
Povprečen Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi, od približno 143 tisoč ton hrane, kolikor je v
Sloveniji skupno pristane med odpadki, pa je skoraj 40 odstotkov še užitnega dela. Podatki kažejo,
da so gospodinjstva odgovorna za nastanek polovice vse zavržene hrane v Sloveniji, raziskava
Evropske komisije pa je pokazala, da s takšnim nepremišljenim ravnanjem s hrano vsako
gospodinjstvo vrže stran okrog 250 evrov na leto.

Ker z odgovornejšim ravnanjem lahko te številke hitro zmanjšamo, je program Ekošola s podporo
Lidla Slovenija pred šestimi leti začel izvajati projekt Hrana ni za tjavendan. Njegov namen je otroke,
mladostnike, starše in učitelje ozavestiti o količini zavržene hrane ter jim ponuditi orodja za
reševanje problematike v njihovem vrtcu, šoli in doma. V letih izvajanja projekta je v njem sodelovalo
skoraj 25 tisoč slovenskih otrok, povprečno pa v šolskem letu sodeluje 100 vrtcev, šol in srednjih šol
iz vse Slovenije. Z raznolikimi aktivnostmi jim je vsako leto uspelo količino zavržene hrane v
povprečju zmanjšati za okrog 40 odstotkov.

Naš končni cilj je, da zavržene hrane v roku nekaj let ne bi bilo več. A za to moramo seči širše in v
delovanje aktivno vključiti tudi splošno in strokovno javnost ter odločevalce. Zavržena hrana
je danes eden večjih globalnih izzivov, ki se je mnogi ne zavedajo, a s sabo nosi visoko finančno,
etično in okoljsko ceno. Le s skupno akcijo ozaveščanja ljudi, spremembo odnosa do hrane in
aktivnim sodelovanjem politike in gospodarstva lahko zavržke hrane zajezimo ali celo odpravimo.

DRUGI SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE
s sloganom: "NISEM ZA STRAN, VZEMI ME V BRAN"

LETOS BOMO 24. APRILA DRUGIČ OBELEŽILI SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE
HRANE. Z NJIM ŽELIMO SLEHERNEGA POSAMEZNIKA SPODBUDITI K
ZMANJŠEVANJU IN PREPREČEVANJU NASTANKA ZAVRŽENE HRANE TER
PREDSTAVITI ŠTEVILNE MOŽNOSTI UPORABE PREHRAMBNIH IZDELKOV, KI
POGOSTO OSTANEJO NEPORABLJENI. TO SO TUDI CILJI NAŠEGA
DOLGOLETNEGA PROJEKTA HRANA NI ZA TJAVENDAN, KI GA IZVAJAMO SKUPAJ
S PODJETJEM LIDL SLOVENIJA.

Zato smo se odločili, da vsako leto 
24. aprila na problematiko opozorimo
z obeležitvijo Slovenskega dne brez
zavržene hrane. Na vas se obračamo s
prijaznim povabilom, da izrazite
podporo Slovenskemu dnevu brez
zavržene hrane in nam pomagate
doseči, da ga umestimo tudi v
nacionalni koledar.

https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-21-22/


Na pobudo Lidla Slovenije in programa Ekošola

S podporo partnerjev:
Ekologov brez meja, Zveze prijateljev mladine Slovenije, podjetja TAM-TAM, projektom LIFE IP
CARE4CLIMATE, Ministrstva za okolje in prostor 

"Nisem za stran, vzemi me v bran!"

Slovenski dan brez zavržene hrane bo letos potekal pod častnim
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Glavnina aktivnosti 22. aprila
Glavnina aktivnosti se bo, zaradi državnozborskih volitev ravno na Slovenski dan brez zavržene
hrane, odvijala v tednu pred tem, še posebej v petek, 22. aprila 2022. 
Vrtci, šole, fakultete, posamezniki, družine, organizacije in podjetja vabimo, da podpišejo pobudo za
manj zavržene hrane, s katero se zavežejo k zmanjševanju količin zavržene hrane in širjenju
informacij o problematiki. Pobuda je na voljo na spletni strani www.danbrezzavrzenehrane.si. 

Dan brez zavržene hrane z nagradnim natečajem
11. aprila 2022 bo Lidl Slovenija ob podpori partnerjev odprl nagradni natečaj »Nisem za stran,
vzemi me v bran«, v okviru katerega bodo zbirali okusne reciklirane recepte iz živil, ki v domačih
gospodinjstvih največkrat ostajajo ali pa jim bo kmalu potekel rok uporabe. K sodelovanju v natečaju
vabijo tako posameznike kot družine z otroki, ki se zavedajo problematike zavržene hrane in v
kuhinji radi ustvarjajo kaj novega.
K sodelovanju na nagradni natečaj vabijo tudi kreativni plakati na plakatnih mestih podjetja TAM-
TAM po celi Sloveniji. Sodelujoči lahko svoj recikliran recept oddajo do vključno 26. aprila 2022 na
spletnem mestu www.danbrezzavrzenehrane.si ali ga pošljejo na elektronski naslov
boljsisvet@lidl.si s pripisom: »Nagradni natečaj reciklirane kuharije«. 5 najboljših receptov bo
prejelo vrednostne kartice, ki jih podarja Lidl Slovenija, obenem pa bodo objavljeni tudi v posebni
knjižici Reciklirana kuharija.

http://www.danbrezzavrzenehrane.si/
http://www.danbrezzavrzenehrane.si/


NAVODILA IN PREDLOGI AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO SLOVENSKEGA DNE BREZ ZAVRŽENE
HRANE NA ŠOLAH (22. 4. 2021) - v priponki

MATERIAL ZA DELJENJE NA SPLETNIH STRANEH USTANOV: na spletni strani Ekošole in na
spletni strani: www.danbrezzavrzenehrane.si.

SPLETNE STRNI ZA INFORMACIJE IN DELJENJE: www.brezzavrzenehrane.si, FB Ekošola, FB
Lidl Slovenija, #danbrezzavrzenehrane

Več informacij o pobudi najdete na spletni strani
www.brezzavrzenehrane.si.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vašo
podporo, ki nam pomeni neprecenljivo vrednost in
vero, da skupaj lahko prispevamo k bolj trajnostni
prihodnosti.

https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-21-22/
http://www.danbrezzavrzenehrane.si/
https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/
https://www.facebook.com/ekosola
https://www.facebook.com/lidlslovenija
https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/

