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Čista narava je naša pravica in odgovornost
E-novičnik pripravlja Društvo Eksena v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Eksena (Xena d.o.o.) v okviru
projekta »Bodimo EkoKul«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev
ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave.
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Trajnostni prehranski sistem in ekološka pridelava hrane

Piše: Pascale Emily Pečnik, mag. pol., doktorska študentka na Fakulteti za družbene vede in predsednica Društva Eksena

Peto številko e-novičnika, ki ga pripravlja društvo Eksena v sodelovanju z
Izobraževalnim centrom Eksena (Xena
d.o.o.) v okviru projekta “Bodimo
EkoKul - čista pravica je naša pravica
in odgovornost”, sofinanciranega s
strani Republike Slovenije in Evropske
unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo namenili trajnostnemu
prehranskemu sistemu, ki je pomemben del varovanja okolja in ohranjanja
narave.
Osnovo življenja na Zemlji predstavlja
voda, hrana in druga energija. Prehranski sistem je tako eden najkompleksnejših nepogrešljivih esencialnih
sistemov, ki vključuje vse od snovi,
postopke, intrastrukture, kmetijstvo,
trgovine, prevoze, do potrošnje živilskih izdelkov (Evropska agencija za
okolje, 2020).
Evropska unija je eden največjih proizvajalcev hrane na svetu, znotraj EU
so namreč ustrezni pogoji kmetijskih
zemljišč, podnebja in drugih naravnih virov. Poleg tega uporablja sodobne sisteme kmetijske proizvodnje,
kvalitetno mehanizacijo in kemikalije,

ki omogočajo pridelavo velikih količin
proizvodov. Vsi ti načini pridelave in
predelave pa imajo velik vpliv tudi
na okolje in naravo. Posledica velike
proizvodnje je večje onesnaževanje in
izguba biotske raznovrstnosti (Evropska agencija za okolje, 2020).
Še več, govorimo o glavnem degradatorju okolja in naravnih virov,

kmetijstvo namreč proizvede velik del
toplogrednih plinov in porabi več kot
polovico pitne vode na Zemlji. Prehranski sistem skupaj s pomožnim
transportnim sistemom je tudi eden
izmed največjih razlogov deforestacije
in onesnaževanja vode in zraka (Prehrana.si, 2020).

VIR: freepik
Gov.si. (2020). Podnebne spremembe. Dostopno prek https://www.
gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/podnebne-spremembe/
1

Svet Evropkske unije. (2020). Podnebne spremembe: kako ukrepa EU?.
Dostopno prek https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climatechange/
2

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o skladih Evropske unije
najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

1.

Bodimo EkoKul e-novičnik

December 2020, številka 5

kažejo, da gospodinjstva v Evropi letno zavržejo 88 milijonov ton hrane,
kar je približno 53% hrane na gospodinjstvo.

Trajnostni prehranski sistem je tako
eden izmed ciljev strategije EU, s
katero si prizadevajo zaščititi okolVIR: freepik

je in zagotoviti zdravo hrano za vse.
Strategija EU za trajnostno hrano poimenovana »od vilic do vilic«, ki je bila
predstavljena letos v mesecu maju,
bo tako osnova za zakonsko podlago
glede uporabe pesticidov, dobrobiti
za živali, urejanja odpadkov hrane,
preprečevanja goljufij znotraj prehranske verige, zmanjševanja izpustov ogljika in reformo kmetijskega
sistema (Evropski parlament, 2020).
Zelo veliko pa lahko naredimo tudi
sami in to na ravni našega osebnega

gospodinjstva. Oglejmo si zgolj nekaj
možnosti.
1. Manjša potrošnja – pretirano
uživanje hrane ima negativne posledice tako na telo (kar lahko za posledico prinaša prekomerno težo in težave
z zdravjem), kot na celoten prehranski sistem, znotraj katerega pride do
nepotrebne količine produkcije hrane
in posledično tudi nepotrebne okoljske obremenitve.
2. Zmanjševanje odpadne hrane –
ta nastaja v vseh delih prehranske
verige, največ pa v vsakem domačem
gospodinjstvu. Raziskave namreč

3. Večje uživanje rastlinskih izdelkov –
živalski proizvodi za svojo produkcijo
porabijo bistveno več naravnih virov
in s tem je njihov negativni vpliv na
okolje zelo visok. Pri tem obstajajo
tudi velike razlike med živili živalskega izvora, saj za en kilogram govejega mesa proizvedemo sedemkrat več
ogljikovega dioksida kot za kilogram
perutnine. Izbira rastlinskih izdelkov
pa pozitivno vpliva tudi na naše zdravje, saj znižuje tveganje pridruženih
bolezni, kot so na primer visok krvni
tlak (Prehrana.si 2020).
4.Prehranska samooskrba in spodbujanje lokalnih ponudnikov – sta
dva dejavnika, ki nam na eni strani
omogočata večji nadzor nad kakovostjo hran, hkrati pa tudi poznavanje
njenega vpliva na okolje.
V prvi vrsti pa je najpomembnejše, da
imamo do hrane spoštljiv odnos in se
zavedamo, da ima naš odnos do Zemlje danes velik vpliv na kvaliteto življenja naših prihodnjih generacij.

Ključni cilji strategije do leta 2020 so:
- 50% zmanjšanje uporabe in tveganosti pesticidov,
- vsaj 20% zmanjšanje uporabe gnojil,
- 50% zmanjšanje prodaje antimikrobnih sredstev, ki se
uporabljajo za živino in akvakulturo,
- 25% odstotkov pridelovalnih površin naj bo za
organsko kmetovanje (Evropski parlament, 2020).

VIRI:
Evropska agencija za okolje. 2020. Od proizvodnje do odpadkov: prehranski sistem. Dostopno prek https://www.eea.europa.eu/sl/eea-signali/signali-2014/clanki/odproizvodnje-do-odpadkov-prehranski-sistem
Evropski parlament. 2020. Oblikovanje trajnostnega prehranskega sistema: Strategija EU. Dostopno prek https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/
society/20200519STO79425/oblikovanje-trajnostnega-prehranskega-sistema-strategija-eu
Prehrana.si. 2020. Za trajnostnejši način prehranjevanja. Dostopno prek: https://www.prehrana.si/clanek/389-za-trajnostnejsi-nacin-prehranjevanja
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Priprava hrane brez odpadkov v gastronomiji in doma
– koncept »zero (food) waste«

Nik Leljak, dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, član mladinske sekcije društva Eksena

kompostiranje. Konceptu »zero waste«
se je zavezala tudi ena izmed občin
območja LAS – Od Pohorja do Bohorja in sicer občina Slovenske Konjice, ki
je sprejelo tudi zavezo občine na poti
do družbe brez odpadkov za obdobje
od leta 2017 do 2026 (Društvo Ekologi brez meja, 2020). Gre za pomembno zavezo, h kateri mislim, da bi
morale pristopiti tudi druge občine.
Znotraj koncepta brez odpadkov, pa se
je razvil tudi koncept »brez odpadkov
v kuhinji«. K temu zadnje tri leta spodbujajo tudi različni priznani slovenski gostinci. Idejo o tednu nezavržene
VIR: https://www.gurman.eu/recepti/cips-iz-krompirjevih-olupkov-37657

Za začetek si poglejmo nekaj zanimivih dejstev o zavrženi hrani.
1.
V svetu vsako leto zavržemo
1,3 milijarde ton hrane (1/3 hrane),
2.
Največ
odpadne
hrane
nastane zato, ker porabe ne načrtujemo, jo vseeno kupimo in je
pripravimo več, kot jo lahko pojemo, ostankov pa ne izkoristimo,
3.
Majhne spremembe (nakup, priprava hrane) zmanjša količino zavržene
hrane, pozitivno vpliva na naše zdravje, denarnico ter okolje (Simbio 2020).
Na podlagi dejstev lahko vidimo,
da obstaja več načinov, kako zmanjšati količino hrane, ki jo zavržemo
tako v gostinstvu kot doma. Skozi
prispevek bom tako podal zgolj nekaj načinov na katere se lahko lotimo zmanjševanja odpadne hrane.
Ena najbolj osnovnih stvari, ki jih lahko naredimo je, da pripravimo ravno pravo količino hrane, torej, da ne
skuhamo preveč ali premalo glede na
število oseb za katere kuhamo. Ustrezne količine za en obrok so ponavadi zapisane na embalaži, kjer lahko
poleg ustrezne količine pogosto najdemo tudi okusne recepte za njihovo
pripravo (npr. na testeninah). Po uporabi je pomembno tudi, da embalažo
razvrstimo v pravilno vrsto odpadkov,
torej, da recikliramo, saj s tem naredimo zelo veliko za naš ekosistem.
Eden izmed konceptov, ki je vedno bolj
v osredju in je namenjen zmanševanju odpadkov in tudi odpadne hrane
je koncept »zero waste« oziroma koncept »brez odpadkov«. Gre za željeni
cilj razvitih družb, znotraj katerega se
spodbuja ponovna uporaba, ločeno
zbiranje, preusmerjanje odpadkov in

VIR: osebni arhiv

hrane je leta 2017 podal Luka Jezeršek,
slovenski chef, ko je ugotovil, da je
odnos do hrane pogosto malomaren
(Vogrin 2017). Pri tem mislim, da bo potrebno narediti še zelo veliko na odnosu do hrane, saj je pogosto tako, da če
gostinec ali pa posameznik, ki povabi
prijatelje na kosilo ne pripravi in postreže velike količine hrane (ki pogosto
pristanejo v smeteh) ga gostje označijo

za škrtega, slabega gostitelja. Pomembno je tudi, da odpravimo predsodke
o tem, kaj je hrana in kaj odpadek. To
zahteva popolnoma nov pogled na
živila, h kateremu moramo, če želimo
prispevati k varovanju okolja in narave,
posvečati veliko pozornosti in energije. Nekaj primerov »odpadne hrane«,
ki jo lahko zelo dobro uporabimo so:
olupki (krompir, bučke, korenje - čips),
prezrele banane (ki jih lahko izkoristimo za zelo okusne palačinke ali kruh),
star kruh (iz katerih lahko pripravimo
odlične kruhove cmoke) in druga živila.
En primer popolnega izkoristka hrane
z receptom, ki se ga pogosto poslužujem sam je tudi priprava krompirja.
Velikokrat pripravljamo krompir na
različne načine, npr. pečen krompir,
pommes frites, pire krompir in podobno. Ne spomnimo pa se ali pa se nam
gnusi, da bi uporabili tudi njegove olupke. Iz krompirjevih olupkov lahko pripravimo odlični popoldanski prigrizek.
Krompir pred lupljenjem operemo in
nato z lupilnikom olupimo. Olupke
po želji začinimo (npr. česen, sladka
paprika, sol) in jih ocvremo v olju. S
tem dobimo okusen krompirjev čips.
Za vse, ki bi si želeli zmanjšati odpadke v vaši domači kuhinji lahko veliko
receptov najdete na internetu, nekaj pa je objavljenih tudi v zborniku
člankov in receptov 21. tekmovanja
Etnološke in kulinarične značilnosti
Slovenije iz leta 2019, ki je dostopna tukaj (https://www.zotks.si/sites/
default/files/Zbornik%202019.pdf).

VIR: MediaVibre

VIRI:
Ekologi brez meja. 2020. O zero waste. Dostopno prek https://ebm.si/zw/o/category/obcine/
Simbio. 2020. Zavržena hrana. Dostopno prek https://www.simbio.si/zavrzena-hrana
Vogrin, Nina. 2017. Luka Jezeršek: Slovenski kuhamo tako, da za vsak primer dodamo še eno pest. Dostopno prek https://siol.net/trendi/kulinarika/luka-jezersek-slovenci-kuhamo-tako-da-za-vsak-primer-dodamo-se-eno-pest-441598
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VAROVANA OBMOČJA OBČINE ZREČE

Piše: Alja Gracej, članica mladinske sekcije Društva Eksena in Katja Kržan, prof. kemije in biologije, članica Društva Eksena

Občina Zreče leži pod Pohorjem, v
zgornjem delu Dravinjske doline. Ima
zelo razgiban relief, saj najvišja točka
kraja sega do 1533m, kjer je Mulejev
vrh, najnižja pa 360m, kjer je kraj
Dobrovlje (Leva Bukovnik, 2020). Po
starih zapisih ime Zreče izvira iz imena gradu in hriba Freudenberg, kar
je takrat v nemškem jeziku pomenilo
»srečni hrib«. V Zrečah najdemo tudi
za regijo zelo pomembna podjetja –
Unior d.d., Unitur d.d. in podružnico
Weiler Abrasives d.o.o.. Kraj Zreče je
svojo občino dobil že leta 1849 pod
oblastjo avstrijskega cesarstva, povojna Jugoslavija pa je kraj združila pod
občino Slovenske Konjice. Ponovno
samostojni so postali leta 1995 (Občina Zreče, 2015). Danes občina Zreče
šteje šest krajevnih skupnosti: Zreče,
Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in
Dobrovlje (Leva Bukovnik, 2020).
NARAVNA DEDIŠČINA
Arheološka najdišča v občini Zreče se
nahajajo pod Brinjevo goro, kjer so
našli dokaze, da so na Brinjevi gori
bivali Kelti. Arheološka izkopavanja
so potekala tudi v Zrečah, kjer so
našli različna kamnita orodja (Občina Zreče, 2015). Brinjeva gora nad
Zrečami pa ni zanimiva samo zaradi
arheoloških najdišč, temveč tudi
zaradi slikovite narave, ki obkroža
hribovito pokrajino. Na vzpetino se
lahko povzpnemo po številnih poteh,
nekatere izmed njih so tudi romarske
poti, ki vodijo do cerkve Matere Božje,
ki jo najdemo na Brinjevi gori (Občina
Zreče, 2015).

62-metrskem vijugastem toboganu.
Pot je sicer dolga nekaj več kot 1 kilometer, v višino pa sega 20 metrov. Na
poti pa so nameščene tudi posebne
postaje, ki obiskovalce navdušujejo
s poučno vsebino rastlinskega in živalskega sveta Pohorja (Rogla-Pohorje.
si, 2020).
- Glavni pritok Zreškega jezera je
Slika 2

Pohorje v Slovenji velja za največje
silikatno gorovje, v njem pa se skriva rastlinstvo šotnih barij, smrekovi
pohorski gozdovi, vegetacija v skalnih
razpokah, pestro življenje v alpskih
rekah in jezerih itd. (Rogla-Pohorje.
si, 2020). Znamenitosti, ki jih na Rogli
lahko obiščemo, je kar nekaj: Gozdni
rezervat greben Rogle;
- Lovrenška jezera z 20 jezerci, nas-

Slika 3

talih v ledeno-obdobnem času pred
8000 leti brez dotoka, napajajo jih
namreč samo padavine;
- Osankarica in Črno jezero, ki je
zaščiteno, tam pa najdemo tudi slap
Jezerce;

Slika 4

- Skomarje, ki velja za najvišje ležečo
strnjeno vas v Sloveniji, do nje pa vodi
posebna pot iz Rogle do Skomarja.
Omenjena pot ob povratku vodi tudi
mimo posebne farme jelenov Arbajter
– Kotnik (Rogla.eu, 2020).
Slika 1

Rogla je klimatsko-turistično naselje,
ki je ime dobilo po bližnjem hribu.
Tam so že leta 1928 postavili prvo
kočo imenovano Koča na Pesku. Leta
1936 so na Rogli zgradili prvi razgledni stolp, leta 1956 pa še Kočo na Rogli
(Občina Zreče, 2015). Turistična destinacija Rogla-Pohorje zaradi edinstvene in neponovljive narave spada
pod posebno zaščiteno območje Nature 2000, ki zajema več občin. Zaradi
celovitosti tega področja smo opisali
naravne značilnosti večih občin, ki
zajemajo območje Rogla-Pohorje.

Slika 5

- Na Rogli pa se lahko sprehodimo po
že zelo znani Poti med krošnjami, ki je
postavljena v sredino pohorskih gozdov, pot pa se vije od vznožja dreves
pa vse do vrha njihovih krošenj.
Pogled iz ptičje perspektive omogoča
37 metrov visok opazovalni stolp
iz katerega se lahko spustimo po

Slika 6

potok Koprivnica, ki se po iztoku iz
jezera izliva pri naselju Preloge v
Dravinjo. Je zaraščen in namenjen
drstenju. Na dnu Zreškega jezera
se nahajajo vrtine iz spodnjih studencev. Jezersko dno in stene jezera
so zatesnjene z naravnim materialom, ki je ilovica, drče pa so obložene
s kamenjem. V zimskem času pade
temperatura vode v jezeru do 4
stopinje Celzija, v poletnem času pa
se segreje do 23 stopinj Celzija. Ob
jezeru so zasadili tudi rastline kot so
rogoze in trstike. Zreško jezero popestri tudi turistično ponudbo Zreč. (vir:
https://kraji.eu/slovenija/zresko_jezero/slo)

Slika 7

Viri slik:
• SLIKA 1: https://www.google.com/search?q=brinjeva+gora&sxsrf=A
LeKk01xKyjToLuv-KZtvzS5vmSNMjSmw:1606730118128&source=lnm
s&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwifkMOPgKrtAhXIDewKHdl_BHIQ_
AUoAXoECAUQAw&biw=1455&bih=636#imgrc=Grckz_G5VCma6M
• SLIKA 2: https://www.rogla.eu/si/imagelib/full/zrece_rogla/Panorama_
rogla_2019.JPG
• SLIKA 3 IN 4: https://www.rogla.eu/si/aktivnosti/znamenitosti
• SLIKA 5: https://www.farmtourism.si/farm/arbajter-kotnik-farma-jelenov
• SLIKA 6: https://www.google.com/search• SLIKA 7: https://kraji.eu/slovenija/
zresko_jezero/slo

VIRI:
• Leva Bukovnik, D. (2020). zrece.si. Pridobljeno iz Predstavitev občine Zreče:
https://www.zrece.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/12/O%20ob%C4%8Dini/
PREDSTAVITEV%20OB%C4%8CINE%20ZRE%C4%8CE.pdf
• Občina Zreče. (2015). zrece.si. Pridobljeno iz Zreška pravljica: https://www.
zrece.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/12/Zrece%2020%20let%20obcine%20
-%20panoji%201-24%20%20razstava%202015%20w%20s%20popravki%20
kon%C4%8Dna%20verzija.pdf
• Rogla.eu. (2020). rogla.eu. Pridobljeno iz Znamenitosti: https://www.rogla.
eu/si/aktivnosti/znamenitosti
• Rogla-Pohorje.si. (2020). rogla-pohorje.si. Pridobljeno iz Energijski park
Rogla: https://www.rogla-pohorje.si/sl/obcuti/2019090313231549/energijskipark-rogla
• Rogla-Pohorje.si. (2020). rogla-pohorje.si. Pridobljeno iz Pot
med krošnjami Pohorje na Rogli: https://www.rogla-pohorje.si/sl/
razisci/2019090313232066/pot-med-krosnjami-pohorje-na-rogli
• Rogla-Pohorje.si. (2020). rogla-pohorje.si. Pridobljeno iz Območje Natura
2000: https://www.rogla-pohorje.si/sl/razisci/2019090313232059/obmocjenatura-2000
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Babičini nasveti

sprašuje: Ella Vita Bezenšek, odgovarja: Slavica Zalokar

1. Katero zelenjavo gojite na svojem vrtu?
Na svojem vrtu gojim solato, peteršilj, korenček, blitvo, špinačo, por, čebulo, bučke, kumare, paradižnik, papriko,
fižol, krompir, cvetačo, brokoli, brstični ohrovt, listnati ohrovt in zelje.
2. V katerem letnem času pričnete z delom na vrtu in kaj takrat postorite ter kdaj zaključite z delom na vrtu
jeseni?
Z delom na vrtu pričnem v mesecu marcu. Prekopljem vrt in ga pognojim. Če je zemlja že dovolj
ogreta, pričnem s prvimi posevki. Zaključim pa nekje
meseca oktobra.
3. Ali naredite plan, kaj boste na vrt posadili?
Nekega posebnega načrta ne delam. Samo pazim,
da rastline niso vedno na isti gredi.
4. Ali pridelate dovolj zelenjave na vrtu za svojo
samooskrbo?
Za samooskrbo je nimam čisto dovolj.
5. Ali zelenjavo shranite tudi za zimo?
To, kar sem zgoraj zapisala, upoštevam, le z avtom
se morda preveč vozim, lahko bi kdaj šla tudi peš ali
s kolesom.
6. Kakšne velikosti je vaš vrt?
Moj vrt je velik 11 x 7 metrov.

E-novičnik izhaja v okviru projekta Bodimo EkoKul. Osnovni namen projekta je varstvo okolja in ohranjanje narave
skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega
odnosa do narave. Projekt izhaja iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave
ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa
vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru
projekta spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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