potrebni za njihovo proizvodnjo. Ekonomske posledice zavrţene hrane bi tako 

lahko določili kot vrednost, ki je izgubljena z odpadki. V drugem primeru, v skladu z 

neoklasično šolo ekonomske teorije, vrednost dobrin ni odvisna od proizvodnih stroškov, 

ampak od svoje koristnosti, ki jo predstavlja cena na trgu. V tem primeru predstavlja 

ekonomske posledice zavrţene hrane cena dobrine na trgu. Na podlagi teorije ekonomske 

blaginje je treba oceniti tudi zunanje vplive proizvodnje hrane, torej »ceno«, ki jo je druţba 

pripravljena plačati na račun onesnaţenja okolja ter za nekoristno porabo kmetijskih zemljišč 

(poraba kmetijskih zemljišč za proizvodnjo hrane, ki se jo nato zavrţe), saj bi jih lahko 

uporabili za druge, primernejše namene (BCFN 2012). 

Velike stroške za druţbo, povezane z zavrţeno hrano, predstavljajo tudi s tem povezana 

izguba tal, vode in biotske raznovrstnosti, ki jih je še treba kvantificirati. Neposredni 

gospodarski stroški zavrţene hrane, ki je bila pridelana v kmetijstvu (razen rib in morskih 

sadeţev), ki temeljijo na proizvajalčevih cenah, znašajo okoli 750 milijard dolarjev (USD), 

kar je enako BDP-ju Švice (FAO 2013a). 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6_uD4osrSAhWkNJoKHdwoCsQQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&usg=AFQjCNFAawLD3GWiyGx0HC9l_uj-MVOiXQ&sig2=NPQXOdWVbvJ10i5yIkbNRQ
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UNEP (2014) navaja, da je bila na globalni ravni leta 2012 zavrţena hrana povezana z 

naslednjimi stroški: emisije TGP – 394 milijard USD, krčenje gozdov – 2,9 milijard USD, 

poraba vode  – 7,7 milijard USD, pomanjkanje vode – 164 milijard USD, onesnaţenje vode – 

24 milijard USD, erozija zemlje – 34,6 milijard USD, izguba biodiverzitete – 9,5 milijard 

USD, stroški, povezani z zdravjem ljudi, pa so znašali 338,6 milijard USD. 

Raziskava v Italiji je pokazala, da so znašali stroški na račun zavrţene hrane znotraj 

prehranske verige 12.698 milijonov EUR, od tega je 79 % stroškov nastalo v kmetijstvu, 12 % 

v ţivilski industriji in 9 % pri distribuciji (BCFN 2012). V študiji o ekonomskih posledicah 

zavrţene hrane v ZDA sta Buzby in Hyman (2012) ocenila, da je leta 2008 skupni strošek 

zavrţene hrane v fazi od prodaje do vključno končnega potrošnika znašal 165,6 milijard USD. 

V raziskavi v UK pa so ocenili strošek tone zavrţene hrane znotraj celotne prehranske verige 

v višini 950 GBP (EU Committee 2014). Podatki kaţejo, da v UK letno zavrţejo za 680 

milijonov GBP kruha, za 89 milijonov GBP jabolk in za 520 milijonov GBP mleka in sira, kar 

za povprečno gospodinjstvo predstavlja letne stroške zavrţene hrane v višini pribliţno 470 

GBP (WRAP 2017). 

2.3.3 Socialne posledice 

Hrana je osnovna človekova pravica. Leta 1996 je Svetovni prehranski vrh (WFS – World 

Food Summits) sprejel splošno priznano načelo, da morajo imeti vsi ljudje vedno zagotovljen 

fizični, socialni in ekonomski dostop do zadostne količine varnih in hranljivih ţivil za 

zadovoljitev svojih prehranskih potreb in ţelja za aktivno in zdravo ţivljenje. Zagotavljanje 

prehranske varnosti zahteva večdimenzionalne politike, vključno z razvojem trajnostnega 

kmetijstva, predelave hrane in trgovine, zagotavljanjem finančne pomoči ranljivim skupinam 

in prizadevanjem za boj proti nedohranjenosti (EP – European Parliament 2015). 

Redistribucija hrane je torej ključna za boljšo prehransko varnost in vključevanje 

marginaliziranih skupin nazaj v druţbo (EBM – Ekologi brez meja 2016).  

Ob zavedanju, da milijarda ljudi v svetu trpi za podhranjenostjo, ima zavrţena hrana tudi 

etične razseţnosti. Samo s hrano, ki se zavrţe v Afriki in Evropi, bi lahko nahranili 500 

milijonov ljudi (FAO 2011). Po napovedih Zdruţenih narodov se bo število prebivalstva do 

leta 2050 povečalo na 9 milijard, kar pomeni, da se bo moral za zadovoljitev potreb po hrani 

obseg kmetijske pridelave podvojiti. Z zmanjšanjem količin zavrţene hrane lahko doseţemo 

ne le zmanjšanje pritiska na omejene naravne vire in s tem zmanjšanje degradacije okolja, 

temveč tudi zmanjšanje potreb po povečevanju proizvodnje hrane v luči naraščanja števila 

svetovnega prebivalstva (Bandelj idr. 2014). 
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2.4 Količine in vrste zavrţene hrane 

Po podatkih FAO (2011) se v procesu od pridelave do predelave v drţavah v razvoju zavrţe 

40 % vse pridelane hrane. Medtem se v razvitih drţavah zavrţe 40 % vse pridelane hrane v 

fazi potrošnje. Ne glede na to, da se podatki o količinah zavrţene hrane razlikujejo zaradi 

različnih modelov in metodologij za ocenjevanje, so ugotovitve enake, in sicer da se v razvitih 

drţavah največ hrane zavrţe v fazi potrošnje, v drţavah s srednjimi in nizkimi prihodki pa se 

največ hrane zavrţe v fazi pridelave (FAO 2011). 

 

 

Slika 2: Zavrţene kilokalorije po regijah leta 2009 (kcal/prebivalca/dan) 

Vir: WRI 2013. 

Z zavrţeno hrano se zavrţe tudi prehranska energija, izraţena v kilokalorijah (slika 2). Kot je 

razvidno iz slike 2, se je leta 2009 v Severni Ameriki in Oceaniji dnevno zavrglo za 1520 

kilokalorij (kcal) hrane na prebivalca, od tega 61 % kcal pri potrošnikih. V juţni in 

jugovzhodni Aziji se je dnevno zavrglo 414 kcal na prebivalca, od tega 81 % kcal med 

proizvodnjo, spravilom in prevozom (WRI 2013). 

 

 

Slika 3: Deleţ zavrţene hrane v prehranski verigi med 28 drţavami EU leta 2012 

Vir: FUSION 2016. 
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Raziskava, izvedena leta 2012 v 28 drţavah EU, je pokazala, da se znotraj celotne prehranske 

verige največ uţitne hrane in njenih neuţitnih delov zavrţe v gospodinjstvih, in sicer 53 % 

vse zavrţene hrane, 30 % vse zavrţene hrane nastane pri pridelavi in predelavi, 12 % se jo 

zavrţe v gostinstvu, 5 % pa v trgovski dejavnosti. Po tej statistiki je bilo leta 2012 ustvarjenih 

173 kg zavrţene hrane na prebivalca (slika 3) (FUSION 2016).  

V gostinstvu v EU se povprečno zavrţe 12,3 milijonov ton hrane (EC – European 

Commission 2010a). Po raziskavi, opravljeni leta 2011 v UK (WRAP 2013a), se vsako leto v 

komercialnem gostinstvu in kolektivnem prehrambnem gostinstvu zavrţe 920 tisoč ton hrane, 

od tega 75 % še popolnoma uţitne. Po tej raziskavi se zavrţe vsak šesti obrok, kar predstavlja 

18 % vse kupljene hrane. Pri tem velja, da bi se znatnim količinam zavrţene hrane v 

gostinstvu lahko izognili z ustreznim ravnanjem. 

Preglednica 1: Količine zavrţene hrane v gostinskem sektorju v UK, ki bi se jim lahko 

izognili (v tonah na leto) 

Vrsta zavrţene hrane Količina v tonah 

Krompir in krompirjevi izdelki 193.000 

Sadje in zelenjava 139.000 

Kruh in pekovski izdelki 105.000 

Mešani ostanki s kroţnikov 67.000 

Riţ in testenine 64.000 

Meso in ribe 57.000 

Celotni obrok 20.000 

Ostalo (manj kot 2 %) 35.000 

Skupaj 680.000 

Vir: WRAP 2013a.  

Kot prikazuje preglednica 1, bi se lahko z ustreznimi praksami izognili velikim količinam 

zavrţene hrane, in sicer v povprečju letno 193.000 tonam zavrţenega krompirja in 

krompirjevih izdelkov, 139.000 tonam sadja in zelenjave ter 105.000 tonam kruha in 

pekovskih izdelkov. 

V Sloveniji nastane povprečno 151.000 ton zavrţene hrane letno (SURS – Statistični urad 

Republike Slovenije 2016a). Leta 2015 je nastalo povprečno 73 kg zavrţene hrane na 

prebivalca, kar je več kot leta 2013, ko smo povprečno proizvedli 61 kg zavrţene hrane na 

prebivalca. Leta 2015 je največ zavrţene hrane nastalo v gospodinjstvih, in sicer 48 % vse 

zavrţene hrane, 24 % vse zavrţene hrane je nastalo v proizvodnji, 19 % v gostinstvu in 9 % v 

trgovini (preglednica 2). Od tega je bilo zavrţenih 36 % uţitnih in 64 % neuţitnih delov hrane 

(SURS 2016a). 
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Preglednica 2: Letne količine zavrţene hrane v Sloveniji v tonah glede na izvor 

Zavrţena hrana glede 

na izvor 
2013 2014 2015 

Proizvodnja hrane 27.692 34.208 36.691 

Trgovina z ţivili 9.626 10.772 13.438 

Gostinstvo in streţba 

skupaj 
26.505 29.114 27.782 

Gospodinjstvo 68.043 71.474 73.080 

Skupaj 131.866 145.568 150.991 

Vir: SURS 2016a. 

Skupna količina zavrţene hrane v Sloveniji se je med letom 2013 in 2015 povečala. V 

gostinstvu in streţbi se je količina zavrţene hrane v letu 2015 zmanjšala za 1332 ton v 

primerjavi z letom 2014, medtem ko se je količina zavrţene hrane v gospodinjstvu leta 2015 

povečala za 1606 ton v primerjavi z letom 2014 (SURS 2016a)  (preglednica 2). 

Raziskava med slovenskimi gospodinjstvi je pokazala in potrdila raziskave iz tujine, saj je 

med zavrţeno hrano največ zelenjave (40 %), sledijo sadje (36 %), kruh (32 %) in mlečni 

izdelki (22 %) (EBM 2014b). V raziskavi med nemškimi gospodinjstvi (Braun 2012, po 

Čanţek Majhenič in Kos Skubic 2014, 92) so ugotovili, da se najpogosteje zavrţejo sadje in 

zelenjava (26 %), pekarski izdelki (18 %), testenine (15 %), ostanki jedi (12 %), mlečni 

izdelki (8 %), pijače (7 %) ter meso in ribe (6 %). Podobno so ugotovili tudi v gospodinjstvih 

v UK (WRAP 2017), kjer so v letu 2012 najpogosteje zavrgli sadje in zelenjavo (27 %), 

sledijo pijača (17 %), pekovski izdelki (11 %), ostanki obrokov (10 %), mlečni izdelki (10 %) 

in meso (7%).  

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da se razmerja količin zavrţene hrane znotraj prehranske 

verige med drţavami bistveno ne razlikujejo. Med zavrţeno hrano so najpogosteje prisotna 

hitro pokvarljiva ţivila, kot sta sadje in zelenjava. 

2.5 Ravnanje z zavrţeno hrano 

2.5.1 Splošno o odpadkih 

Nova okvirna direktiva o ravnanju z odpadki (2008/98/EC) uveljavlja nov pristop k obravnavi 

odpadka. Odpadki so vir surovin (in ne samo nekaj, kar je potrebno čim ceneje odloţiti), zato 

morajo drţave članice EU sprejeti ukrepe, da se odpadki v čim večji meri ponovno uporabijo. 

Direktiva določa 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki (slika 4), ki se upošteva kot 

prednostni vrstni red pri načrtovanju politike in pripravi zakonodaje na področju odpadkov 

(EKO-TCE –Tehnološki center za aplikativno ekologijo 2010). 
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Slika 4: 5-stopenjska hierarhija ravnanja z odpadki 

Vir: EKO-TCE 2010. 

Kot prikazuje slika 4, sta v hierarhiji ravnanja z odpadki kot najvišji prioriteti navedena 

preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova ponovna uporaba. Ker zavrţena hrana spada 

med odpadke, je treba tudi pri ravnanju z zavrţeno hrano upoštevati načela hierarhije, in sicer 

preprečevanje nastajanja zavrţene hrane kot najvišjo prioriteto. 

2.5.2 Ukrepi za zmanjšanje količin zavržene hrane 

Na podlagi predhodno opravljenih raziskav, študij in primerov dobre prakse je mogoče v 

literaturi zaslediti nekatere ukrepe, ki lahko pripomorejo z zmanjševanju količin zavrţene 

hrane. Ti ukrepi so navedeni v nadaljevanju.  

Kot navajajo Quested idr. (2011, po Quested idr. 2013), največ koristi za okolje izhaja iz 

preprečevanje nastanka zavrţene hrane znotraj celotne prehranske verige. S tem, ko 

preprečimo nastanek zavrţene hrane, preprečimo tudi nepotrebno porabo energije, vode in 

drugih virov, ki se sicer porabijo pri pridelavi ţivil in emisije TPG, ki nastanejo pri transportu 

ţivil. 

Ključnega pomena za zmanjševanje količin zavrţene hrane znotraj prehranske verige, 

predvsem za zmanjšanje količin zavrţene hrane pri potrošnikih, je ozaveščanje javnosti. Pri 

tem gre predvsem za podajanje praktičnih nasvetov, kako zmanjšati količine zavrţene hrane v 

povezavi z doseganjem koristi na ekonomski in okoljski ravni. Ozaveščanje o zavrţeni hrani 

povečuje povpraševanje po novih izdelkih, kar lahko prispeva k novim rešitvam na področju 

zmanjševanja problematike zavrţene hrane (FAO 2013b). 

Splošna priporočila za zmanjševanje količin zavrţene hrane pri potrošnikih (predvsem v 

gospodinjstvih) so navedena v nadaljevanju (MOP – Ministrstvo za okolje in prostor 

Republike Slovenije 2017): 
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 Načrtovanje nakupov: načrtovanje obrokov za več dni vnaprej, sestava seznama ţivil za 

nakup, kupovanje nepakiranega sadja in zelenjave. 

 Preverjanje datumov uporabe: če ţivila ne potrebujemo takoj, raje izberemo ţivilo z 

daljšim rokom uporabe ali pa ga kupimo, ko ga potrebujemo. 

 Upoštevanje proračuna: varčevanje s hrano pomeni tudi varčevanje z denarjem. 

 Vzdrţevanje hladilnika: preverjanje tesnil in temperature hladilnika. 

 Upoštevanje navodil za shranjevanje. 

 Skrb za red v hladilniku: novo kupljene izdelke postavimo zadaj, izdelke, ki so ţe v 

hladilniku, prestavimo naprej. 

 Serviranje manjših obrokov. 

 Poraba ostankov hrane: poraba ostankov hrane kot drug obrok ali pa zamrzovanje 

ostankov hrane. 

V fazi potrošnje, torej pri trgovcih in končnih potrošnikih, lahko k zmanjševanju količin 

zavrţene hrane pristopimo tudi na druge načine. Trgovine za izdelke pred iztekom roka 

uporabe pospešijo prodajo z niţjimi cenami v skladu z navodili o zniţanju cen. Ko trgovec 

ugotovi, da ţivila ne bo mogoče prodati v roku uporabnosti, se lahko dogovori o doniranju 

viška hrane. Ţivilo mora imeti še nepretečen rok uporabnosti in biti zdravstveno neoporečno 

(Vrščaj Vodošek in Polovšak 2014, 72). S pospeševanjem prodaje ţivil pred iztekom roka 

uporabnosti trgovec zelo prispeva k zmanjševanju količin zavrţene hrane (Vrščaj Vodošek in 

Polovšak 2014). V skladu z novo zakonodajo o zagotavljanju informacij o ţivilih 

potrošnikom (Uredba 1169/2011) lahko trgovec od decembra 2014, če se tako določi, ţivilo s 

pretečenim rokom minimalne trajnosti proda ali ga donira humanitarnim organizacijam. Pri 

tem je nosilec ţivilske dejavnosti sam odgovoren za varnost in ustrezno kakovost (Uradni list 

EU št. L 304/18). 

Tudi spodbude v obliki davčnih olajšav in raznih projektov in programov na različnih ravneh 

pripomorejo k preprečevanju nastanka zavrţene hrane. Primerjalna študija o evropski 

zakonodaji in praksah doniranja hrane, ki jo je izdelala revizijska hiša Deloitte, kaţe, da 

davčni odbitki in olajšave spodbujajo donacije hrane. V Franciji imajo podjetja, ki donirajo 

hrano humanitarnim organizacijam, 60-odstotno, v Španiji pa 30-odstotno davčno olajšavo. V 

Franciji podjetje stane več, če neprodano hrano pošlje v energetsko predelavo za bioplin, 

kakor če jo donira bankam hrane, kar je skladno z evropsko hierarhijo ravnanja z odpadki. 

Tudi v Sloveniji so bile leta 2013 uvedene davčne olajšave za donacije ţivil humanitarnim 

organizacijam. Marca 2015 pa je vlada sprejela sklep, ki zavezuje Ministrstvo za kmetijstvo k 

povezavi vseh resorjev, ki lahko donirajo hrano iz obratov javne prehrane humanitarnim 

organizacijam (Prijatelj Videmšek 2015).  

Na globalni ravni poznamo več projektov, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in zmanjševanjem 

količin zavrţene hrane znotraj celotne prehranske verige s poudarkom na zmanjševanju in 

preprečevanju nastanka zavrţene hrane pri potrošnikih. V UK so tako leta 2000 ustanovili 
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poseben vladni program WRAP za zmanjšanje in preprečevanje nastajanja odpadkov na vseh 

področjih in vrstah odpadkov, s pomočjo katerega so kmalu ugotovili, da so v snovnem toku 

komunalnih odpadkov ogromne količine zavrţene hrane. Začeli so temeljito raziskovati pri 

virih in spremljali različne odzive na ugotovitve. Samo stroški odlaganja zavrţene hrane naj 

bi presegali 304 milijone EUR na leto. S koordiniranimi aktivnostmi preko celotne prehranske 

verige jim je v petih letih uspelo zmanjšati količine zavrţene hrane, ki bi se ji lahko izognili, 

za celih 21 % v petih letih, v skupni vrednosti 4,5 milijard EUR (EBM 2015). S 

prostovoljnimi zavezami trgovcev so v UK dosegli neto korist zaradi zmanjšanja količin 

zavrţene hrane v višini 1,64 milijarde EUR za gospodinjstva in 313 milijonov EUR za 

dobavno verigo.  

Nacionalna kampanja Love Food Hate Waste (LHFW) je med letoma 2007 in 2012 pomagala 

gospodinjstvom v UK zniţati količino zavrţene hrane, ki bi se ji lahko izognili, za 21 %, s 

čimer so prihranili 13 milijard GBP. Na Danskem so v petih letih kampanje Stop Spild Af 

Mad (Stop zavrţeni hrani), ki je povezala vse ključne akterje in je imela velik odziv v medijih 

ter med posamezniki, zmanjšali količino zavrţene hrane za 25 %, kar je znašalo 4,4 milijarde 

danskih kron. V Italiji imajo gostje gostinskih obratov moţnost odnesti ostanke hrane domov 

celo na podlagi določila vrhovnega kasacijskega sodišča, lastniki restavracij, podobno kot v 

anglosaških drţavah, pa morajo omogočiti gostom odnesti ostanke hrane s kroţnikov domov 

(Prijatelj Videmšek 2015). Na globalni ravni deluje tudi iniciativa Save food, ki v sodelovanju 

s parterji UNEP, FAO, Messe Düsseldorf in v podporo kampanji Zdruţenih narodov Zero 

Hunger Challenge vodi kampanjo Think.Eat.Save. S kampanjo si prizadevajo spodbuditi 

globalne, regionalne in nacionalne ukrepe preprečevanja nastanka zavrţene hrane 

(Think.Eat.Save 2014). 

 

V Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v letu 2010 začelo akcije za 

zmanjševanje količin odpadkov, vključno z zavrţeno hrano. V ta namen je bil organiziran 

posvet za ozaveščanje javnosti in predstavnike medijev, da so začeli pisati o tem, kako lahko 

vsak posameznik zmanjša količino odpadkov, tudi zavrţene hrane, če ob vsakem nakupu 

pomisli, koliko izdelkov ali njihovih delov postane odpadek. MOP je v decembru 2015 v 

sodelovanju s SURS začel izvajati 14-mesečni pilotni projekt »Food waste« s ciljem 

vzpostaviti primerljivo metodologijo spremljanja podatkov o zavrţeni hrani, kar je osnova za 

postavitev kvantitativnega cilja na področju preprečevanja in zmanjševanja količin zavrţene 

hrane (MOP 2016). 

 

V Sloveniji se z namenom preprečevanja nastanka zavrţene hrane izvajajo naslednji ukrepi: 

 finančni ukrep – davčne olajšave za donacijo ţivil humanitarnim organizacijam (66. člen 

Zakona o dohodnini in 59. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb); 

 prenos evropske zakonodaje o označevanju, predstavitvi in oglaševanju ţivil (Uredba EU 

1169/2011 in Uredba ES 2073/2005); 
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 prostovoljne aktivnosti za prevzem in razvoz viškov hrane; 

 projekti nevladnih organizacij; 

 aktivnosti humanitarnih organizacij; 

 organizacija mednarodne konference o kroţnem gospodarstvu s posebnim sklopom 

predavanj o zavrţeni hrani; 

 vladni posvet Slovenija brez zavrţene hrane – »Kako naprej?«; 

 številne spodbude za lokalno pridelano hrano (MOP 2016). 

V Sloveniji deluje tudi projekt »Volk sit, koza cela« pod okriljem društva Ekologi brez meja, 

ki ozavešča širšo javnost o problematiki zavrţene hrane in si prizadeva, da bi ukrepe za 

zmanjševanje in preprečevanje zavrţene hrane znotraj celotne prehranske verige povezali v 

obliki Nacionalne platforme za Slovenijo brez zavrţene hrane (EBM 2014a).  

2.5.3 Doniranje viškov hrane 

Doniranje viškov hrane je model reševanja hrane pred zavrţenjem in ključni element socialne 

komponente zavrţene hrane. Viške hrane v gostinstvu lahko na primer doniramo dobrodelnim 

organizacijam, ki so registrirane za razdeljevanje viškov hrane socialno ogroţenim skupinam. 

Vendar, kot pravita Gril in Kriţnar (2014), razdeljevanje viška hrane za humanitarne 

organizacije predstavlja dodaten strošek (prevoz, razdeljevanje v za to registriranem prostoru, 

posoda, ki vzdrţuje temperaturo). Poleg tega morajo biti zaposleni in prostovoljci seznanjeni 

z analizo tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk (HACCP – Hazard Analysis of 

Critical Control Point), njenimi smernicami in načrti, se po njih ravnati in voditi ustrezno 

dokumentacijo. Dobrodelni donatorski prispevek je lahko pomemben tudi za podjetje, saj na 

ta način deluje v javno dobro, večja je njegova prepoznavnost in nenazadnje tudi 

konkurenčnost.  

Po priporočilih finske uprave za varno hrano (EVIRA – Finnish Food Safety Authority), ki 

temelji na zakonodaji EU, mora donirana hrana ustrezati mikrobiološkim, kemičnim in 

fizikalnim parametrom kakovosti, sestavi in drugim lastnostim ter mora biti primerna za 

človekovo prehrano. Hrana ne sme predstavljati tveganja za zdravje ljudi, njeno označevanje 

pa ne sme zavajati potrošnika. Poleg pakirane hrane se lahko donira tudi nepakirana hrana, 

torej hrana, proizvedena v kuhinjah. Hrana, ki je bila enkrat ţe postreţena, se ne sme servirati 

še enkrat. Namesto da se višek pripravljene hrane zavrţe, se taka hrana lahko donira, in sicer 

neposredno vroča ali hitro ohlajena na 6 °C še istega dne (EVIRA 2013). 

Doniranje hrane lahko poteka preko različnih kanalov, najpogosteje preko bank hrane in 

javnih kuhinj. Banke hrane pomembno dopolnjujejo neposredno razdeljevanje hrane s strani 

trgovcev in proizvajalcev, saj lahko sprejmejo velike pošiljke hrane, ki jih manjše 

organizacije ne bi zmogle, in učinkovito poskrbijo za njihovo distribucijo.  
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Italija je kot prva evropska drţava sprejela Pravilnik o razdelitvi ţivil za namene socialne 

solidarnosti in na podlagi tega ustanovila projekt Siticibo (Prijatelj Videmšek 2015). Po 

pravilniku je banka hrane končni porabnik, kar pomeni, da so donatorji hrane odgovorni za 

njeno varnost zgolj bankam hrane, ne pa posameznim uporabnikom teh bank, kar stimulira 

doniranje. Leta 2014 so v okviru projekta Siticibo zbrali 319 ton kruha in sadja, razdelili 

dober milijon obrokov iz javnih obratov prehrane in 4300 ton hrane od distributerjev. Leta 

2014 je v Italiji začela delovati tudi spletna platforma Next Door Help, v okviru katere si 

ljudje izmenjujejo viške hrane (Prijatelj Videmšek 2015). 

V Sloveniji se je k razdeljevanju viškov hrane resneje pristopilo na pobudo humanitarne 

organizacije LIONS klub Bled Golf leta 2013 s projektom »Viški hrane 2013–2014«. Pri tem 

je zveza LIONS klubov Slovenije nastopala v vlogi organizatorja prevzema in predaje 

dnevnega doniranja viškov hrane dogovorjenim institucijam oziroma porabnikom (Gril in 

Kriţnar 2014). V okviru tega projekta in Zavoda Pod strehco deluje razdeljevalnica toplih 

obrokov in hrane v Ljubljani. Tudi Slovenska filantropija, ki je januarja 2014 začela prevzem 

viškov hrane in razdeljevanje, poleg sveţe pripravljene hrane, ki ostane v trgovinah ob 

zaključku delovnega časa, prevzema tudi hrano iz restavracij, ki je tem ne uspe prodati. 

Šestkrat na teden se prostovoljci odpravijo v trgovine in restavracije, kjer prevzamejo hrano, 

jo pripeljejo na sedeţ organizacije – ta se je morala registrirati kot ţivilski obrat – in razdelijo 

posameznikom. Zbiranje in razdeljevanje hrane poteka v Ljubljani in poskusno na Bledu 

(Prijatelj Videmšek 2015). Poleg omenjenih organizacij se z viški hrane ukvarjajo tudi 

nekatere druge organizacije (LIONS klub Celje Mozaik, Karitas, Zveza prijateljev mladine, 

SIBAHE – Slovenska banka hrane, Vincencijeva zveza dobrote). 

2.5.4 Recikliranje zavržene hrane 

Najbolj poznana načina recikliranja zavrţene hrane sta aerobna in anaerobna obdelava. 

Aerobna obdelava ali kompostiranje je način biorazgradnje organskih snovi, prisotnih v 

zavrţeni hrani in vrtnem odpadu, ki ju za ta namen ločeno zbiramo v skladu z Uredbo o 

ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni 

list RS, št. 39/2010). Proces kompostiranja temelji na delovanju mikroorganizmov, predvsem 

plesni, alg, aktinomicet in enoceličarjev na biološko snov ob zadostni prisotnosti zraka 

(kisika) in vode. Osnovni produkti kompostiranja so humus in mineralne snovi. Anaerobna 

obdelava pa je način razgradnje bioloških odpadkov z delovanjem bakterij v vodnem mediju 

brez prisotnosti zraka oziroma kisika. V tem procesu nastaja bioplin, ki je v povprečju 

sestavljen iz 2/3 metana in 1/3 ogljikovega dioksida in drugih plinov. Bioplin se nadalje 

uporablja kot vir energije (Vuk 2008). Reciklira se tudi ločeno zbrano odpadno jedilno olje in 

masti; iz njega se pridobivata biodizel (ekološko gorivo) in glicerin, ki se uporablja v 

farmaciji (OZR – Okoljski raziskovalni zavod 2016). 

https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201039#%21/Uradni-list-RS-st-39-2010-z-dne-17-5-2010
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201039#%21/Uradni-list-RS-st-39-2010-z-dne-17-5-2010
https://www.uradni-list.si/1/index?edition=201039#%21/Uradni-list-RS-st-39-2010-z-dne-17-5-2010
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V Sloveniji obratuje 19 kompostarn za obdelavo ločeno zbranih bioloških komunalnih 

odpadkov in tudi zelenega odpada ter blata iz čistilnih naprav z najmanjšo zmogljivostjo 

kompostiranja 145.670 ton. Poleg tega v Sloveniji obratuje tudi 11 bioplinarn za predelavo 

biološko razgradljivih odpadkov z letno zmogljivostjo 464.650 ton (vključene so tudi 

naprave, ki poleg odpadkov obdelujejo tudi obnovljive surovine, kot so na primer silos, 

koruza, travna silaţa, rastlinski potaknjenci, ostanki krme) (MOP 2016). 

Primer dobre prakse recikliranja zavrţene hrane v gostinstvu je začasna restavracija BIOMAT 

iz Avstrije, ki je v času »design« tedna Vienna Design Week 2013 svojim gostom omogočila, 

da so svoje organske odpadke zamenjali za obrok. Restavracija je zbrane organske odpadke 

posredovala lokalni kmetiji, kjer so jih predelali v bioplin, tega pa so nato uporabili za 

kuhanje. S tem so v restavraciji ţeleli pokazati na trajnostni krog ponovne uporabe, ki bi ga 

lahko v svoj koncept vključile mnoge restavracije, torej da bi zavrţeno hrano uporabili kot vir 

energije za kuhinjo (Zelena Slovenija – portal za trajnostni razvoj 2013). Bioplin, pridobljen 

iz zavrţene hrane, izkoriščajo tudi v hotelu Hilton Stockholm Slussen na Švedskem, kjer 

zavrţeno hrano pošiljajo v bioplinarno, pridobljeni plin pa uporabljajo za pogon sluţbenih 

vozil. V hotelu Le Chateau Montebello v Kanadi zavrţeno hrano kompostirajo v za potrebe 

hotela zgrajeni kompostarni, pridelan kompost pa uporabljajo kot gnojilo na lastnem 

zeliščnem vrtu (Stop food waste 2013). 

Zavrţeno hrano lahko uporabimo tudi kot krmo za ţivali, pri čemer je vpliv na okolje, v 

primerjavi z vplivom, ki ga predstavlja pridelava poljščin za ta namen, veliko manjši. Kot 

navajajo zuErmgassen idr. (2016), se kuhana zavrţena hrana uporablja tudi za krmljenje 

prašičev, kar poznamo pod izrazom pomije, vendar je to v drţavah EU prepovedano zaradi 

tveganja, povezanega s pojavom parkljevke in slinavke pri prašičih. Znano je, da se ne glede 

na to del zavrţene hrane še vedno uporabi kot pomije za prašiče, vendar to predstavlja majhen 

deleţ vse zavrţene hrane v EU (zuErmgassen idr. 2016). Tak način recikliranja zavrţene 

hrane pa spodbujajo v Juţni Koreji, na Japonskem, Tajskem in Tajvanu. Na Japonskem in v 

Juţni Koreji tveganje za zdravje zmanjšujejo z naknadno toplotno obdelavo teh odpadkov, ki 

jo izvajajo registrirani proizvajalci pomij. Na tak način so med letoma 2006 in 2007 reciklirali 

35,9 % (Japonska) in 42,5 % (Juţna Koreja) zavrţene hrane za ţivalsko krmo, pred tem pa so 

večino zavrţene hrane odloţili na odlagališča. Zagovorniki (Fairlie 2010; Stuart 2009; 

Wadhwa in Bakshi 2013, po zuErmgassen idr. 2016) trdijo, da so pomije poceni in okolju 

prijazna krma za ţivali, kritiki (Garcia idr. 2005; House of Lords 2014, po zuErmgassen idr. 

2016) pa trdijo, da pomije za ţivali niso varne in poslabšajo kakovost svinjskega mesa.  
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3 ZAVRŽENA HRANA V GOSTINSTVU 

3.1 Uvod 

Problematika zavrţene hrane v gostinskem sektorju je slabo raziskana in opredeljena. Na 

razpolago ni veliko znanstvenih oziroma strokovnih publikacij, razpoloţljiva literatura je 

predvsem v obliki poročil, ki opisujejo zavrţeno hrano v gostilnem sektorju, in strategij 

preprečevanja nastanka zavrţene hrane v nekaterih drţavah in regijah. V omenjeni literaturi 

tudi ni na razpolago veliko podatkov o količinah zavrţene hrane znotraj sektorja. Na podlagi 

raziskav, ki so jih opravili Parfitt idr. (2013, po Pirani in Arafat 2015), da se letno v 

gostinstvu UK zavrţe 920 tisoč ton hrane in da bi se ji bilo mogoče v 75 % izogniti, pa lahko 

sklepamo, da je problematika zavrţene hrane v gostinstvu pomembna. 

V gostinstvu se srečujemo z različnimi razlogi za nastanek zavrţene hrane. Tako je lahko 

zavrţena hrana posledica prevelikih količin pripravljene hrane; lahko so to ostanki pri 

pripravi, ostanki s kroţnikov gostov ali pa pokvarjena hrana. Med zavrţeno hrano v 

gostinstvu prevladujejo jedi iz krompirja, sadje in zelenjava in zavrţki hrane, ki se jim ne 

moremo izogniti (ITP – International Tourism Partnership 2014). 

Razlogi oziroma viri zavrţene hrane so odvisni od več dejavnikov. Pomembnejši dejavnik je 

vrsta gostinskega obrata. Raziskava med gostinskimi obrati UK je pokazala, da se največ 

hrane s kroţnikov gostov (46 %) zavrţe v samopostreţnih restavracijah, medtem ko se največ 

hrane zavrţe med pripravo (50 %) v restavracijah, kjer poteka streţba pri mizah (WRAP 

2013b). Na splošno največ hrane (iz vseh virov skupaj) zavrţejo v samopostreţnih 

restavracijah (24 % vse hrane), najmanj pa v restavracijah s hitro prehrano (7 % vse hrane) 

(HLPE 2014). 

Raziskava, opravljena med restavracijami v ZDA leta 2013, je pokazala, da večina, 84,3 % 

restavracij, ki so sodelovale v raziskavi, zavrţeno hrano odvrţe med ostale odpadke, 14,3 % 

restavracij ostanke hrane reciklira (pomije, kompostiranje, bioplinarme), le 1,4 % restavracij 

pa viške hrane donira socialno ogroţenim skupinam (BSR 2014).  

V gostinstvu se je moţno zavrţeni hrani izogniti v različnih fazah. Pri tem so se kot uspešni 

ukrepi pokazali ustrezno načrtovanje nakupa ţivil, ustrezno shranjevanje ţivil, izobraţevanje 

osebja, ozaveščanje gostov, ustrezno ločevanje odpadkov in doniranje viškov hrane (WRAP 

2014a). Tako so v Salutation hotelu v Angliji na podlagi podrobnega spremljanja virov in 

količin zavrţene hrane sprejeli ukrepe (zmanjšanje velikosti kroţnikov, priprava hrane sproti 

namesto v naprej, zmanjšanje količine kruha, ki pripada pri določeni jedi, in boljši izkoristek 

zelenjave in juh), s katerimi so količine zavrţene hrane zmanjšali za 27 % in s tem stroške 

povezane z zavrţeno hrano zniţali za 18 % (WRAP 2014b). Pri tem imajo pomembno vlogo 

tudi gostje in njihov odnos do hrane. 
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Eden izmed načinov spremljanja in proučevanja problematike zavrţene hrane v gostinskem 

obratu je analiza materialnega toka (MFA – material flow analysis) (slika 5). MFA je 

sistematično ocenjevanje tokov in zalog materialov, opredeljenih v prostoru in času (Berman 

2014, po Pirani in Arafat 2015).  

 

Slika 5: Analiza materialnega toka v gostinskih obratih 

Vir: Pirani in Arafat 2015. 

Kot je razvidno iz slike 5, je v gostinstvu za spremljanje deleţa zavrţene hrane znotraj 

posameznih procesov pomembno ustrezno ločevanje in merjenje (tehtanje) količin zavrţene 

hrane. Na ta način je moţno oceniti, kje se ustvari največ zavrţene hrane znotraj procesa, kar 

pripomore k razvoju ustreznih praks za zmanjšanje teh količin (Pirani in Arafat 2015). 

3.2 Dejavniki zavrţene hrane v gostinstvu 

V splošnem ločimo štiri glavne vire zavrţene hrane v gostinstvu: 

 pokvarjena hrana; 

 hrana, ki se zavrţe med pripravo; 

 ostanki s kroţnikov gostov; 

 viški pripravljene hrane. 

V raziskavi, opravljeni med izbranimi gostinskimi obrati v UK (WRAP 2013b), je bilo 

ugotovljeno, da se je največji deleţ zavrţene hrane nanašal na pripravo, in sicer 45 %, 

ostankov s kroţnikov je bilo za 34 %, pokvarjene hrane pa za 21 % vse zavrţene hrane. 

Podobno je bilo ugotovljeno tudi med izbranimi Londonskimi gostinskimi obrati (SRA – 

Sustainable Restaurants Association 2010). Na pripravo hrane se je nanašalo 65 % vse 
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zavrţene hrane, sledijo ostanki s kroţnikov s 30 % in pokvarjena hrana s 5 %. Največja teţava 

pri sledenju količinam zavrţene hrane po različnih virih je v tem, da v večini gostinskih 

obratov ne ločujejo zavrţene hrane po virih, temveč vso zbirajo v isti posodi za kuhinjske 

odpadke. To ne omogoča natančnega vpogleda v vire nastanka zavrţene hrane in njenih 

količin ter posledično ne omogoča ustreznega reševanja problematike. 

Pokvarjeno hrano, ki je posledica preteka roka uporabnosti, morebitne kontaminacije s 

škodljivimi bakterijami ali drugih vzrokov, zaradi katerih hrana postane neuţitna se zavrţe, še 

preden prispe v kuhinjo. Zavrţena hrana so tudi ţivilski odpadki, ki nastanejo pri pripravi in 

kuhanju, vključno z ostanki hrane, ki bi se jim lahko izognili, hrano, ki se uniči med pripravo 

in preseţki pripravljene hrane; ta hrana se zavrţe v kuhinji. Ostanki s kroţnikov in višek 

hrane, ki se ne proda ali ostane pri samopostreţni ponudbi, pa predstavlja zavrţeno hrano 

večinoma iz jedilnice (SRA 2010). 

Na količino hrane, ki se zavrţe v gostinskem obratu, vpliva več dejavnikov. Najpomembnejši 

dejavniki so vrsta ponudbe hrane, organizacija streţbe, razlika med pričakovanim in 

dejanskim obiskom ter sezona (Pirani in Arafat 2015). Nekaj izmed teh dejavnikov je 

opisanih v nadaljevanju. 

3.2.1 Vrsta ponudbe hrane 

Primerjava dveh restavracij z jedmi po naročilu, ki so jo opravili v okviru raziskave med 

izbranimi gostinskimi obrati v Zdruţenih arabskih emiratih (ZAE) (Hackes idr. 1997, po 

Pirani in Arafat 2015), je pokazala, da je bilo v restavraciji z italijanskimi jedmi pri pripravi 

za 10 % manj zavrţene hrane kot v restavraciji z mednarodnimi jedmi. Na tej osnovi je moţno 

sklepati, da priprava jedi iz sveţih sestavin (mednarodna kuhinja) prispeva k večjim 

količinam zavrţene hrane kakor priprava jedi iz predpripravljenih ţivilskih izdelkov 

(testenine in mlevski izdelki so najpogosteje zastopana ţivila v italijanski kuhinji). Moţen 

razlog je tudi obseg ponudbe različnih jedi, saj restavracije z mednarodno kuhinjo običajno 

ponujajo večji nabor jedi kot specializirana kuhinja, to pa lahko vpliva na večje količine 

zavrţene hrane.  

3.2.2 Vrsta organizacije strežbe 

Raziskave zavrţene hrane v gostinstvu so pokazale, da je glavni vir zavrţene hrane odvisen 

tudi od vrste gostinskega obrata (Silvennoinen idr. 2012; Pirani in Arafat 2015). Raziskava v 

ZAE je pokazala, da se povprečno manj hrane s kroţnikov zavrţe pri streţbi po naročilu, 

vendar to ne velja za vse vrste obrokov. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je znašal deleţ 

zavrţene hrane s kroţnikov pri samopostreţnem zajtrku 7 %, pri samopostreţnem kosilu pa 

44 %, med kosilom pri streţbi po naročilu pa »le« 12 % (Hackes idr. 1997, po Pirani in Arafat 

2015). 
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Pri samopostreţnih restavracijah največ hrane zavrţejo zaradi prevelike količine pripravljene 

hrane (višek hrane). Tu gre predvsem za teţavo pri ocenjevanju porabe – števila obrokov. 

Medtem ko v restavracijah, kjer se hrana pripravlja sproti, največ zavrţene hrane nastane med 

pripravo v kuhinji. Raziskava WRAP (2013b) je pokazala, da zavrţena hrana pri pripravi v 

teh restavracijah predstavlja 50 % vse hrane, ki se zavrţe v restavraciji. Največ se zavrţe 

zelenjavnih olupkov, kruha, omak in sadja.  

3.2.3 Pričakovano in dejansko število gostov ter sezonska in ostala nihanja 

Na količine zavrţene hrane v gostinstvu zelo vpliva tudi netočnost napovedovanja števila 

gostov. Manjše kot je razmerje med dejanskim in pričakovanim številom gostov, večjo 

količino zavrţene hrane lahko pričakujemo (Gu 2014, po Pirani in Arafat 2015). V gostinskih 

obratih poskušajo čim bolj natančno predvideti število gostov, vendar še vedno velja pravilo, 

da je bolje pripraviti več hrane kot manj (Parfit idr. 2013, po Pirani in Arafat 2015). 

Predvideti, koliko hrane pripraviti, ni preprost postopek. V mnogih gostinskih obratih si zato 

pomagajo z analizo preteklih vzorcev, predvidljivostjo prihoda gostov, obseţnostjo jedilnega 

lista in poznavanjem zunanjih dejavnikov, kot je na primer prisotnost drugih gostinskih 

obratov v bliţini. Za ta namen obstajajo različna računalniška orodja, kljub temu pa se večina 

gostincev še vedno najraje zanaša na lastne izkušnje (Mackenzie idr. 2011, po Pirani in Arafat 

2015). Pirani in Arafat (2015) sta v svoji raziskavi ugotovila, da je upoštevanje števila gostov 

na tedenski in mesečni ravni v letu 2012 prispevalo k več kot 50 % zmanjšanju količine 

zavrţene hrane v letu 2013. 

Na količino zavrţene hrane v gostinskem obratu pomembno vplivajo tudi sezonska nihanja in 

ostali dogodki. Omenjena raziskava v ZAE je pokazala, da so najbolj pomembni zunanji 

dejavniki, ki vplivajo na količino zavrţene hrane v gostinstvu, razni dogodki, na primer 

prazniki, verski običaji, prireditve itd. Tako je bilo med ramadanom, ko se verniki ne smejo 

prehranjevati v času med sončnim vzhodom in zahodom, več hrane zavrţene v času kosila 

(21 %) kot med večernim obrokom Ifram (13 %). Ta razlika je posledica pravilnega 

napovedovanja števila gostov za večerni obrok glede na verski običaj (Hackes idr. 1997, po 

Pirani in Arafat 2015). 

3.3 Posledice zavrţene hrane v gostinstvu 

Po podatkih vsako leto v gostinstvu v UK zavrţejo 1 milijon ton hrane, od tega četrtino še 

popolnoma uţitne, kar pomeni, da se zavrţe vsak šesti obrok (WRAP 2013a). To predstavlja 

negativne posledice za podjetje, predvsem kar se tiče stroškov ravnanja z odpadki in ostalih 

stroškov, povezanih s hrano (nakup, skladiščenje itd.). Na podlagi analize teţe zavrţene hrane 

je bilo ugotovljeno, da se v UK zavrţe 17,8 % vse kupljene hrane v gostinstvu, 13,2 % te 
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količine pa bi se bilo mogoče izogniti. Letni stroški na račun zavrţene hrane (izogibne in 

neizogibne) v UK znašajo 2,5 bilijonov GBP (WRAP 2013a). 

 

Slika 6: Deleţ stroškov zavrţene hrane v gostinstvu v UK leta 2011 

Vir: WRAP 2013a. 

Večino stroška zavrţene hrane (90 %) v gostinstvu v UK predstavljata nakup hrane in delo. 

Ostale stroške predstavljajo poraba energije in vode, transport ter administracija (WRAP 

2013a) (slika 6). 

Za izračun stroškov zavrţene hrane v gostinstvu se uporabljajo različne metode (WRAP 

2013a): 

 strošek zavrţene hrane na posodo z odpadki hrane ali strošek zavrţene hrane na obrok, ki 

je najbolj razširjen način izračuna stroškov zavrţene hrane, saj večina gostinskih obratov 

vodi evidenco števila prevzetih posod z odpadki ali števila serviranih obrokov; 

 celotni strošek zavrţene hrane na tono, kjer količino zavrţene hrane stehtajo ali pa jim ta 

podatek poda pooblaščeno podjetje za odvoz zavrţene hrane; 

 strošek zavrţene hrane na tono, kjer poleg tehtanja zavrţeno hrano tudi ločujejo glede na 

to, ali bi se ji lahko izognili oziroma »neizogibna« zavrţena hrana. 

Poleg ekonomskih posledic, ki jih predstavlja zavrţena hrana v gostinstvu, ima ta posledice 

tudi za okolje. Letne emisije TPG, ki nastanejo med procesom pridelave hrane do vključno 

priprave hrane v gostinstvu UK, ki se nato zavrţe, znašajo 2,7 milijona ton. To predstavlja 60 

% vseh TPG, ki nastanejo v gostinstvu (WRAP 2013a). 

Delo 37,4%

Nakup hrane 

52,2%

Energija 4,3%

Voda  0,6%

Transport 0,2%
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3.4 Ukrepi za zmanjšanje zavrţene hrane v gostinstvu in primeri dobrih praks 

3.4.1 Nabava in skladiščenje 

Napovedovanje povpraševanja 

V gostinskem obratu ni zaţeleno, da se pripravi več hrane, kot se je proda. Vendar pa lahko 

teţavo predstavlja tudi premalo pripravljene hrane, predvsem kadar so za to predvidene 

denarne kazni (na primer na podlagi pogodbe za izvajanje gostinske dejavnosti). Da se lahko 

izognemo zavrţeni hrani, je potrebno čim bolj natančno predvideti število gostov in temu 

prilagoditi količino pripravljene hrane. Danes je moţno s pomočjo informacijske tehnologije 

(IT) na podlagi predhodnih obiskov gostinskega obrata napovedati pribliţno število gostov, 

ob upoštevanju vremenskih razmer pa tudi predvideti preference gostov pri izbiri jedi. Te 

informacije so zelo pomembne pri nakupu surovin in pripravi obrokov (WRAP 2013c). 

Nakup surovin 

Pri nakupu surovin je treba pozornost nameniti sveţosti surovin in z njo povezani obstojnosti. 

Sveţe surovine so kakovostnejše in okusnejše, vendar so tudi hitreje pokvarljive v primerjavi 

z zamrznjenimi surovinami. Obseg nakupa surovin vpliva na velikost pakiranja, pogostost in 

ceno nakupa. Dobava surovin po filozofiji JIT (ang. just in time) oziroma ravno v pravem 

času pripomore, da surovine prispejo bolj pogosto, v manjših pakiranjih, kar pomeni, da lahko 

nabava surovin sledi nihanjem povpraševanja po gostinskih storitvah. Pogostejša naročila 

prispevajo k večjim prevoznim stroškom (in onesnaţenju zraka), zato dobavitelji določajo 

minimalno naročeno količino in ponujajo količinske popuste. K temu pripomore tudi 

spodbujanje dobaviteljev k naročanju velikih pakiranj, kar sicer pomeni manj embalaţe, 

vendar pa se v primeru nepravočasne porabe lahko take surovine pokvarijo. S predpisano 

minimalno količino imajo teţave predvsem manjši gostinski obrati, kjer je povpraševanje 

manjše, ali pa nimajo dovolj prostora za shranjevanje in je tako tudi predpisana minimalna 

količina za naročilo še vedno prevelika (WRAP 2013c). 

Upravljanje zalog ţivil in skladišča 

Na obstojnost shranjenih surovin in ţivil vpliva več dejavnikov, med katerimi sta 

najpomembnejša temperatura in vlaţnost. Kakovostna hladilna oprema in ustrezni prostori za 

shranjevanje ţivil zmanjšajo moţnost, da se surovine in ţivila pokvarijo. Pri shranjevanju 

surovin in ţivil je pomembno, da se drţimo sistema FIFO (ang. first in first out) oziroma staro 

spredaj, novo zadaj, kar omogoča, da laţje sledimo rokom uporabnosti surovin in ţivil. Hitro 

pokvarljive surovine in ţivila je smiselno nabavljati sproti (WRAP 2013c).  
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3.4.2 Porcioniranje in serviranje jedi 

Velikost porcije mora zadovoljiti potrebe gosta, vendar hkrati ne sme biti prevelika. Posledice 

prevelikih porcij so ostanki hrane na kroţniku. Mnogi gostinci se pri načrtovanju porcij in 

serviranju jedi zanašajo na svoje strokovno znanje, izkušnje, poznavanje okusov gostov in 

njihovih preferenc glede velikosti porcije.  

Pri porcioniranju in serviranju jedi je smotrno upoštevati nekatera priporočila, ki lahko vodijo 

k zmanjšanju količine zavrţene hrane s kroţnikov (WRAP 2013c): 

 merjenje in spremljanje ostankov hrane s kroţnikov zagotovi informacijo, ali je porcija 

hrane ustrezne velikosti ali prispeva k nepotrebnim količinam zavrţene hrane; 

 standardizirani pribori in kroţniki za različne velikosti porcij; 

 uporaba receptov, ki temeljijo na masi; 

 uporaba manjših kroţnikov pri samopostreţnih bifejih; 

 uporaba slikovne predstavitve jedi. 

Restavracija SixBells v UK vsako leto prihrani 1040 GBP samo zaradi spremembe solatnega 

okrasa na kroţniku. Solatni okras iz več listov solate, ki je večinoma ostajal na kroţnikih, so 

zamenjali s solatnim okrasom z manj listi druge vrste solate in tako hkrati ustvarili tudi večji 

volumen na kroţniku (WRAP 2014a).  

3.4.3 Oblikovanje jedilnega lista 

Jedilni list predstavlja marketinško, komunikacijsko in prodajno orodje gostilnega obrata. 

Predstavlja tudi »pogodbo« med gostom in gostinskim podjetjem, ki mora zagotavljati 

resničnost zapisanega in navsezadnje tudi delovni načrt, ki sluţi kot izhodišče pri organizaciji 

dela v gostinskem obratu (Miller 1992, po Kukanja 2012, 65). Načrtovanje in oblikovanje 

jedilnega lista sta zato osrednjega pomena tudi pri zmanjševanju količin zavrţene hrane. Pri 

oblikovanju jedilnega lista je pomembno zadovoljiti različne skupine potrošnikov in hkrati 

zmanjšati količino zavrţene hrane, povezane z manj priljubljenimi jedmi.  

Na oblikovanje jedilnega lista lahko vplivajo naslednji dejavniki (WRAP 2013c): 

 preference gostov; 

 javna naročila; 

 vrsta in velikost skladišč; 

 proračun; 

 vrsta streţbe in oprema; 

 stopnja znanja kuhinjskega osebja; 

 kuhinjska oprema; 

 kuhinjska zmogljivost/prostor; 

 sezona. 
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Poleg tega so pomembne redne osveţitve jedilnih listov, predvsem zaradi vključevanja 

sezonskih sestavin. Vendar pa lahko spremembe jedilnih listov privedejo tudi do več zavrţene 

hrane, saj ima osebje tako manj časa, da optimizira svoj delovni proces pri pripravi hrane 

(WRAP 2013c).  

Za zmanjšanje količin zavrţene hrane je pri oblikovanju jedilnega lista treba upoštevati 

podana priporočila, ki naj sledijo naslednjim korakom v navedenem vrstnem redu: 

1. oceniti skupino potrošnikov; 

2. upoštevati proračun in sredstva; 

3. upoštevati politiko jedilnega lista; 

4. določiti strukturo jedilnega lista; 

5. napisati jedilni list; 

6. izvesti analizo jedilnega lista – hranilna vrednost in stroški; 

7. izvesti spremembe v jedilniku, če so potrebne; 

8. izvesti poizkus z jedilnim listom; 

9. pregled preizkusa; 

10. izvajanje jedilnega lista; 

11. spremljati odpadke in zadovoljstvo potrošnikov; 

12. ponovni pregled jedilnega lista (WRAP 2013c). 

3.4.4 Priprava jedi 

V izogib nepotrebnim stroškom, potrati časa in zavrţeni hrani je priporočljivo pri pripravi jedi 

uporabljati recepture. Ob uvedbi določene jedi v ponudbo gostinskega obrata je treba za njeno 

pripravo napisati recept na ustrezno kartico, kuharji pa morajo napisana navodila (količine, 

sestavine in postopki za pripravo jedi) dosledno upoštevati (Ninemeier 2000, po Kukanja 

2012, 119). Recepture so »srce« kakovosti in osnova dobičkonosnosti vsake jedi. Spoštovanje 

receptur ni le predpisana formalnost, temveč temelj kakovosti in odraz profesionalnosti ter 

odgovornosti kuharjev. Standardizacija receptov omogoča pripravo jedi v predpisanem času, 

na predpisan način, s predvideno kakovostjo ter predvidenimi stroški ţivil (Kukanja 2012, 

119).  

Pri pripravi jedi je smiselno kombinirati surove sestavine in v naprej pripravljene surovine. 

Surove sestavine naj bi odraţale višjo kakovost in boljši okus, vendar po drugi strani 

prinašajo tudi več zavrţene hrane (tudi take, ki se ji ne moremo izogniti). Tudi v naprej 

pripravljene surovine imajo svoje prednosti in slabosti (WRAP 2013c).  

Prednosti predpripravljenih surovin (obdelanih do določene stopnje) (WRAP 2013c): 

 manj zavrţene hrane pri pripravi; 

 daljši rok uporabe v primerjavi s sveţimi surovinami; 



30 

 manjša poraba vode in energije, če je predpripravljeno surovino mogoče shraniti na sobni 

temperaturi; 

 manj porabljenega časa pri pripravi; 

 uporaba manj zapletenih metod priprave; 

 večja prilagodljivost na nepričakovano povpraševanje; 

 proizvodni procesi znotraj oskrbovalne verige so bolj avtomatizirani kot v kuhinji, kar 

pomeni manj napak pri pripravi in posledično manj zavrţene hrane; 

 niţji stroški transporta na obrok. 

Slabosti predpripravljenih surovin (obdelanih do določene stopnje) (WRAP 2013c): 

 več embalaţe; 

 hrana lahko odraţa niţjo kakovost in manj sveţine; 

 lahko so draţje; 

 večji stroški pri shranjevanju, če je predpripravljena surovina zamrznjena; 

 manj moţnosti za ponovno uporabo; 

 minimalno zahtevano naročilo pri dobaviteljih; 

 manjše vključevanje lokalne oskrbovalne verige.  

Največji prihranek med vsemi postopki priprave jedi je moţno doseči pri procesu 

predpriprave jedi. Predpriprava jedi, ki temelji na maksimalnem izkoristku ţivil (ob čim 

manjši količini ţivila, ki gre pri tem v izgubo, ničelnem kvaru, spoštovanju receptur) in 

minimalizaciji delovnega časa za dosego ţelenega rezultata, se odraţa tudi v delovni 

učinkovitosti. Delovno učinkovitost je v praksi moţno doseči s standardizacijo vseh delovnih 

postopkov, pomemben dejavnik pa pri tem predstavlja tudi investiranje v sodobno delovno 

opremo (Kukanja 2012). 

3.4.5 Gostje in strežno osebje 

Glede na podatke iz raziskave WRAP (2013d) so bili med gostinskimi obrati v UK glavni 

razlogi za ostanke s kroţnikov prevelike porcije (41 %). Sledijo razlogi, kot so preveliko 

naročilo, jed vključuje sestavino, ki je gostje ne marajo, izbirčnost gostov, gostje pazijo na 

linijo, navada, da se jed ne poje do konca, gostu ni všeč okus jedi ali je hrana slabe kakovosti. 

Smiselno bi bilo, da ima gost na izbiro različne velikosti jedi, na primer po vzoru otroških 

porcij, ki so na voljo v večini gostinskih obratov, tako da bi tudi ostali gostje, predvsem 

ţenske in starejši, lahko naročili manjši obrok, seveda za niţjo ceno. Pomembno vlogo pri 

tem ima osebje, saj bi moralo gostom predstaviti informacije o velikosti porcije in sestavi jedi, 

zlasti zato, ker je gostom večinoma neprijetno spraševati o velikosti porcije. K zmanjšanju 

ostankov hrane s kroţnikov pripomore tudi prilagodljiva ponudba, predvsem kar se tiče prilog 

(WRAP 2013d).  
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Samopostreţna ponudba predstavlja večjo verjetnost, da bo ostankov s kroţnikov pri gostih 

več. Pri taki obliki ponudbe si gostje sami napolnijo kroţnike, zato se večkrat zgodi, da si 

vzamejo več hrane, kot jo lahko pojedo. V podjetju Aramark, ki streţe hrano v več kot 500 

ameriških šolah, so z ukinitvijo pladnjev pri samopostreţnem pultu zmanjšali količino 

zavrţene hrane s kroţnikov za 25–30 %. Šolarji morajo nesti kroţnike v rokah, zato je 

verjetnost, da si vzamejo več hrane, kot jo lahko pojedo, manjša. Podobno spremembo so leta 

2010 uvedli tudi na drţavni univerzi v Iowi v ZDA in zmanjšali količino zavrţene hrane s 

kroţnikov za 10 %. To kaţe, da lahko majhne spremembe veliko pripomorejo k zmanjšanju 

količin zavrţene hrane (GCF – GRACE Communications foundation 2017). 

Eden izmed pomembnih trendov, ki prispevajo k večjim količinam zavrţene hrane s 

kroţnikov, je ameriški fenomen velikih porcij. Pri tem ni mišljena samo velikost jedi, temveč 

tudi velikost kroţnikov in kozarcev. Optična iluzija, znana kot Delboeufova iluzija (GCF 

2017), pripomore, da je količina hrane, ki je servirana na velikem kroţniku, videti manjša 

zaradi »praznega prostora«, ki obdaja hrano na kroţniku. Tako je ista velikost porcije na 

večjem kroţniku videti manjša kot bi na manjšem kroţniku. To lahko zmede gosta, ko si pri 

samopostreţnem načinu streţbe sam odmerja količino hrane na kroţniku. K manjšim 

količinam ostankov s kroţnikov lahko torej prispevamo z manjšimi kroţniki pri 

samopostreţni ponudbi (GCF 2017). K zmanjšanju ostankov s kroţnikov lahko prispeva tudi 

uvedba sistema plačila obrokov glede na teţo hrane, ki si jo gostje naloţijo na kroţnik pri 

samopostreţnem načinu. Gostje tako raje vzamejo manj hrane, kot da plačajo za hrano, ki jo 

kasneje pustijo na kroţniku. Tak sistem, ki ga ţe poznajo v restavraciji Gramo v Dubaju in 

nekaterih brazilskih restavracijah, pozitivno prispeva k zmanjšanju količin ostankov s 

kroţnikov (NY Daily News 2012). 

Raziskave so tudi pokazale, da je večini gostov neprijetno prositi za embalaţo, s katero bi 

lahko odnesli ostanke hrane s seboj domov (ang. doggy bag) (WRAP 2013d; KFS – 

Kommunala Företagens Samorganisation 2011, po Design to improve life 2012). Takih je bilo 

v raziskavi na Švedskem 46 % vseh vprašanih, v raziskavi WRAP pa 39 %, gostom pa bi bilo 

bolj všeč, če bi jim osebje samo ponudilo to moţnost. Da bi se gostje pogosteje odločali vzeti 

ostanek hrane s seboj domov, so v organizaciji SRA oblikovali embalaţo za ostanke hrane 

(slika 7) (SRA 2011). 
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Slika 7: Embalaţa za ostanke hrane 

Vir: SRA 2011. 

V izbranih gostinskih obratih v Londonu lahko gostje odnesejo ostanke hrane s seboj domov v 

embalaţi, ki je prikazana na sliki 7. Na embalaţi, v kateri lahko gostje odnesejo ostanke hrane 

s seboj, je natisnjeno sporočilo
7
, ki spodbuja k trajnostnemu ravnanju s hrano. Embalaţa je 

narejena iz okolju prijaznega materiala in je v vseh izbranih gostinskih obratih enotne oblike 

in potiska. Navadno je razstavljena na vidnem mestu z namenom seznaniti goste s to 

moţnostjo (SRA 2011). 

3.4.6 Vodstvo in kuhinjsko osebje 

Za zmanjšanje količin zavrţene hrane v gostinstvu je pomembna tudi dobra komunikacija 

med zaposlenimi in vodstvom obrata, ki mora biti s problematiko seznanjeno. Osebje lahko to 

znanje in informacije nato prenese na goste, kar nadalje prispeva k zmanjšanju količin 

zavrţene hrane. Ozaveščanje zaposlenih o ključnih razlogih nastanka zavrţene hrane in z 

njimi povezanih moţnostih za zmanjšanje spodbuja zaposlene, da k temu tudi aktivno 

pristopijo. Izobraţevanje na tem področju lahko zajema učenje o ponovni uporabi viškov 

pripravljene hrane, pravilni pripravi in serviranju hrane in načinih spodbujanja gostov, da 

lahko ostanke hrane odnesejo s seboj domov (WRAP 2013c). 

Kuhinjsko osebje mora biti seznanjeno z nastalo količino zavrţene hrane, zato je pomembna 

redna evidenca, ki mora biti na vpogled zaposlenim. Zaposleni naj bodo seznanjeni s stroški, 

ki jih zavrţena hrana predstavlja za podjetje, in z načini, ki pripomorejo k zmanjševanju 

količin zavrţene hrane. Poglavitna naloga v vseh kuhinjah je spodbujanje zaposlenih za 

učinkovito rabo ţivil v vseh fazah priprave hrane, s čimer bi zmanjšali ali preprečevali 

nastajanje zavrţene hrane (WRAP 2013c). 

Zanimiv primer dobre prakse za zmanjšanje količin zavrţene hrane v gostinstvu predstavlja 

tudi majhna restavracija The Table Cafe v Londonu, ki v povprečju pripravi 275 obrokov 

dnevno. V restavraciji so pomanjkanje prostora, tako v restavraciji kot zunaj nje, izkoristili 

kot priloţnost za zmanjšanje količine zavrţene hrane. Za potrebe odlaganja zavrţene hrane so 

                                                 
7
 Napis na embalaţi »predobro, da bi zavrgli«  
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uvedli premične vozičke, ki jih dvakrat dnevno praznijo v dogovoru s podjetjem, ki odpadke 

odvaţa in reciklira. Vozički so vedno poleg kuhinjskega osebja, zato imajo ti stalen pregled 

nad zavrţeno hrano med pripravo, kar jih opominja na to, koliko hrane zavrţejo med pripravo. 

Posledično so bolj pozorni in prispevajo k racionalnejšemu ravnanju s hrano oziroma 

ločevanju odpadkov (WRAP 2016). 

3.4.7 Spremljanje in upravljanje odpadkov 

Za zmanjšanje količin zavrţene hrane je ključno načrtno spremljanje količin zavrţene hrane 

oziroma hrane kot odpadka. Podatki o tem so pomembni za določanje velikosti obrokov, 

napovedovanje povpraševanja, izobraţevanje in motivacijo zaposlenih. Količine zavrţene 

hrane se spremljajo glede na vir nastanka, zato je pomembno, da so posode za zavrţeno hrano 

ustrezno ločene. Spremljanje zavrţene hrane lahko izzove nekatere negativne predpostavke 

pri zaposlenih, saj lahko ti smatrajo, da so količine zavrţene hrane odraz njihove 

neusposobljenosti ter podlaga za morebitno kaznovanje. Zato morajo biti zaposleni ustrezno 

seznanjeni, zakaj je treba spremljati količine zavrţene hrane, tiste, ki so pri zmanjševanju 

količin zavrţene hrane najbolj učinkoviti, pa je treba primerno nagraditi (WRAP 2013c). 

V City hotelu v mestu Derry v UK so s pomočjo Smart Food sistema za merjenje količine in 

dejanskih stroškov zavrţene hrane prihranili veliko denarja. Sistem omogoča, da kuhinjsko 

osebje takoj dobi povratno informacijo o količini in stroških zavrţene hrane, kar prispeva k 

večji ozaveščenosti o problematiki zavrţene hrane med zaposlenimi. Na ta račun so zmanjšali 

količino zavrţene hrane za 32 % na pogrinjek (iz 147 g na 100 g zavrţene hrane na pogrinjek) 

in povečali količino zavrţne hrane, ki jo ločujejo za namen recikliranja (WRAP 2015). 
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4 RAVNANJE Z ZAVRŽENO HRANO V GOSTINSKIH OBRATIH OBALNO- 

KRAŠKE REGIJE 

4.1 Namen raziskave 

Na podlagi teoretičnih izhodišč o zavrţeni hrani v gostinstvu smo v empiričnem delu izvedli 

kvantitativno raziskavo med izbranimi gostinskimi obrati Obalno-kraške regije. Glavni namen 

raziskave je bil s pomočjo vprašalnika preveriti stanje glede količin in načinov ravnanja z 

zavrţeno hrano, preveriti prisotnost izvajanja ukrepov, ki lahko pripomorejo k zmanjševanju 

količin zavrţene hrane, in prisotnost doniranja viška hrane ter pomembnost spodbud za 

preprečevanje in zmanjševanje količin zavrţene hrane v gostinskih obratih.  

Z raziskavo smo ţeleli preveriti in potrditi naslednje hipoteze: 

 H1: Glavni (prevladujoči) vir zavrţene hrane se statistično značilno razlikuje glede na 

kategorijo gostinskega obrata. 

 H2: Ukrepi za zmanjševanje količin zavrţene hrane se statistično značilno razlikujejo 

glede na kategorijo gostinskega obrata. 

 H3: Vodstvo in ostali zaposleni imajo različno mnenje o tem, ali v obratu ukrepe za 

zmanjšanje količin zavrţene hrane izvajajo dovolj pogosto. 

 H4: Ovire pri doniranju viška hrane statistično značilno vplivajo na deleţ viška hrane, ki 

se ne proda in/ali ostane med zavrţeno hrano. 

4.2 Opredelitev gostinskega sektorja 

Za namen raziskovalne naloge smo najprej opredelili gostinski sektor. Gostinske storitve 

vključujejo pripravo in postreţbo različnih vrst jedi (toplih, hladnih, sladic) ter pripravo in 

postreţbo različnih vrst pijač in napitkov. Vse te storitve se izvajajo tako, da se jedi in pijače 

ne samo prodajajo oziroma točijo, temveč se v največjem delu tudi pripravljajo in nato 

postreţejo gostom v gostinskih objektih (Štambuk 1975, po Gričar in Bojnec 2009, 19). 

Gostinstvo kot zelo raznovrstna dejavnost zadovoljuje potrebe dveh osnovnih skupin 

potrošnikov. Prva skupina potrošnikov storitev v gostinstvu so turisti oziroma osebe zunaj 

kraja stalnega bivališča, druga skupina pa so rezidenti ali stalni prebivalci, ki povprašujejo po 

gostinskih storitvah zunaj njihovih gospodinjstev (Gričar 1999, po Gričar in Bojnec 2009, 

19).  

Po Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007, 52/2016) med gostinske obrate spadajo 

hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in 

drugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter 

obrati za pripravo in dostavo jedi. Gostinsko dejavnost pa lahko opravljajo tudi oddajalci sob, 

kmetje in društva v skladu s pogoji, ki jih določa Zakon o gostinstvu, torej enote, ki strankam 
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nudijo prenočišča in/ali pripravo obrokov, prigrizkov in pijač za takojšnje uţivanje. Gostinski 

obrati se na splošno uvrščajo v dva tipa, in sicer prehrambni in nastanitveni gostinski obrat. 

Za opravljanje gostinske dejavnosti je treba upoštevati tudi pravilnik, ki določa minimalne 

tehnične zahteve za opravljanje dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014). Prehrambni gostinski 

obrati se poleg razvrstitve po Zakonu o gostinstvu razvrščajo tudi glede na uporabnike, 

njihove osnovne storitve in cenovno raven.  

Gostinski obrati glede na končne uporabnike (Kukanja 2012, 24) so: 

 komercialno prehrambno gostinstvo so vse oblike gostinskih obratov, ki nastopajo na 

gostinskem trgu s ciljem ustvarjanja dobička in so primarno odprti za širšo javnost; 

 kolektivno ali industrijsko prehrambno gostinstvo, kjer gre za pripravo jedi za vnaprej 

določene strukture uporabnikov. Priprava obrokov se lahko izvaja v obratih, ki jih da na 

razpolago naročnik ali pa v matični »proizvodnji« enoti, kjer obroke pripravijo in jih nato 

dostavijo na lokacijo naročnika. Ta vrsta gostinstva ni nujno vedno izključno zaprtega 

tipa, saj lahko ti obrati v manjšem obsegu ponujajo svoje storitve tudi zunanjim gostom 

ali nudijo storitve cateringa. 

Obrati komercialnega gostinstva se glede na ponujene storitve in neodvisno od vrste kuhinje 

uvrščajo v dve veliki podskupini (Kukanja 2012, 24): 

 tradicionalne strukture, kjer gostom streţe streţno osebje za mizo po ţe vnaprej določenih 

pravilih in postopkih in 

 nove strukture prehrambno gostinskih obratov (novo gostinstvo), kjer ni klasičnega 

streţnega osebja, saj to funkcijo opravlja osebje za prodajnim pultom (»fastfood« 

restavracije, samopostreţne restavracije itd.). 

Komercialni prehrambni gostinski obrati se razvrščajo tudi po cenah (Kukanja 2012, 26): 

 obrati z nizkimi in zmernimi cenami, hitro postreţbo ali samopostreţnim načinom, kjer je 

ponudba hrane vsebinsko preprosta, toda dobre kakovosti; 

 obrati srednjega cenovnega razreda, na primer picerije, gostilne, špagetarije; 

 gastronomski obrati z visokimi cenami, ki ponujajo visokokakovostno in strokovno 

opravljeno storitev. 

4.3 Predpisi v zvezi z zavrţeno hrano v gostinstvu 

Drţave članice EU imajo različne nacionalne politike za ravnanje z bloškimi odpadki, od 

skromnih ukrepov do velikopoteznih politik (EC 2010b). V Sloveniji je na podlagi Uredbe o 

odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015) v 18. členu opredeljeno, da je treba poleg 

papirja, kovine, plastike in stekla ločeno zbirati tudi tiste odpadke, za katere je vzpostavljen 

sistem ločenega zbiranja v skladu s posebnim predpisom, ki ureja ravnanje s posameznim 

tokom ali vrsto odpadkov. 
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Ločevanje bioloških odpadkov je v Sloveniji obvezno glede na Uredbo o ravnanju z biološko 

razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010). 

Uredba določa naslednje prepovedi, ki se nanašajo na kuhinjske odpadke: 

 prepoved mešanja kuhinjskih odpadkov z drugimi odpadki, če je zaradi mešanja 

onemogočena njihova predelava v kompost ali pregnito blato; 

 prepoved rezanja, drobljena ali mletja ter redčenja z namenom, da se z odpadno vodo 

odvajajo v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode; 

 prepoved mešanja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva z mešanimi komunalnimi odpadki 

in drugimi ločeno zbranimi frakcijami, vključno z zelenim vrtnim odpadom; 

 prepoved mešanja kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstva z mešanimi komunalnimi 

odpadki in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, razen z zelenim vrtnim 

odpadom; 

 prepoved dehidriranja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva, če se odpadne vode odvajajo v 

kanalizacijo posredno prek lovilca maščob, vsebnost usedljivih snovi v odvedeni odpadni 

vodi pa brez dodatnega redčenja presega 40 ml/l (Uradni list Slovenije, št. 39/2010). 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

določa obveznost oddaje kuhinjskih odpadkov iz gostinstva zbiralcu kuhinjskih odpadkov. Ta 

je v nadaljevanju dolţan zbrane kuhinjske odpadke predati v nadaljnjo predelavo v skladu s 

predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Uredba dodatno določa, da se 

kuhinjski odpadki pred oddajo zbiralcu začasno shranjujejo v za to namenjenemu zabojniku 

ali posodi v skladu s predpisi, ki urejajo higieno ţivil. Uredba določa tudi vodenje evidence 

kuhinjskih odpadkov, ki mora biti na zahtevo pristojnega inšpektorja na razpolago za vpogled, 

ter potrebno okoljevarstveno dovoljenje, v kolikor se kuhinjski odpadki iz gostinstva 

dehidrirajo. Obveznost prevzemanja kuhinjskih odpadkov pa ni potrebna, če gre za redno 

dostavo manj kot 10 obrokov dnevno ali za dostavo obrokov, ki se ne šteje za redno in pri 

kateri je število obrokov pri posamezni dostavi manjše od 50. 

Uredba o ravnanju z odpadnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/2008) določa obveznost 

ločevanja odpadnih olj in masti ločeno od drugih odpadkov, obveznost predaje olja in masti 

pooblaščenemu prevzemniku in obveznost vodenja evidence.  

Pri ravnanju z zavrţeno hrano v gostinstvu je potrebno upoštevati tudi Uredbo 1069/2009, ki 

znotraj EU prepoveduje krmljenje rejnih ţivali, razen koţuharjev, z odpadki iz gostinskih 

dejavnosti ali s krmo, ki vsebuje ali je pridobljena iz odpadkov iz gostinskih dejavnosti 

(Uradni list EU št. L 300/1). 

4.4 Izbira in opis vzorca 

Število vseh gostinskih podjetij v Sloveniji med letoma 2012 in 2014 je prikazano v 

preglednici 3 in preglednici 4. Kot je razvidno iz preglednice 3, gostinsko dejavnost ločimo v 
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dve glavni skupini, in sicer v nastanitveno gostinstvo, ki je na podlagi Uredbe o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (SKD) označeno s kategorijo I 55, in kategorijo I 56, ki se navezuje na 

dejavnost streţbe jedi in pijač (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008). 

Preglednica 3: Gostinska podjetja v Sloveniji med letoma 2012 in 2014 

Gostinska podjetja 2012 2013 2014 

Nastanitveno 

gostinstvo 

1160 2264 2177 

Dejavnost streţe jedi 

in pijač 

7933 8576 8815 

Skupaj 9093 10840 10992 

Vir: SURS 2016b. 

Preglednica 4: Gostinska podjetja v Sloveniji po dejavnosti SKD med letoma 2012 in 

2014 

Dejavnost po SKD 2012 2013 2014 

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih 

obratov 
413 423 425 

Počitniški domovi in letovišča 10 14 15 

Turistične kmetije s sobami 202 390 375 

Oddajanje zasebnih sob gostom 303 1175 1110 

Planinski domovi in mladinska prenočišča 71 73 75 

Druge nastanitve za krajši čas 99 118 103 

Dejavnost avtokampov, taborov 34 42 46 

Dejavnost dijaških in študentskih domov ter 

druge nastanitve 
28 29 28 

Restavracije in gostilne 2238 2338 2435 

Okrepčevalnice in podobni obrati 1361 1379 1350 

Slaščičarne in kavarne 283 308 312 

Začasni gostinski obrati 145 143 152 

Turistične kmetije brez sob 142 378 385 

Priloţnostna priprava in dostava jedi 282 416 569 

Druga oskrba z jedmi 130 146 138 

Streţba pijač 3352 3468 3474 

Skupaj 9093 10.840 10.992 

Vir: SURS 2016b. 
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Iz preglednice 4 je razvidno, da je bilo po podatkih SURS-a leta 2014 v Sloveniji registriranih 

10.992 podjetij, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo. Med letoma 2012 in 2014 se je v 

Sloveniji na novo registriralo 1899 gostinskih podjetij. 

V Obalno-kraški regiji je bilo po podatkih AJPES-a (2016) na dan 21.4.2016 registriranih 

1010 gostinskih podjetij. Glede na metodologijo registracij dejavnosti po SKD ni mogoče 

dobiti točnega podatka o številu gostinskih podjetij v Obalno-kraški regiji, ki se ukvarjajo s 

pripravo in streţbo hrane, saj ima lahko podjetje registriranih več dejavnosti hkrati, evidenca 

pa se vodi samo po primarnih dejavnostih. 

Za namen raziskave smo oblikovali vzorec gostinskih obratov na območju Obalno-kraške 

regije. Raziskovalni vzorec je vključeval gostinske obrate, ki poleg streţbe hrane to tudi 

pripravljajo. Raziskovalni vzorec je tako obsegal 310 izbranih gostinskih obratov
8
 v Obalno-

kraški regiji, za katere so bili na spletu dostopni kontaktni podatki, tj. elektronski naslovi. 

Predpostavljali smo
9
, da imajo v ponudbi poleg streţbe tudi pripravo hrane, kar smo preverili 

z dvema izločitvenima vprašanjema v vprašalniku. V raziskavi smo upoštevali le v celoti 

izpolnjene vprašalnike, ki jih je bilo 82 oziroma 26,45 %.  

4.5 Načrtovanje raziskave in priprava vprašalnika 

Večino druţbenih pojavov lahko proučujemo tako s kvalitativnimi kot s kvantitativnimi 

metodami. Medtem ko je cilj kvalitativnega raziskovanja poglobljeno spoznavanje ter 

razčiščevanje in izpopolnjevanje podob in pojmov, so pri kvalitativnem raziskovanju v 

ospredju splošne značilnosti v nizu velikega števila enot, kar je še posebej primerno za 

uresničevanje številnih temeljnih ciljev druţboslovnega raziskovanja. Cilji kvalitativnega 

raziskovanja zajemajo iskanje splošnih vzorcev in povezav, preizkušanje teorij in 

napovedovanje. Za doseganje teh ciljev je najprimernejše proučevanje velikega števila 

primerov (enot) – čim več jih je, tem bolje je (Ragin 2007). Za kvantitativne metode 

raziskovanja so značilne različne metode pridobivanja podatkov; ena izmed bolj pogostih je 

pridobivanje podatkov s pomočjo vprašalnika. 

Vprašalnik smo pripravili tako, da je zajemal pet sklopov vprašanj, opisanih v nadaljevanju. 

Vprašalnik je v prilogi 1. 

Prvi sklop vprašanj se je nanašal na splošne informacije o anketiranem gostinskem obratu. 

Drugi sklop se je nanašal na oceno stanja glede količin zavrţene hrane in načinov ravnanja z 

                                                 
8
 Restavracije, gostilne, okrepčevalnice, obrati za pripravo in dostavo jedi, premični gostinski obrati, 

hoteli, moteli, penzioni, hotelska naselja, planinski domovi, študentski domovi, dijaški domovi, 

mladinski domovi, turistične kmetije s sobami, izletniške kmetije, osmice in vinotoči. 
9
 Na podlagi Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/2014). 
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zavrţeno hrano v posameznem gostinskem obratu ter deleţe zavrţene hrane glede na vir 

nastanka.  

Tretji sklop vprašanj se je nanašal na izvajanje ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje 

količin zavrţene hrane, kjer so anketiranci za vsak ukrep navedli pogostost izvajanja ukrepa z 

ocenami od 1 do 5, kjer pomeni: 1– nikoli; 2 – redko; 3 – občasno; 4 – pogosto; 5 – vedno.  

Četrti sklop vprašanj se je nanašal na doniranje viškov hrane, kjer so anketiranci poleg deleţa 

donirane hrane ocenjevali še ovire za (ne)doniranje hrane z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni: 

1 – ne predstavlja ovire; 2 – predstavlja majhno oviro; 3 – predstavlja srednjo oviro; 4 –

 predstavlja veliko oviro; 5 – predstavlja zelo veliko oviro.  

Zadnji, peti sklop vprašanj je bil namenjen preverjanju pomembnosti spodbud za 

preprečevanje in zmanjševanje količin zavrţene hrane v gostinstvu, kjer so anketiranci 

pomembnost različnih spodbud ocenjevali z o cenami od 1 do 5, kjer pomeni: 1– sploh ni 

pomembno; 2 – ni pomembno; 3 – niti eno niti drugo; 4 – je pomembno; 5 – zelo pomembno.  

Pri vsakem vprašanju je anketiranec lahko označil le en odgovor. Vprašalnik smo predhodno 

testirali v petih izbranih gostinskih obratih, ki so ustrezali izbranemu vzorcu in so bili ravno 

tako vključeni v raziskavo. Testiranje je pokazalo, da je vprašalnik razumljiv, zato smo 

smatrali, da vprašalnik omogoča zanesljivo raziskavo.  

Vprašalnik smo oblikovali v spletnem orodju 1KA in ga posredovali na elektronske naslovne 

izbranih gostinskih obratov. Anketa je bila aktivirana 26. 4. 2016, nanjo pa je bilo mogoče 

odgovoriti do 30. 6. 2016. V tem času so bili anketirancem poslani tudi opomniki za 

izpolnjevanje vprašalnika z namenom višje odzivnosti. Ker ni bilo pričakovanega odziva, smo 

nekatere vprašalnike izpolnili tudi na terenu, in sicer pri anketirancih, ki predhodno še niso 

izpolnili vprašalnika. Anketiranje je bilo zaključeno 30. 7. 2016. 

4.6 Obdelava podatkov 

Kvantitativni podatki, ki smo jih pridobili z izpolnjenimi vprašalniki, so bili analizirani v 

programu SPSS. Za potrebe analiziranja smo uporabili naslednje statistične metode: izračun 

povprečja, enosmerna analiza variance – ANOVA, Brown-Forsythe robustni test enakosti 

povprečij (BF), Pearsonov hi-kvadrat test in regresijska analiza. Vse hipoteze so bile 

preverjene na ravni 5 % tveganja (α = 0,05). 
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4.7 Rezultati anketiranja 

4.7.1 Osnovni podatki 

Podatki o občini anketiranih gostinskih obratov, delovno mesto sodelujočih in kategorija 

obrata so zbrani v preglednicah od 5 do 7. 

Preglednica 5: Občina gostinskega obrata 

Občina Frekvenca Deleţ (%) 

Komen 3 4  

Divača 6 7  

Seţana 10 12  

Hrpelje-Kozina 5 6  

Ankaran 5 6 

Koper 20 24 

Izola 10 12  

Piran 23 28  

Skupaj 82 100  

Iz preglednice 5 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo največ gostinskih obratov iz občine 

Piran (28 %), sledijo gostinski obrati iz občine Koper (24 %) ter iz Izole in Seţane (12 %). 

Preglednica 6: Delovno mesto anketiranca 

Delovno mesto anketiranca Frekvenca Deleţ (%) 

Lastnik/solastnik 42 51  

Direktor 19 23  

Vodja gostinstva 11 13  

Kuhar/pomočnik kuharja 7 9  

Streţno osebje 3 4  

Drugo  0 0  

Skupaj 82 100  

V raziskavi je sodelovalo največ vodstvenega kadra, in sicer lastnikov/solastnikov gostinskih 

obratov (51 %) in direktorjev gostinskih obratov (23 %), sledijo vodje gostinstva (13 %), 

kuharji/pomočniki kuharjev (9 %) ter streţno osebje (4 %) (preglednica 6). 
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Preglednica 7: Kategorije gostinskih obratov 

Kategorija gostinskega 

obrata 

Frekvenca Deleţ (%) 

Ponudnik gostinskih storitev 

v nastanitvenih objektih (v 

hotelu, motelu, penzionu, 

hotelskem naselju, domovih 

– študentski, dijaški, 

planinski, počitniški) 

15 18  

Ponudnik gostinskih storitev 

na turistični kmetiji 

(turistična kmetija s sobami, 

izletniška kmetija, vinotoč, 

osmica) 

12 15  

Komercialni ponudnik 

gostinskih storitev 

(restavracija, gostilna, 

okrepčevalnica – tudi s hitro 

prehrano) 

52 63  

Obrat za pripravo in dostavo 

jedi – »catering« 

2 2  

Premični gostinski obrat 0 0  

Drugo 1 1  

Skupaj 82 100  

Med anketiranimi gostinskimi obrati je bilo največ komercialnih ponudnikov gostilnih 

storitev (63 %), sledijo ponudniki gostinskih storitev v nastanitvenih objektih (18 %) ter 

ponudniki gostinskih storitev na turističnih kmetijah (15 %). V raziskavo sta bila vključena 

tudi dva obrata za pripravo in dostavo jedi – »catering« in slaščičarna, ki je opredeljena med 

kategorijo »drugo« (preglednica 7). 

4.7.2 Količine in viri zavržene hrane v anketiranih gostinskih obratih 

Odgovori anketirancev glede količin zavrţene hrane, deleţa zavrţene hrane glede na vir in 

načinov ravnanja z zavrţeno hrano so prikazani v preglednicah od 8 do 11. 
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Preglednica 8: Dnevne količine zavrţene hrane 

Količina zavrţene hrane na 

dan 

Frekvenca Deleţ (%) 

Do 5 litrov 46 56,1  

5 do 25 litrov 28 34,1  

26 do 50 litrov  7 8,5  

51 do 100 litrov 0 0  

100 litrov in več 1 1,2  

Skupaj 82 100  

V več kot polovici (56,1 %) anketiranih gostinskih obratov so dnevno zavrgli do 5 litrov 

hrane, v 34,1 % anketiranih gostinskih obratov so dnevno zavrgli med 5 in 25 litrov hrane, v 

8,5 % anketiranih gostilnih obratov pa med 26 in 50 litri hrane. V enem izmed anketiranih 

obratov (1,2 %) so dnevno zavrgli več kot 50 litrov hrane (preglednica 8). 

Preglednica 9: Količina odpadnega olja mesečno 

Količina zavrţene hrane na 

dan 

Frekvenca Deleţ (%) 

Do 5 litrov 22 26,8  

6 do 10 litrov 16 19,5  

11 do 15 litrov  6 7,3  

16 do 20 litrov 7 8,5  

20 litrov in več 31 37,8  

Skupaj 82 100  

Med anketiranimi gostinskimi obrati jih največ (37,8 %) mesečno zavrţe 20 litrov ali več 

odpadnega olja. Do 5 litrov olja mesečno zavrţe 26,8 % anketiranih gostinskih obratov ter 

med 5 in 10 litrov olja mesečno 19,5 % anketiranih gostinskih obratov (preglednica 9) 
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Preglednica 10: Deleţ zavrţene hrane glede na kategorijo (vir nastanka) 

Kategorija (vir nastanka) zavrţene hrane Povprečen deleţ (%) glede na zavrţeno 

hrano v celoti 

Pokvarjena hrana 11,3  

Ostanki s kroţnikov 51,6  

Zavrţena hrana pri pripravi 21,1 

Višek hrane, ki se ne proda ali ostane 15,5  

Drugo 0,4  

Skupaj 100  

Zavrţeno hrano v večini primerov (51,6 %) predstavljajo ostanki s kroţnikov, sledita 

zavrţena hrana pri pripravi (21,1 %) ter višek hrane, ki se ne proda in/ali ostane (15,5 %). 

Ostala zavrţena hrana predstavlja pokvarjeno hrano (11,3 %) ter druge vire zavrţene hrane 

(0,4 %), med katere anketiranci navajajo zavrnitev gosta, nerodo in razno (preglednica 10). 

Preglednica 11: Načini ravnanja z zavrţeno hrano 

Način ravnanja z zavrţeno hrano Povprečen deleţ (%) glede na zavrţeno 

hrano v celoti 

Kompostiranje 10,5  

Oddaja zbiralcu kuhinjskih odpadkov 75,9 

Oddaja kot krma za ţivali 9,0  

Zavrţena hrana se ne ločuje 4,6  

Drugo 0,0  

Skupaj 100  

Iz preglednice 11 je razvidno, da največ zavrţene hrane (75,9 % vse zavrţene hrane) 

anketirani gostinski obrati oddajo zbiralcu kuhinjskih odpadkov, 10,5 % zavrţene hrane 

kompostirajo in, kljub prepovedi krmljenja rejnih ţivali z ostanki iz gostinstva, 9 % zavrţene 

hrane obravnavajo kot pomije. 4,6 % vse zavrţene hrane se ne ločuje.  

4.7.3 Ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje količin zavržene hrane 

Pogostost izvajanja ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje količin zavrţene hrane na 

posameznih področjih je prikazana v preglednicah od 12 do 17. Anketiranci so ukrepe ocenili 

na podlagi predhodno opisane lestvice od 1 do 5.  
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Preglednica 12: Prisotnost ukrepov na področju nabave in skladiščenja ţivil 

Ukrep Nikoli 

(%) 

Redko 

(%) 

Včasih 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Vedno 

(%) 

Povprečje Standardni 

odklon 

Načrtovanje nabave 

ţivil 

1,2  0,0  2,4  17,1  79,3  4,73 0,63 

Ustrezno shranjevanje 

ţivil 

1,2  0,0  2,4  13,4  82,9  4,77 0,61 

Spremljanje rokov 

trajanja 

0,0  0,0  1,2  22,0  76,8  4,76 0,46 

Preverjanje 

nepoškodovanosti 

embalaţe 

0,0  3,7  15,9  28,0  52,4  4,29 0,87 

Prednost pri nakupu 

ţivila z daljšim rokom 

trajanja 

6,1  15,9  31,7  26,8  19,5  3,38 1,15 

Prednost pri nakupu 

manjših pakiranj 

6,1  12,2  28,0  26,8  26,8  3,56 1,19 

Najpogosteje navedeni ukrepi na področju nabave in skladiščenja ţivil so ustrezno 

shranjevanje ţivil (povprečje 4,77) in spremljanje rokov trajanja (povprečje 4,76). Sledita 

načrtovanje nabave (povprečje 4,73) in preverjanje nepoškodovanosti embalaţe ţivil 

(povprečje 4,29). Najredkeje v anketiranih gostinskih obratih dajejo prednost nakupu ţivil z 

daljšim rokom trajanja (povprečje 3,38) in nakupom manjših pakiranj ţivil (povprečje 3,56) 

(preglednica 12). 

Preglednica 13: Prisotnost ukrepov na področju priprave ţivil 

Ukrep Nikoli 

(%) 

Redko 

(%) 

Včasih 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Vedno 

(%) 

Povprečje Standardni 

odklon 

Smotrna poraba ţivil 4,9  2,4  12,2  30,5  50,0  4,18 1,07 

Priprava jedi z manj 

sestavinami 

11,0  19,5  34,1  23,2  12,2  3,06 1,17 

Uporaba receptov za 

pripravo jedi 

4,9  13,4  29,3  31,7  20,7  3,50 1,11 

Priprava jedi sproti in 

ne vse vnaprej 

0,0  2,4  12,2  36,6  48,8  4,32 0,78 

Poraba viškov hrane 

za pripravo drugih jedi 

9,8  8,5  14,6  4,02  26,8  3,66 1,24 

Zamrzovanje viška 

hrane 

12,2  28,0  26,8  22,0  11,0  2,91 1,20 

Iz preglednice 13 je razvidno, da sta na področju priprave ţivil kot najpogostejša ukrepa 

omenjena priprava jedi sproti in ne vse v naprej (povprečje 4,32) in smotrna poraba ţivil 
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(povprečje 4,18). Najredkeje se v anketiranih gostinskih obratih odločajo za zamrzovanje 

viška hrane (povprečje 2,91) in pripravo jedi z manj sestavinami (povprečje 3,06). 

Preglednica 14: Prisotnost ukrepov na področju ponudbe 

Ukrep Nikoli 

(%) 

Redko 

(%) 

Včasih 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Vedno 

(%) 

Povprečje Standardni 

odklon 

Skrbno načrtovan 

jedilnik 

6,1 8,5 15, 9 42, 7 26, 8 3,76 1,13 

Ponudba jedi iz 

sezonskih ţivil 

0,0 1,2 13,4 42, 7 42, 7 4,27 0,74 

Prednost ponudbe po 

naročilu pred 

samopostreţno 

6,1 8,5 17,1 29,3 39,0 3,87 1,20 

Ustrezna velikost 

porcij 

2,4 8,5 4,9 32,9 51,2 4,22 1,04 

Moţnost izbora 

velikosti porcije 

23,2 18,3 28,0 14,6 15,9 2,82 1,37 

Manjši kroţniki in 

pribor pri 

samopostreţnih bifejih 

48,8 22,0 11,0 12,2 6,1 2,05 1,29 

Kot najpogostejši ukrep na področju ponudbe so v anketiranih gostinskih obratih navedli 

ponudbo jedi iz sezonskih ţivil (povprečje 4,27) in ustrezno velikost porcij (povprečje 4,22). 

Redko pa se odločajo za manjše kroţnike in manjši pribor pri samopostreţni ponudbi 

(povprečje 2,05) in moţnost izbora velikosti porcije (povprečje 2,82) (preglednica 14). 

Preglednica 15: Prisotnost ukrepov na področju gostov 

Ukrep Nikoli 

(%) 

Redko 

(%) 

Včasih 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Vedno 

(%) 

Povprečje Standardni 

odklon 

Ozaveščanje gostov o 

problematiki zavrţene 

hrane 

63,4  22,0  1,2  8,5  4,9  1,70 1,16 

Moţnost, da gost 

vzame višek hrane s 

seboj domov 

3,7  6,1  9,8  22,0  58,5  4,26 1,10 

Seznanjanje gostov z 

velikostjo porcije 

9,8  8,5  17,1  34,1  30,5  3,67 1,27 

Podajanje natančnih 

informacij o jedi 

1,2  4,9  11,0  34,1  48,8  4,24 0,92 

Dialog z gosti 1,2  6,1  14,6  29,3  48,8  4,18 0,98 
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Iz preglednice 15 je razvidno, da anketirani v gostinskih obratih navajajo kot najpogostejše 

ukrepe na področju gostov moţnost, da gost vzame višek hrane s seboj (povprečje 4,26), 

podajanje natančnih informacij o jedi (povprečje 4,24) in dialog z gosti (povprečje 4,18). 

Najredkeje je prisotno ozaveščanje gostov o problematiki zavrţene hrane (povprečje 1,70). 

Preglednica 16: Prisotnost ukrepov na področju zaposlenih 

Ukrep Nikoli 

(%) 

Redko 

(%) 

Včasih 

(%) 

Pogosto 

(%) 

Vedno 

(%) 

Povprečje Standardni 

odklon 

Izobraţevanje 

zaposlenih o 

ustreznem rokovanju z 

ţivili 

1,2  2,4  14,6  28,0  53,7  4,30 0,90 

Izobraţevanje 

zaposlenih o 

ustreznem ločevanju 

odpadkov 

0,0  2,4  15,9  24,4  57,3  4,37 0,84 

Seznanjanje 

zaposlenih o moţnih 

ukrepih za 

zmanjševanje zavrţene 

hrane 

0,0  3,7  19,5  30,5  46,3  4,20 0,88 

Seznanjenost 

zaposlenih s stroški, 

povezanimi z zavrţeno 

hrano 

2,4  7,3  20,7  23,2  46,3  4,04 1,09 

Kontrola stroškov 

zavrţene hrane 

9,8  7,3  29,3  22,0  31,7  3,59 1,28 

Določitev jasnih ciljev 

v zvezi z 

zmanjševanjem 

količine zavrţene 

hrane 

6,1  8,5  29,3  28,0  28,0  3,63 1,16 

Moţnost, da višek 

hrane zaposleni 

vzamejo domov 

9,8  15,9  18,3  19,5  36,6  3,57 1,38 

Med anketiranimi gostinskimi obrati sta kot najpogostejša ukrepa na področju zaposlenih 

navedena izobraţevanje zaposlenih o pravilnem ločevanju odpadkov (povprečje 4,37) in 

izobraţevanje o ustreznem rokovanju z ţivili (povprečje 4,30). Najredkeje so med navedenimi 

ukrepi navedeni moţnost, da zaposleni vzamejo višek hrane s seboj (povprečje 3,57), kontrola 

stroškov zavrţene hrane (povprečje 3,56) in določitev jasnih ciljev v zvezi z zmanjševanjem 

količin zavrţene hrane (povprečje 3,63) (preglednica 16). 
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Preglednica 17: Mnenje o ustrezni pogostnosti izvajanja ukrepov 

Ustrezna pogostost izvajanja 

ukrepov 

Frekvenca Deleţ (%) 

Da 68 82,8  

Ne 14 17,1  

Skupaj 82 100  

V preglednici 17 je prikazano mnenje anketirancev o ustrezni pogostnosti izvajanja ukrepov 

za zmanjševanje količin zavrţene hrane. Večina anketirancev (82,9 %) meni, da te ukrepe 

izvajajo dovolj pogosto, ostali (17,1 %) pa menijo, da se ti ukrepi ne izvajajo dovolj pogosto. 

4.7.4 Doniranje viškov hrane 

Odgovori anketirancev o deleţih doniranega viška hrane in ovirah za doniranje so prikazani v 

preglednicah 18 in 19. 

Preglednica 18: Deleţ doniranega viška hrane 

Deleţ doniranega viška hrane Frekvenca Deleţ (%) 

Ne doniramo hrane 66 80,5  

Manj kot 5 % viška hrane 12 14,6  

5–25 % viška hrane 3 3,7  

26–50 % viška hrane 0 0,0  

51–75 % viška hrane 0 0,0  

Več kot 75 % viška hrane 1 1,2  

Skupaj 82 100 

Iz preglednice 18 je razvidno, da v večini, to je 66 ali 80,5 % anketiranih gostinskih obratov, 

ne donirajo viška hrane. V 12 ali 14,6 % gostinskih obratov donirajo manj kot 5 % viška 

hrane, v 3 ali 3,7 % gostinskih obratov donirajo 5–25 % viška hrane, v enem ali 1,2 % 

gostinskem obratu pa donirajo več kot 75 % viška hrane. 
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Preglednica 19: Ovire za doniranje 

Dejavnik 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Povprečje Standardni 

odklon 

Zagotavljanje varnosti 

hrane 

23,2  6,1  22,0  22,0  26,8  3,23 1,50 

Dodatno delo in 

morebitni dodatni stroški 

20,7  30,5  24,2  13,4  11,0  2,63 1,26 

Slabo poznavanje 

zakonodaje na tem 

področju 

15, 9 20,7  30,5  14,6  18,3  2,99 1,32 

Doniranje hrane se 

sklada z našo strategijo 

poslovanja 

56,1  22,0  12,2  3,7  6,1  1,82 1,17 

Nezaupanje v 

humanitarne organizacije 

42,7  23,2  15,9  9,8  8,5  2,18 1,32 

Kot največjo oviro za doniranje hrane so anketiranci med navedenimi dejavniki navajali 

dodatno delo in morebitne dodatne stroške (povprečje 2,63), slabo poznavanje zakonodaje 

(povprečje 2,99) in zagotavljanje varnosti hrane (povprečje 3,23) (preglednica 19). 

4.7.5 Spodbude za zmanjševanje količin zavržene hrane 

Odgovori anketirancev glede pomembnosti spodbud za zmanjševanje količin zavrţene hrane 

so prikazani v preglednici 20. 
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Preglednica 20: Pomembnost spodbud za zmanjševanje količin zavrţene hrane 

Spodbuda 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) Povprečje Standardni 

odklon 

Finančna podpora za 

usposabljanje oseb v 

gostinskem sektorju o 

problematiki zavrţene 

hrane in primerih dobrih 

praks 

8,5  6,1  20,7  40,2  24,4  3,66 1,17 

Finančna podpora 

programom, ki 

ozaveščajo o 

problematiki 

6,1  6,1  19,5  42,7  25,6  3,76 1,10 

Finančna podpora za 

vzpostavitev dobre 

prakse 

4,9  3,7  17,1  47,6  26,8  3,88 1,01 

Finančna podpora 

raziskavam o negativnih 

vplivih zavrţene hrane in 

projektom dobrih praks 

6,1  6,1  26,8  40,2  20,7  3,63 1,07 

Vzpostavitev enotne 

prakse ravnanja z 

zavrţeno hrano in 

viškom hrane 

3,7  6,1  17,1  39,0  34,1  3,94 1,05 

Večja proţnost 

zakonodaje 

2,4  0,0  8,5  45,1  43,9  4,28 0,82 

Davek na zavrţeno 

hrano, ki ni nujna 

11,0  20,7  24,4  24,4  19,5  3,21 1,28 

Okoljsko certificiranje 

gostinskih obratov 

9,8  9,8  26,8  40,2  13,4  3,38 1,14 

Vodnik s praktičnimi 

nasveti 

3,7  6,1  12,2  48,8  29,3  3,94 1,00 

Najpomembnejše spodbude po mnenju anketiranih gostinskih obratov so večja proţnost 

zakonodaje (povprečje 4,28), vzpostavitev enotne prakse ravnanja z zavrţeno hrano in viškom 

hrane ter vodnik s praktičnimi nasveti (oboje povprečje 3,94). Spodbudi v obliki davka na 

zavrţeno hrano, ki ni nujna (povprečje 3,21) in okoljsko certificiranje gostinskih obratov 

(povprečje 3,38) nista tako pomembni pri zmanjševanju količin zavrţene hrane (preglednica 

20). 
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4.8 Preverjanje hipotez 

4.8.1 Določitev veljavnega vzorca 

Preglednica 21: Prikaz veljavnega vzorca za preverjanje hipotez 1 in 2 

Status Kategorija gostinskega 

obrata 

Frekvenca 

Veljavni/vključeni v analizo Ponudnik gostinskih storitev 

v nastanitvenih objektih 

15 

 Ponudnik gostinskih storitev 

na turistični kmetiji 

12 

 Komercialni ponudnik 

gostinskih storitev 

52 

Manjkajoči/niso vključeni v 

analizo 

Obrat za pripravo in dostavo 

jedi – »catering« 

2 

 Drugo 1 

Skupaj  82 

Zaradi majhnega števila anketirancev v kategoriji »obrat za pripravo in dostavo jedi – 

'catering'« in »drugo« smo v analizo podatkov za preverjanje hipotez 1 in 2 vključili le ostale 

tri kategorije gostinskih obratov (preglednica 21). Za preverjanje hipotez 3 in 4 pa smo v 

analizo podatkov vključili tudi ostale kategorije gostinskih obratov, torej vseh 82. 

4.8.2 Preverjanje hipoteze 1 

Za preverjanje hipoteze1 »Glavni (prevladujoči) vir zavrţene hrane se statistično značilno 

razlikuje glede na kategorijo gostinskega obrata« smo glede na kategorijo gostinskega obrata 

izračunali povprečno vrednost deleţev zavrţene hrane iz različnih virov oziroma vzrokov 

zavrţene hrane, kot prikazuje slika 8. 
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Slika 8: Deleţ zavrţene hrane glede na vir nastanka in kategorijo gostinskega obrata 

Glavni vir zavrţene hrane v vseh treh kategorijah gostinskih obratov predstavljajo ostanki s 

kroţnikov. 54,4 % vse zavrţene hrane pri komercialnih ponudnikih hrane predstavljajo 

ostanki s kroţnikov. Najmanj zavrţene hrane je v povprečju pokvarjene hrane, in to v vseh 

treh kategorijah gostinskih obratov. Deleţ viška hrane, ki se ne proda in/ali ostane, je v 

povprečju najvišji pri ponudnikih gostinskih storitev v nastanitvenih objektih (24,7 %), 

medtem ko je ta deleţ v drugih dveh kategorijah gostinskih obratov skoraj pol manjši 

(pribliţno 14 %). Pri pripravi hrane je deleţ zavrţene hrane v povprečju največji pri 

ponudnikih gostinskih storitev na turistični kmetiji (32,2 %), medtem ko je ta deleţ v drugih 

dveh kategorijah gostinskih obratov pribliţno 19 % (slika 8). 

V nadaljevanju smo z metodo ANOVA ugotavljali, ali se deleţi različnih virov zavrţene 

hrane statistično značilno razlikujejo glede na kategorijo gostinskega obrata. Pri tem je bila 

nominalna spremenljivka kategorija gostinskega obrata, sorazmernostna spremenljivka pa 

deleţ zavrţene hrane po različnih kategorijah. Rezultati analize so pokazali, da ni bilo 

statistično značilnih razlik v deleţih različnih virov zavrţene hrane glede na kategorijo 

gostinskega obrata (stopnja značilnosti je bila v vseh primerih večja od 0,05) (priloga 2), zato 

smo na tej osnovi hipotezo 1 zavrnili. 

4.8.3 Preverjanje hipoteze 2 

Za preverjanje hipoteze 2 »Ukrepi za zmanjševanje količin zavrţene hrane se statistično 

značilno razlikujejo glede na kategorijo gostinskega obrata« smo pri stopnji značilnosti 0,05, 
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v kolikor so bile variance homogene,uporabili metodo enosmerne analize variance (ANOVA), 

v nasprotnem primeru pa smo uporabili Brown-Forsythejev robustni test enakosti povprečij 

(BF). Kot nominalno spremenljivko smo uporabili kategorijo gostinskega obrata, ordinatno 

spremenljivko pa so predstavljale ocenjevalne trditve o ukrepih za zmanjševanje količin 

zavrţene hrane z lestvico pogostosti od 1 do 5, kjer pomeni: 1– nikoli; 2 – redko; 3 – občasno; 

4 – pogosto; 5 – vedno. Odgovore anketirancev smo analizirali po naslednjih področjih: 

nabava in skladiščenje, priprava ţivil, ponudba, gostje in zaposleni, kar je prikazano na slikah 

od 9 do 13.  

 

Slika 9: Ukrepi na področju nabave in skladiščenja glede na kategorijo gostinskega 

obrata 

Ukrepi na področju nabave in skladiščenja ţivil se neodvisno od kategorije gostinskega obrata 

v povprečju izvajajo pogosto ali vedno. Izjema sta le občasna prednost pri nakupu ţivil z 

daljšim rokom trajanja pri komercialnih ponudnikih gostinskih storitev (povprečna ocena 

pogostnosti 3,3) in občasna prednost pri nakupu manjših pakiranj pri ponudnikih gostinskih 

storitev v nastanitvenih objektih (povprečna ocena pogostnosti 3,1) (slika 9). 

Analiza z metodama ANOVA in BF je pokazala,da opaţene razlike med ukrepi na področju 

nabave in skladiščenja glede na kategorijo gostinskega obrata niso bile statistično značilne 

(stopnja značilnosti je v vseh primerih večja od 0,05) (priloga 3). 
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Slika 10: Ukrepi na področju priprave ţivil glede na kategorijo gostinskega obrata 

Ukrepi na področju priprave ţivil se neodvisno od kategorije gostinskega obrata v povprečju 

izvajajo vedno ali pogosto. Izjeme so priprava jedi z manj sestavinami (povprečna ocena 

pogostosti 2,7) in poraba viška hrane za pripravo drugih jedi (povprečna ocena pogostosti 

3,4), ki se pri komercialnih ponudnikih gostilnih storitev izvaja le občasno, ter občasno 

zamrzovanje viška hrane pri vseh treh kategorijah gostinskih obratov (slika 10).  

V nadaljevanju smo preverili, ali so opaţene razlike tudi statistično značilne. Rezultat 

preverjanja z metodama ANOVA in BF kaţe, da so razlike statistično značilne pri dveh 

ukrepih. Priprava jedi z manj sestavinami se pri komercialnih ponudnikih gostinskih storitev 

uporablja statistično značilno redkeje (občasno) kot pri drugih dveh kategorijah gostilnih 

obratov (p = 0,000) in poraba viška hrane za pripravo drugih jedi se pri komercialnih 

ponudnikih gostinskih storitev uporablja statistično značilno redkeje (občasno) kot pri drugih 

dveh kategorijah gostinskih obratov (p = 0,000).Pri ostalih ukrepih na področju priprave ţivil 

ni statistično pomembnih razlik glede na kategorijo gostinskega obrata (stopnja značilnosti je 

v vseh primerih višja od 0,05) (priloga 3). 
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Slika 11: Ukrepi na področju ponudbe glede na kategorijo gostinskega obrata 

V povprečju se ukrepi na področju ponudbe neodvisno od kategorije gostinskega obrata 

izvajajo pogosto ali vedno z nekaterimi izjemami. Tako je le občasno prisotna prednost 

ponudbe po naročilu pred samopostreţno ponudbo pri ponudnikih gostinskih storitev v 

nastanitvenih objektih (povprečna ocena pogostosti 3,3) in občasna moţnost izbora velikosti 

porcije pri ponudnikih gostinskih storitev v nastanitvenih objektih (povprečna ocena 

pogostosti 2,7) in komercialnih ponudnikih gostinskih storitev (povprečna ocena pogostosti 

2,6). V povprečju se redko izvaja ukrep ponudbe manjših kroţnikov in pribora pri 

samopostreţnem bifeju, in to pri vseh treh kategorijah gostinskih obratov (slika 11). 

V nadaljevanju smo preverili, ali so opaţene razlike tudi statistično značilne. Rezultat 

preverjanja z metodama ANOVA in BF kaţe, da so statistično značilne le pri enem ukrepu. 

Moţnost izbora velikosti porcije pri ponudnikih gostinskih storitev v nastanitvenih objektih 

(občasno) in komercialnih ponudnikih gostinskih storitev (občasno) je statistično značilno 

redkejša kot pri ponudnikih gostinskih storitev na turistični kmetiji (pogosto) (p = 0,008). Pri 

ostalih ukrepih na področju ponudbe ni statistično pomembnih razlik glede na vrsto 

gostinskega obrata (stopnja značilnosti je v vseh primerih višja od 0,05) (priloga 3). 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Skrbno načrtovan 

jedilnik 

Ponudba jedi iz 

sezonskih ţivil

Prednost ponudbe 

po naročilu pred 

samopostreţno 
ponudbo

Ustrezna velikost 

porcij

Moţnost izbora 

velikosti porcije

Manjši kroţniki in 

pribor pri 

samopostreţnem 
bifeju

P
o

v
p

re
č
n

a
 p

o
g

o
st

o
st

 i
zv

a
ja

n
ja

 u
k

re
p

a

Ponudnik gostinskih storitev v nastanitvenih objektih

Ponudnik gostinskih storitev na turistični kmetiji

Komercialni ponudnik gostinskih storitev



 

55 

 

 

Slika 12: Ukrepi na področju gostov glede na kategorijo gostinskih obratov 

Ukrepi na področju gostov se neodvisno od kategorije gostinskega obrata v povprečju izvajajo 

pogosto. Izjema je občasno seznanjanje gostov z velikostjo porcije pri ponudnikih gostinskih 

storitev v nastanitvenih objektih (povprečna ocena pogostosti 2,9) in redko ozaveščanje 

gostov o problematiki zavrţene hrane pri vseh treh tipih gostinskih obratov (povprečna ocena 

pogostosti 1,9) (slika 12).  

V nadaljevanju smo preverili, ali so opaţene razlike tudi statistično značilne. Rezultat 

preverjanja z metodama ANOVA in BF kaţe, da so razlike statistično značilne pri dveh 

ukrepih. Seznanjanje gostov z velikostjo porcije pri ponudnikih gostinskih storitev v 

nastanitvenih objektih je statistično značilno redkejše (občasno) kot pri drugih dveh 

kategorijah gostinskih obratov (pogosto) (p = 0,020) in ozaveščanje gostov o problematiki 

zavrţene hrane je statistično značilno niţje pri komercialnih ponudnikih gostinskih storitev 

kot pri ponudnikih gostinskih storitev v nastanitvenih objektih (p = 0,042). Pri ostalih ukrepih 

na področju gostov ni statistično pomembnih razlik glede na kategorijo gostinskega obrata 

(stopnja značilnosti je v vseh primerih višja od 0,05) (priloga 3). 
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Slika 13: Ukrepi na področju zaposlenih glede na kategorijo gostinskega obrata 

V povprečju se ukrepi na področju zaposlenih neodvisno od kategorije gostilnega obrata 

izvajajo pogosto. Občasno je prisotna kontrola stroškov zavrţene hrane pri ponudnikih 

gostinskih storitev na turistični kmetiji (povprečna ocena pogostosti 3,3) in občasna moţnost, 

da višek hrane zaposleni vzamejo domov pri ponudnikih gostinskih storitev v nastanitvenih 

objektih (povprečna ocena pogostosti 2,7) (slika 13). 

V nadaljevanju smo preverili, ali so opaţene razlike tudi statistično značilne. Rezultat 

preverjanja z metodama ANOVA in BF kaţe, da so razlike statistično značilne le pri enem 

ukrepu. Moţnost, da višek hrane zaposleni vzamejo domov, je statistično značilno redkejša 

(občasna) pri ponudnikih gostinskih storitev v nastanitvenih objektih kot pri drugih dveh 

kategorijah gostinskih obratov (pogosta) (p = 0,008). Pri ostalih ukrepih na področju 

zaposlenih ni statistično pomembnih razlik glede na kategorijo gostinskega obrata (stopnja 

značilnosti je v vseh primerih višja od 0,05) (priloga 3). 

Na osnovi vseh predstavljenih rezultatov lahko hipotezo 2 potrdimo, saj smo našli nekatere 

statistično pomembne razlik pri izvajanju ukrepov glede na kategorijo gostinskega obrata. 
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4.8.4 Preverjanje hipoteze 3 

Preglednica 22: Kategorija delovnih mest za preverjanje hipoteze 3 

Delovno mesto Nova kategorija Deleţ (%) 

Vodja gostinstva Ostali zaposleni 25,6 

Kuhar/pomočnik kuharja   

Streţno osebje   

Lastnik/solastnik Vodstvo 74,4 

Direktor   

Skupaj  100 

Za potrebe preverjanja tretje hipoteze, ki se glasi »Vodstvo in ostali zaposleni imajo različno 

mnenje o tem, ali v obratu ukrepe za zmanjševanje količin zavrţene hrane izvajajo dovolj 

pogosto,« smo nekoliko preoblikovali in ustvarili novo spremenljivko, kjer kategorijo vodstvo 

zdruţeno predstavljajo lastnik/solastnik in direktor, medtem ko kategorijo ostali zaposleni 

zdruţeno predstavljajo vodja gostinstva, kuhar/pomočnik kuharja in streţno osebje 

(preglednica 22).  

V nadaljevanju smo s Pearsonovim hi-kvadrat testom preverjali povezanost delovnega mesta 

in mnenja o ustrezni pogostosti izvajanja ukrepov za zmanjševanje količin zavrţene hrane. Za 

preverjanje hipoteze smo uporabili nominalni spremenljivki delovno mesto in pogostost 

izvajanja ukrepov z moţnima odgovoroma da ali ne.  

Mnenje anketirancev o ustrezni pogostosti izvajanja ukrepov glede na kategorijo delovnega 

mesta je razvidno iz slike 14. 

 

Slika 14: Mnenje o ustrezni pogostosti izvajanja ukrepov glede na delovno mesto 

Tako večina vodstva (85,2 %) kot tudi ostalih zaposlenih (76,2 %) meni, da v njihovem 

obratu te ukrepe izvajajo dovolj pogosto (slika 14). 
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V nadaljevanju smo s pomočjo Pearsonovega hi-kvadrata ugotovili, da ni statistično značilne 

povezanosti med spremenljivkama delovno mesto in mnenje o ustrezni pogostosti izvajanja 

ukrepov (hi-kvadrat = 0,905, p = 0,342) (priloga 4), zato lahko hipotezo 3 zavrnemo. 

4.8.5 Preverjanje hipoteze 4 

Pri preverjanju četrte hipoteze, ki se glasi »Ovire pri doniranju viška hrane statistično vplivajo 

na višino deleţa viška hrane, ki se ga ne proda in/ali ostane med zavrţeno hrano,« smo 

preverjali vpliv s pomočjo regresijske analize. Pri tem smo kot odvisno spremenljivko 

uporabili deleţ viška hrane, ki ostane in/ali se ne proda, kot neodvisne spremenljivke pa 

različne dejavnike, ki vplivajo na doniranje viška hrane. 

Izmed petih neodvisnih spremenljivk/dejavnikov sta se kot statistično pomembna izkazala dva 

(p  <  0,05), in sicer dodatno delo in morebitni dodatni stroški ter slabo poznavanje 

zakonodaje na tem področju. Vpliv dodatnega dela in morebitnih dodatnih stroškov je 

pozitiven in srednje močan (beta 0,426), torej večjo oviro kot dodatno delo in stroški 

predstavljajo, višji je deleţ viška hrane med zavrţeno hrano. Statistično pomemben je tudi 

vpliv slabega poznavanja zakonodaje, saj je negativen in srednje močan (beta –0,407), torej 

večjo oviro kot predstavlja slabo poznavanje zakonodaje, niţji je deleţ viška hrane med 

zavrţeno hrano (priloga 5). 

Na osnovi predstavljenega rezultata lahko hipotezo 4 sprejmemo. 
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5 PREDLOGI TRAJNOSTNIH REŠITEV 

5.1 Priprava informativnih gradiv o problematiki zavrţene hrane 

Raziskava med anketiranimi gostinskimi obrati je pokazala, da je ozaveščanje gostov o 

problematiki zavrţene hrane redko prisotno. Trajnostni pristop k reševanju ugotovljene 

situacije je ozaveščanje gostov o pomenu trajnostnega ravnanja s hrano, na primer s pripravo 

plakatov in gradiv, prikazanih na sliki 15. 

 

Slika 15: Primeri ozaveščanja gostov o trajnostnem ravnanju s  hrano
10

 

Vir: Sustainable America 2014. 

Sporočila na plakatih ozaveščajo goste o problematiki zavrţene hrane, zato so napisana na 

preprost in razumljiv način (slika 15). Plakati, kot tudi drugo gradivo (na primer zloţenke), 

naj bodo postavljeni na vidno mesto, vendar ne preveč izstopajoče, saj bi lahko sicer delovali 

preveč vsiljivo. 

Vpliv, ki ga imajo sporočila na goste, bi lahko spremljali na primer s primerjavo količin 

zavrţene hrane pred in po postavitvi informativnih gradiv v določenem obdobju. Če bi 

primerjava količin pokazala pozitiven vpliv na zmanjševanje količin zavrţene hrane s 

kroţnikov, bi sporočila na informativnih gradivih dosegla svoj namen.  

                                                 
10

 Plakat levo: Razdeli obrok s prijateljem – podpiraj restavracije, ki sodelujejo z organizacijami za 

reševanje hrane. 

Plakat v sredini: Vprašaj za manjšo porcijo – vzemi domov, kar ne poješ. 

Plakat desno: Gostje v restavracijah pustijo 17 % obroka na kroţniku – 55 % jih ne vzame ostanka s 

seboj domov. 
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5.2 Enotna embalaţa za ostanke hrane s kroţnikov 

Rezultati raziskave med anketiranimi gostinskimi obrati so pokazali, da so prevladujoči vir 

zavrţene hrane ne glede na vrsto gostinskega obrata ostanki s kroţnikov. Kot navaja WRAP 

(2013d), naj bi bil glavni razlog za ostanke s kroţnikov prevelika količina hrane. 

Moţna rešitev problematike velikih količin ostankov hrane s kroţnikov je po zgledu 

gostinskih obratov v Londonu omogočiti gostom, da ostanke hrane vzamejo s sabo v zato 

namenjeni enotni embalaţi. Zlasti je priporočljiva embalaţa iz ekološkega materiala, ki 

zaokroţi sporočilo trajnosti. Embalaţa naj bi bila tudi priročna za nošenje in nevpadljiva. 

Informacija o tej moţnosti bi morala biti na vidnem mestu, na primer na jedilnem listu, pri 

vhodu v gostinski obrat itd. 

Glede na to, da je večini gostov neprijetno vprašati za ostanke hrane, je priporočljivo seznaniti 

streţno osebje s to problematiko, tako da bi samoiniciativno predlagali gostu, da lahko odnese 

ostanke hrane s seboj. 

5.3 Ločevanje zavrţene hrane glede na vir 

Ne glede na mnenje vodstva in ostalih zaposlenih, da se ukrepi za zmanjševanje količin 

zavrţene hrane v njihovih obratih v povprečju izvajajo dovolj pogosto, se priporoča ločevanje 

zavrţene hrane glede na vir nastanka, kot to kaţe primer dobre prakse v restavraciji The Table 

v Londonu (WRAP 2016). 

K zmanjševanju količin zavrţene hrane prispeva seznanitev zaposlenih s to problematiko. Če 

zaposleni na primer nimajo konkretnih podatkov o količini zavrţene hrane in viru nastanka, 

so posledično manj kritični do problematike. Zato je priporočljivo, da se v prostor (če je to 

prostorsko izvedljivo) postavijo ustrezne posode za zbiranje zavrţene hrane, ki se ustrezno 

označijo glede na vir nastanka:  

 posoda za hrano, ki se je pokvarila; 

 posoda za ostanke hrane pri pripravi; 

 posoda za ostanke s kroţnikov in 

 posoda za višek hrane, ki se ne proda ali ostane. 

Ob tem je smiselno voditi evidenco zavrţene hrane glede na vir nastanka in s tem povezanih 

stroškov. Če so zaposleni v kuhinji in drugo osebje seznanjeni s temi informacijami, laţje 

oblikujejo pot za dosego ciljev do zmanjševanja količin zavrţene hrane. Kot dodatna 

motivacija zaposlenih za zmanjševanje količin zavrţene hrane in posledično zmanjševanje 

stroškov za odvoz zavrţene hrane se lahko za doseţene cilje zaposlene tudi nagradi, v smislu 

skupnih izletov ali drugih simboličnih nagrad. 
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5.4 Vodnik za doniranje viška hrane 

Raziskava med anketiranimi gostinskimi obrati je pokazala, da večina anketiranih gostinskih 

obratov (80 %) viška hrane ne donira. Kot glavne ovire za nedoniranje viškov hrane so 

anketiranci navajali slabo poznavanje zakonodaje in zagotavljanje varnosti hrane. Za odpravo 

teh ovir bi bilo smiselno izdelati vodnik s praktičnimi nasveti za doniranje viškov hrane. 

Vodnik bi moral vsebovati vse podatke, ki jih zaposleni v gostinskem obratu potrebujejo za ta 

namen, in sicer: 

 zakonodaja na področju doniranja viškov hrane; 

 smernice dobrih higienskih praks, ki jim je treba zadostiti pri ravnanju z viški hrane; 

 seznam kontaktov organizacij in oseb, ki lahko svetujejo glede doniranja viška hrane; 

 seznam organizacij, ki poskrbijo za deljenje viškov hrane; 

 seznam humanitarnih organizacij, ki sprejmejo viške hrane; 

 primeri dobrih praks. 

Smiselno je, da gostinski obrat, kjer je doniranje viška hrane urejeno, s tem seznani goste, saj 

trajnostno ravnanje z viški hrane pozitivno vpliva na ugled gostinskega obrata. Informacije o 

tem je moţno objaviti na spletni strani ali preko drugih informativnih gradiv, s čimer 

posredno vplivamo na goste tudi pri njihovem ravnanju s hrano doma.  

5.5 Programska orodja za zmanjševanje količin zavrţene hrane 

Z razvojem tehnologije se na trţišču pojavljajo nova programska orodja, ki lahko 

predstavljajo inovativne rešitve tudi na področju zmanjševanja količin zavrţene hrane.  

V Sloveniji poznamo programsko orodje »Varčni kuhar«, ki ga uporabljajo v nekaterih javnih 

kuhinjah. Orodje omogoča, da je osebje v kuhinji ţe dan prej informirano o točno določnem 

številu in vrsti jedi, ki jih bo treba pripraviti, saj gostje to ţe predhodno sporočijo preko 

orodja. Tako je moţno zmanjšati količino zavrţene hrane na minimum. Poleg tega pa ima 

orodje tudi pomembno vlogo pri ozaveščanju posameznikov o pomenu njihovih odločitev in 

odgovornosti zanje (Economical Cook 2017).  

Moţna bi bila tudi nadgradnja omenjenega orodja ali priprava novega, in sicer tako, da bi bilo 

prilagojeno za ves gostinski sektor. V orodju (preko aplikacije na mobilnem telefonu ali 

tabličnem računalniku) bi gostje z jedilnega lista izbranega gostinskega obrata izbrali jed ali 

več jedi, ki jo ali jih bodo jedli naslednji dan (ali na določen dan) ob obisku izbranega 

gostinskega obrata. Ta podatek bi v kuhinji dotičnega gostinskega obrata tako prejeli ţe v 

naprej, kar bi omogočilo ustrezno načrtovanje priprave hrane za točno določeno število in 

vrsto jedi, s tem pa manj nepotrebnih viškov in zavrţene hrane.  
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6 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil oceniti problematiko zavrţene hrane v gostinskih obratih 

Obalno-kraške regije. V teoretičnem delu naloge smo opravili pregled literature in virov, ki se 

nanašajo na zavrţeno hrano znotraj celotne prehranske verige. Problematika zavrţene hrane je 

pomemben kazalnik trajnostnega razvoja. V Agendi 2030 je med cilji trajnostnega razvoja 

eden izmed ciljev tudi do leta 2030 na svetovni ravni zmanjšati količino ţivilskih odpadkov 

za polovico. 

Raziskave so pokazale, da se v nerazvitih drţavah in drţavah v razvoju v procesu od pridelave 

do predelave zavrţe 40 % vse pridelane hrane, v razvitih drţavah pa se največ hrane zavrţe v 

procesu od prodaje do končnega potrošnika. Zavrţena hrana ima negativne posledice za 

okolje in naravne vire. Ekonomske posledice zavrţene hrane so teţje izmerljive, vendar naj bi 

po nekaterih podatkih (UNEP 2014) stroški, povezani samo z emisijami TPG, zaradi zavrţene 

hrane v letu 2012 znašali 394 USD. Poleg tega je tudi neetično, da še popolnoma uţitna hrana 

konča v smeteh, ko pa mnogi po svetu stradajo. 

Ustrezen pristop za zmanjšanje negativnih posledic, ki jih predstavlja zavrţena hrana, je 

ravnanje po shemi 5-stopenjske hierarhije ravnanja z odpadki (EKO-TCE 2010). Po tej shemi 

je najpomembnejše preprečevanje nastanka zavrţene hrane, kar na drugi strani pomeni največ 

koristi za okolje in gospodarstvo. Tudi doniranje viška hrane je model, s katerim 

preprečujemo, da bi še uţitna hrana končala med odpadki. Viške hrane lahko ob upoštevanju 

higienskih smernic in predpisov doniramo socialno ogroţenim skupinam in posameznikom.  

Kljub temu je nemogoče pričakovati, da bi se zavrţeni hrani lahko v celoti izognili. V 

primerih, ko se zavrţeni hrani ni moţno izogniti, je pomembno, da jo usmerimo v ustrezno 

predelavo. Zavrţena hrana spada med biološko razgradljive odpadke, za katere je obvezno 

ločeno zbiranje za namen kompostiranja ali predelave v bioplin na podlagi Uredbe o ravnanju 

z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 

39/2010). 

Empirični del se nanaša na raziskavo o ravnanju z zavrţeno hrano med 82 gostinskimi obrati 

Obalno-kraške regije. Raziskava je pokazala, da v 90,2 % gostilnih obratov zavrţejo do 25 

litrov hrane dnevno ter v 53,7 % gostinskih obratov do 15 litrov odpadnega olja mesečno. 

Večino, torej 75,9 % vse zavrţene hrane, oddajo izbiralcem kuhinjskih odpadkov, 10,5 % 

zavrţene hrane kompostirajo, 9 % zavrţene hrane se kljub prepovedi odda kot pomije, 4,6 % 

zavrţene hrane pa ne ločujejo in jo odloţijo skupaj z mešanimi odpadki. 

Glavni vir zavrţene hrane v anketiranih gostinskih obratih, kar v povprečju znaša 51,6 % vse 

zavrţene hrane, so, neodvisno od gostinskega obrata, ostanki s kroţnikov. S tem smo ovrgli 

prvo raziskovalno hipotezo, da se glavni vir zavrţene hrane razlikuje glede na vrsto 

gostinskega obrata. Ukrepi za zmanjšanje količin zavrţene hrane, ki se nanašajo na področje 
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nabave in skladiščenja ţivil, priprave jedi, ponudbe, gostov in zaposlenih, se z nekaterimi 

izjemami v povprečju izvajajo pogosto. Pri tem obstajajo statistično značilne razlike glede na 

kategorijo gostinskega obrata, s čimer smo potrdili drugo raziskovalno hipotezo, da se ukrepi 

za zmanjševanje količin zavrţene hrane statistično značilno razlikujejo glede na kategorijo 

gostinskega obrata. Po mnenju večine anketirancev se omenjeni ukrepi izvajajo dovolj 

pogosto, s čimer smo ovrgli tretjo raziskovalno hipotezo, in sicer da obstajajo razlike v 

mnenju anketirancev o zadostni pogostnosti izvajanja teh ukrepov. Raziskava je tudi 

pokazala, da večina (80 %) anketiranih gostinskih obratov viška hrane ne donira. Razlogi za 

to so slabo poznavanje zakonodaje in morebitni dodatni stroški ter dodatno delo, ki statistično 

značilno vplivajo na deleţ viška hrane, ki se zavrţe. S to ugotovitvijo smo potrdili četrto 

raziskovalno hipotezo.  

Na osnovi rezultatov raziskave sklepamo, da se v anketiranih gostinskih obratih ukrepi za 

zmanjševanje količin zavrţene hrane v povprečju izvajajo pogosto, kar se navsezadnje odraţa 

tudi v relativno majhnih količinah zavrţene hrane dnevno. Problematično je ugotovljeno 

stanje glede doniranja viškov hrane, kar prispeva h končni količini zavrţene hrane. Sklepamo, 

da bi se delu zavrţene hrane lahko izognili z nekaterimi trajnostnimi rešitvami, navedenimi v 

nadaljevanju: 

 seznanjanje gostov s problematiko zavrţene hrane s pomočjo informacijskega materiala, 

kot so na primer plakati in zloţenke; 

 uporaba enotne okolju prijazne embalaţe za ostanke hrane s kroţnikov, v kateri bi lahko 

gostje odnesli ostanke hrane s seboj; 

 ločevanje zavrţene hrane glede na vir nastanka, kar bi zaposlenim omogočalo zavedanje 

o količinah zavrţne hrane in glavnih razlogih za njen nastanek ter vplivalo k 

uspešnejšemu iskanju rešitev za izboljšanje stanja; 

 priprava vodnika za doniranje viškov hrane z vsemi potrebnimi informacijami 

(zakonodaja, komu se lahko donira, kako se lahko donira, kontakti oseb in organizacij), 

kar bi pozitivno pripomoglo k pogostejšemu doniranju viškov hrane v gostinskih obratih; 

 nadgradnja obstoječih ali izdelava novih programskih orodij po principu »Varčni kuhar«.  

6.1 Prispevek k stroki 

Magistrska naloga predstavlja teoretični in praktični prispevek k razumevanju problematike 

zavrţene hrane v gostinstvu. Z raziskavo med izbranimi gostinskimi obrati v Obalno-kraški 

regiji so bila pridobljena nova spoznanja in ugotovitve, ki prispevajo k boljšemu razumevanju 

problematike zavrţene hrane v gostinstvu in iskanju ustreznih trajnostnih rešitev. Podobnih 

raziskav oziroma ocen v gostinstvu v Sloveniji doslej ni bilo. Ugotovitev iz raziskave zaradi 

majhnosti vzorca ter geografske omejenosti raziskave sicer ni mogoče posplošiti na celotno 

območje Slovenije oziroma na celotni gostinski sektor, kljub temu pa naloga omogoča 

določene zaključke in predstavlja pomembno izhodišče ter moţnosti za nadaljnje raziskovanje 
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6.2 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Za kompleksno oceno problematike zavrţene hrane v gostinskem sektorju bi bilo smiselno 

podobno raziskavo izvesti na območju celotne Slovenije. S poglobljeno študijo v izbranem 

gostinskem obratu bi bilo moţno pridobiti bolj natančen vpogled v razloge za nastanek 

zavrţene hrane ter na podlagi pridobljenih spoznanj opredeliti konkretne predloge za 

izboljšanje stanja. Ravno tako bi bilo smiselno izvesti pilotno študijo uvajanja v tej nalogi 

predlaganih trajnostnih rešitev ter opazovati učinke. Za ta namen bi bilo treba vzpostaviti 

enotno metodologijo ter merila in kazalce za spremljanje učinkovitosti predlaganih rešitev. 

Problematiko zavrţene hrane bi bilo treba ustrezno raziskati tudi v drugih sektorjih oziroma 

fazah prehranske verige, ugotovitve teh raziskav pa bi prispevale k oblikovanju splošnih 

ukrepov, politik in pristopov za zmanjševanje problema. V nadaljnje raziskovanje bi bilo 

smiselno vključiti tudi problematiko zavrţenih pijač in za ta namen v raziskovalni vzorec 

vključiti gostinske obrate, ki ne pripravljajo in streţejo hrane (in pijače), ampak tudi tiste, ki 

streţejo izključno pijače. 
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

sem Leja Makovec, študentka Fakultete za management Koper. Pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Problematika zavrţene hrane v gostinstvu: ocena stanja in predlogi 

trajnostnih rešitev. Vljudno vas prosim za sodelovanje v anketi, saj lahko le z vašimi odgovori 

pridobim realne podatke v zvezi s problematiko zavrţene hrane v gostinskih obratih. Anketa 

je anonimna in kratka. Odgovarjanje vam bo vzelo pribliţno 5 – 10 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani kot celota skupaj z drugimi odgovori in ne individualno. Če bi 

ţeleli, vam lahko rezultate in ugotovitve raziskave posredujem na vaš elektronski poštni 

naslov. Za sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Leja Makovec 

Mentorica: doc. dr. Agnes Šömen Joksić 

Somentor: prof. dr. Roberto Biloslavo 

 

Q1 – Prosim, označite, ali v vašem gostinskem obratu poleg streţbe hrane tudi 

pripravljate hrano. 

 Da  

 Ne  

 

Q2 – Označite, v kateri občini je vaš obrat. 

 Komen  

 Divača  

 Seţana  

 Hrpelje-Kozina  

 Ankaran  

 Koper  

 Izola  

 Piran  

 Drugo  

 

Q3 – Označite vaše delovno mest. 

 Lastnik/solastnik  

 Direktor  

 Vodja gostinstva  

 Kuhar/pomočnik kuharja  

 Streţno osebje  

 Drugo:  
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Q4 – Označite, v katero kategorijo se uvršča vaš gostinski obrat. 

 Ponudnik gostinskih storitev v nastanitvenih objektih(v hotelu, motelu, penzionu, 

hotelskem naselju, domovih – študentskih, dijaških, planinskih, počitniških)  

  Ponudnik gostinskih storitev na turistični kmetiji (turistična kmetija s sobami, izletniška 

kmetija, vinotoč, osmica)  

  Komercialni ponudnik gostinskih storitev (restavracija, gostilna, okrepčevalnica – tudi s 

hitro prehrano)  

  Obrat za pripravo in dostavo jedi– »catering«  

  Premični gostinski obrat  

  Drugo:  

 

Q5 – Ocenite povprečno količino zavrţene hrane v vašem obratu na dan. 

  Do5 litrov  

  5 do 25 litrov  

  26 do 50 litrov  

  51 do 100 litrov  

  100 litrov in več  

 

Q6 – Ocenite povprečno količino odpadnega olja v vašem obratu na mesec. 
 

  Do5 litrov  

  5 do 10 litrov  

  11 do 15 litrov  

  16 do 20 litrov  

  20 litrov in več  

 

Q7 – Ocenite, kolikšen deleţ (%) v celoti zavrţene hrane predstavljajo spodnje 

kategorije (viri). 

Vpišite deleţ s številko (vsota vseh deleţev mora znašati 100) 

Pokvarjena hrana (zaradi pretečenega roka, 

kontaminacije, poškodbe embalaţe itd.)   

 

Ostanki s kroţnikov    

Zavrţena hrana pri pripravi (zaradi napak pri 

pripravi, zavrţki pri pripravi itd.) 

 

Višek hrane, ki se ne proda ali/in ostane (na primer 

v samopostreţnih bifejih, preveč pripravljene hrane 

itd.)  

 

Drugo    
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Q8 – Prosim, navedite, s katerimi drugimi viri zavrţene hrane se srečujete v vašem 

obratu. 

 

 

 

 

 

 

Q9 – Ocenite, kolikšen deleţ (%) zavrţene hrane: 

Vpišite deleţ s številko (vsota vseh deleţev mora znašati 100) 

Kompostirate    

Oddate zbiralcu kuhinjskih odpadkov    

Oddate kot krmo za ţivali (pomije)    

Ne ločujete zavrţene hrane    

Drugo:    

 

Q10 – Prosim, navedite, s katerimi drugimi načini ravnanja z zavrţeno hrano se 

srečujete v vašem obratu. 
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Q11 – Kako pogosto izvajate navedene ukrepe za zmanjševanje količine zavrţene hrane 

v vašem obratu na posameznih navedenih področjih, ki se nanašajo na NABAVO IN 

SKLADIŠČENJE ŢIVIL? Uporabite lestvico odgovorov, kjer ocena 1 pomeni nikoli, 

ocena 2 pomeni redko, ocena 3 pomeni občasno, ocena 4 pomeni pogosto in ocena 5 

pomeni vedno. 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 

Vedno 

Načrtovanje nabave ţivil (na primer  

upoštevanje predvidenega št. gostov glede 

na sezono) 
     

Ustrezno shranjevanje ţivil (upoštevanje 

smernic dobre higienske prakse)      

Spremljanje rokov trajanja (prvo ţivilo, ki 

ga kupimo, tudi najprej porabimo – FIFO 

metoda) 
     

Preverjanje nepoškodovanosti embalaţe      

Prednost pri nakupu ţivil z daljšim rokom 

trajanja      

Prednost pri nakupu manjših pakiranj      

 

Q12 – Kako pogosto izvajate navedene ukrepe za zmanjševanje količine zavrţene hrane 

v vašem obratu na posameznih navedenih področjih, ki se nanašajo na PRIPRAVO 

ŢIVIL? Uporabite lestvico odgovorov, kjer ocena 1 pomeni nikoli, ocena 2 pomeni 

redko, ocena 3 pomeni občasno, ocena 4 pomeni pogosto in ocena 5 pomeni vedno 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 

Vedno 

Smotrna poraba ţivil (poraba ţivila v 

celoti, lahko za pripravo druge jedi, na 

primer kosti za juho) 
     

Priprava jedi z manj sestavinami      

Uporaba receptov za pripravo jedi      

Priprava jedi sproti in ne vse v naprej      

Poraba viška hrane za pripravo drugih jedi 

(na primer višek kruha za kruhove cmoke)      

Zamrzovanje viška hrane        
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Q13 – Kako pogosto izvajate navedene ukrepe za zmanjševanje količine zavrţene hrane 

v vašem obratu na posameznih navedenih področjih, ki se nanašajo na PONUDBO? 

Uporabite lestvico odgovorov, kjer ocena 1 pomeni nikoli, ocena 2 pomeni redko, ocena 

3 pomeni občasno, ocena 4 pomeni pogosto in ocena 5 pomeni vedno. 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 

Vedno 

Skrbno načrtovan jedilnik (jedilnik 

zasnovan tako, da višek hrane lahko 

porabimo za pripravo druge jedi) 
     

Ponudba jedi iz sezonskih ţivil      

Prednost ponudbe po naročilu pred 

samopostreţno ponudbo      

Ustrezna velikost porcij (standardna 

velikost porcije)      

Moţnost izbora velikosti porcije (manjša 

porcija za niţjo ceno)      

Manjši kroţniki in pribor pri 

samopostreţnem bifeju      

 

Q14 – Kako pogosto izvajate navedene ukrepe za zmanjševanje količine zavrţene hrane 

v vašem obratu na posameznih navedenih področjih, ki se nanašajo na GOSTE? 

Uporabite lestvico odgovorov, kjer ocena 1 pomeni nikoli, ocena 2 pomeni redko, ocena 

3 pomeni občasno, ocena 4 pomeni pogosto in ocena 5 pomeni vedno. 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 

Vedno 

Ozaveščanje gostov o problematiki 

zavrţene hrane (na primer s plakati)      

Moţnost, da gost vzame višek hrane s 

seboj      

Seznanjanje gostov z velikostjo porcije      

Podajanje natančnih informacij o jedi      

Dialog z gosti (pridobivanje povratnih 

informacij  o jedi, velikosti itd.)      
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Q15 – Kako pogosto izvajate navedene ukrepe za zmanjševanje količine zavrţene hrane 

v vašem obratu na posameznih navedenih področjih, ki se nanašajo na ZAPOSLENE? 

Uporabite lestvico odgovorov, kjer ocena 1 pomeni nikoli, ocena 2 pomeni redko, ocena 

3 pomeni občasno, ocena 4 pomeni pogosto in ocena 5 pomeni vedno. 

 1 

Nikoli 

2 

Redko 

3 

Občasno 

4 

Pogosto 

5 

Vedno 

Izobraţevanje zaposlenih o ustreznem 

rokovanju z ţivili      

Izobraţevanje zaposlenih o pravilnem 

ločevanju odpadkov      

Seznanjanje zaposlenih o moţnih ukrepih 

za zmanjševanje zavrţene hrane       

Seznanjenost zaposlenih s stroški, 

povezanimi z zavrţeno hrano      

Kontrola stroškov zavrţene hrane      

Določitev jasnih ciljev v zvezi z 

zmanjšanjem količine zavrţene hrane      

Moţnost, da višek hrane zaposleni 

vzamejo domov       

Q16 – Ali menite, da v vašem obratu te ukrepe (navedene v vprašanjih 11–15) izvajate 

dovolj pogosto?    

 Da  

 Ne  

Q17 – Ocenite, kolikšen deleţ viška hrane donirate dobrodelnim organizacijam. 

  Ne doniramo hrane  

 Manj kot 5 % viška hrane   

 5–25 % viška hrane  

 26–50 % viška hrane  

 51–75 % viška hrane  

 Več kot 75 % viška hrane  
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Q18 – Ocenite, v kolikšni meri navedeni dejavniki predstavljajo oviro za (bolj pogosto) 

doniranje viška hrane. Pri tem uporabite lestvico ocen, ki odraţa, kolikšno oviro 

predstavlja naveden dejavnik. 

 

 1 

Ne 

predstavlja 

ovire 

2 

Predstavlja 

majhno 

oviro 

3 

Predstavlja 

srednje 

veliko 

oviro 

4 

Predstavlja 

veliko 

oviro 

5 

Predstavlja 

zelo veliko 

oviro 

Zagotavljanje varnosti hrane 

(upoštevanje HACCAP sistema)      

Dodatno delo in morebitni 

dodatni stroški      

Slabo poznavanje zakonodaje na 

tem področju      

Doniranje hrane se ne sklada z 

našo strategijo poslovanja      

Nezaupanje v humanitarne 

organizacije      
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Q19 – Ocenite, kako pomembne se vam zdijo navedene spodbude za zmanjševanje 

problematike zavrţene hrane v gostinstvu. Pri tem uporabite lestvico ocen, ki odraţajo 

pomembnost spodbude. 

 1 

Povsem 

nepomembno 

2 

Nepomembno 

3 

Niti eno niti 

drugo 

4 

Pomembno 

5 

Zelo 

pomembno 

Finančna podpora za 

usposabljanje oseb v 

gostinskem sektorju  

o problematiki 

zavrţene hrane in 

primerih dobrih 

praks 

     

Finančna podpora 

programom, ki 

ozaveščajo o 

problematiki 

     

Finančna podpora za 

vzpostavitev dobre 

prakse 

 

 
    

Finančna podpora 

raziskavam o 

negativnih vplivih 

zavrţene hrane  in 

projektom dobrih 

praks 

     

Vzpostavitev enotne 

prakse ravnanja z 

zavrţeno hrano in 

viškom hrane 

 

     

Večja proţnost 

zakonodaje      

Davek na zavrţeno 

hrano, ki ni nujna       

Okoljsko 

certificiranje 

gostinskih obratov 
     

Vodnik s praktičnimi 

nasveti      
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PREVERJANJE HIPOTEZE 1 

Razlike v virih zavrţene hrane po kategoriji obrata 

 F p 

Q7a Pokvarjena hrana (zaradi pretečenega roka, 

kontaminacije, poškodbe embalaţe itd) * Q4 

Označite, v katero kategorijo se uvršča vaš 

gostinski obrat 

0,159 0,854 

Q7b Ostanki s kroţnikov * Q4 Označite, v katero 

kategorijo se uvršča vaš gostinski obrat 

0,977 0,381 

Q7c Zavrţena hrana pri pripravi (zaradi napak pri 

pripravi, ostanki pri pripravi itd.) * Q4 Označite, v 

katero kategorijo se uvršča vaš gostinski obrat 

2,195 0,118 

Q7d Višek hrane, ki se ne proda ali/in ostane(na 

primer pri samopostreţni ponudbi v 

samopostreţnih bifejih, preveč pripravljene hrane 

itd. ) * Q4 Označite, v katero kategorijo se uvršča 

vaš gostinski obrat 

2,726 0,072 

Q7e Drugo * Q4 Označite, v katero kategorijo se 

uvršča vaš gostinski obrat 

0,260 0,771 
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PREVERJANJE HIPOTEZE 2 

Ukrepi na področju nabave in skladiščenja glede na kategorijo gostinskega obrata 

 Metoda F p 

Načrtovanje nabave ţivil BF 15,635 0,604 

Ustrezno shranjevanje ţivil BF 15,830 0,300 

Spremljanje rokov trajanja  ANOVA 0,951 0,391 

Preverjanje nepoškodovanosti embalaţe BF 42,139 0,058 

Prednost pri nakupu ţivil z daljšim rokom 

trajanja 

ANOVA 1,152 0,321 

Prednost pri nakupu manjših pakiranj ANOVA 1,156 0,320 

 

Ukrepi na področju priprave ţivil glede na kategorijo gostinskega obrata 

 Metoda F p 

Smotrna poraba  ANOVA 2,360 0,101 

Priprava jedi z manj sestavinami ANOVA 8,555 0,000 

Uporaba receptov za pripravo jedi ANOVA 0,457 0,635 

Priprava jedi sproti in ne vse v naprej BF 51,900 0,062 

Poraba viška hrane za pripravo drugih jedi  BF 53,707 0,000 

Zamrzovanje viška hrane  ANOVA 1,798 0,173 

 

Ukrepi na področju ponudbe glede na kategorijo gostinskega obrata 

 Metoda F p 

Skrbno načrtovan jedilnik  ANOVA 0,710 0,495 

Ponudba jedi iz sezonskih ţivil ANOVA 2,277 0,110 

Prednost ponudbe po naročilu pred 

samopostreţno ponudbo 

ANOVA 2,471 0,091 

Ustrezna velikost porcij ANOVA 0,654 0,523 

Moţnost izbora velikosti porcije   ANOVA 5,093 0,008 

Manjši kroţniki in pribor pri 

samopostreţnem bifeju 

ANOVA 0,937 0,396 
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Ukrepi na področju gostov glede na kategorijo gostinskega obrata 

 Metoda F p 

Ozaveščanje gostov o problematiki 

zavrţene hrane  

ANOVA 3,302 0,042 

Moţnost, da gost vzame višek hrane s 

seboj 

ANOVA 2,014 0,141 

Seznanjanje gostov z velikostjo porcije ANOVA 4,098 0,020 

Podajanje natančnih informacij o jedi ANOVA 0,307 0,736 

Dialog z gosti  ANOVA 0,067 0,935 

 

Ukrepi na področju zaposlenih glede na kategorijo gostinskega obrata 

 Metoda F p 

Izobraţevanje zaposlenih o ustreznem 

rokovanju z ţivili 

ANOVA 1,188 0,310 

Izobraţevanje zaposlenih o pravilnem 

ločevanju odpadkov 

ANOVA 1,484 0,233 

Seznanjanje zaposlenih o moţnih ukrepih 

za zmanjševanje zavrţene hrane 

ANOVA 0,286 0,752 

Seznanjenost zaposlenih s stroški, 

povezanimi z zavrţeno hrano 

ANOVA 1,419 0,248 

Kontrola stroškov zavrţene hrane ANOVA 0,829 0,441 

Določitev jasnih ciljev v zvezi z 

zmanjšanjem količine zavrţene hrane 

ANOVA 1,612 0,206 

Moţnost, da višek hrane zaposleni 

vzamejo domov 

ANOVA 5,105 0,008 
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PREVERJANJE HIPOTEZE 3 

Hi-kvadrat test 

 Vrednost Proste 

stopnje 

Stopnja 

značilnosti 

Stopnja 

značilnosti 

(dvostranska) 

Stopnja 

značilnosti 

(enostranska) 

Pearsonov hi-kvadrat 0,905
a
 1 0,342   

Popravek vrednosti 0,378 1 0,539   

Verjetnosti izračun  0,855 1 0,355   

Fisherjev natančni 

izračun 

   0,335 0,262 

Linearna zdruţitev 0,894 1 0,344   

Število veljavnih enot 82     
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PREVERJANJE HIPOTEZE 4 

Povzetek regresijskega modela 

 R R kvadrat Prilagojeni 

R kvadrat 

Standardna 

napaka 

ocene 

Model 1 0,394 0,156 0,100 15,785 

 

ANOVA regresijskega modela 

 Vsota 

kvadratov 

df Kvadrat 

povprečja 

F p 

Regresija 3490,094 5 698,019 2,801 0,022 

Ostanek 18936,210 76 249,161   

Skupaj 22426,305 81    

 

Regresijski koeficienti 

 Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t p Statistika 

kolinearnosti 

 B Standardna 

napaka 

Beta   Toleranca VIF 

Konstanta 17,631 5,603  3,147 0,02   

Zagotavljanje 

varnosti hrane 

0,551 1,324 0,050 0,416 0,679 0,779 1,284 

Dodatno delo in 

morebitni dodatni 

stroški 

5,618 1,912 0,426 2,938 0,004 0,528 1,893 

Slabo poznavanje 

zakonodaje na tem 

področju 

–5,139 1,639 –0,407 –3,135 0,002 0,658 1,520 

Doniranje hrane se ne 

sklada z našo 

strategijo poslovanja 

–1,472 1,732 –0,103 –0,850 0,398 0,754 1,327 

Nezaupanje v 

humanitarne 

organizacije 

–0,290 1,442 –0,23 –0,201 0,841 0,855 1,170 

 


