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UVOD 

• Za cilj smo si zastavili, da bomo spodbujali uživanje 
hrane, ki jo lahko pridelamo doma na vrtu ali kupimo pri 
lokalnih pridelovalcih in najmanj obremenjuje okolje. 



ANKETA – Hrana v naših gospodinjstvih, 
prigrizki iz moje torbe 

• Anketna vprašanja so zajela široko področje našega 
prehranjevanja.  
 

• Odgovori na anketna vprašanja so bili presenetljivi. 
 

• Žal ugotavljamo, da dijaki vse pogosteje nadomeščajo 
zdravo hrano s slanimi prigrizki in slaščičami. 



NAZAJ H KORENINAM 



 Kemijski koktajl na krožniku 

• Bilo je uvod in odlično izhodišče za vse, ki prisegajo na 
hrano, kupljeno v trgovini. 
 

• Ponudilo razmislek o izbiri hrane, ki lahko kopiči 
najrazličnejše strupene kemične snovi (pesticide, težke 
kovine, umetne snovi).  





 Tradicionalni slovenski zajtrk 



 Tradicionalna slovenska malica 



 Ogled filmov na temo prehrane (Food Inc.) 
 Natečaj: "Moja domovina: Od zrna do 

kruha„ 
 



 Ne pozabimo na stare recepte 

• Pripravljale smo jedi, ki so jih nekdaj jedli v zimskem času. 





 Ekološka tržnica - Nazaj h koreninam 

• Obiskovalci so lahko poskusili in kupili lokalno pridelano 
hrano, ki je veliko bolj okusna, zdrava, hkrati pa veliko 
manj obremenjuje okolje v primerjavi s hrano, ki prihaja k 
nam iz različnih delov sveta. 





 Zloženka na temo lokalno pridelane hrane 



 Označevanje (EKO) živil 

• Predavateljica je spregovorila o tem, kako poteka kontrola 
in certifikacija živil ter o označevanju in poreklu ekoloških 
živil. 



 Razstava: Nazaj h koreninam 

• Vsem bi svetovali, da se naj potrudijo in kupijo doma 
pridelano hrano, za katero veš, koliko kilometrov je 
prepotovala in kako je pridelana. (Diana in Anja) 





 Tradicionalna šolska razstava 

»Ali je res potrebno vso to hrano prevažati toliko 
kilometrov, kljub temu, da lahko večino tega pridelamo 
sami?« Na vprašanje naj si odgovori vsak sam. 







VKLJUČENOST V UČNE PROGRAME 

• Aktivnosti smo lahko vključili v učni načrt strokovnih 
predmetov (trajnostni razvoj, ekološko kmetijstvo, 
pridelovanje poljščin, pridelovanje gob in zelišč, 
zootehnika), angleščine. 



OBJAVE V MEDIJIH 
• Ljudi smo obveščali preko: šolske spletne strani 

(http://www.bts.si/), delili smo letake med dijake, po 
mestu, preko Pošte Slovenija in obveščali preko Radia 
Maribor.  
 

• O naših aktivnostih so poročali:  časopisi Večer, Kmečki 
glas, Eko dežela, Zeleno omrežje, EOL, predstavitev 
projekta na TV Maribor, Kmetijski zavod Maribor in 
nacionalna Ekošola. 

http://www.bts.si/




EKOLISTINA – izjava o odgovornem 
prehranjevanju 





ZAKLJUČEK 

• Smo na dobri poti do odgovornega ravnanja s 
hrano in v tej smeri hočemo tudi nadaljevati.  

 
• Nas pa vznemirja vprašanje: “Kaj človeka 

spodbudi, da je pripravljen spremeniti svoj 
način življenja?” 



ZAKLJUČEK 

• Zavedamo se, da se spremembe ne zgodijo čez 
noč. 
 

• Potrebujemo še veliko znanja, idej, sodelovanja, 
zaupanja, potrpežljivosti, poguma in 
pripravljenosti za velike spremembe. 




