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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o evropski gastronomski dediščini: kulturni in izobraževalni vidiki 

(2013/2181(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju poročila o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (COM(2008)0040 final), 

– ob upoštevanju poročila Unesca o prehrani iz leta 2002, 

– ob upoštevanju poročila SZO z naslovom „Food and Nutrition Policy for Schools“ 

(Politika na področju hrane in prehrane za šole), 

– ob upoštevanju bele knjige o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, 

prekomerno telesno težo in debelostjo (COM(2007)0279), 

– ob upoštevanju Konvencije Unesca o varovanju nesnovne kulturne dediščine z dne 

17. oktobra 2003, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje (A7-0000/2013), 

Izobraževalni vidiki 

A. ker sta sedanje in prihodnje zdravstveno stanje in dobro počutje prebivalstva močno 

odvisna od načina prehranjevanja; 

B. ker SZO (Svetovna zdravstvena organizacija) v svoji globalni pobudi za zdravje v šolah 

meni, da so izobraževalne ustanove pomemben prostor za pridobivanje teoretičnega in 

praktičnega znanja o zdravju in prehrani; 

C. ker je otroštvo pomembno obdobje, v katerem lahko posameznik pridobi navade zdravega 

vedenja in veščine, potrebne za vzdrževanje zdravega načina življenja, šola pa je eno od 

okolij, kjer se lahko izvajajo učinkoviti ukrepi za dolgoročno spreminjanje vedenja; 

D. ker imajo šole prostore in instrumente, ki lahko prispevajo k poznavanju živil in ravnanju 

z njimi ter vzpostavitvi prehranskih navad, kakršne ob izvajanju zmerne in redne telesne 

dejavnosti omogočajo zdrav življenjski slog; 

E. ker je bilo na sestanku Mreže evropskih fundacij za prehrano (European Nutrition 

Foundations Network, ENF) o prehrani v evropskih šolah in vlogi fundacij ugotovljeno, 

da je treba v učni načrt uvrstiti prehranjevanje, in soglasno dogovorjeno, da bodo o tej 

potrebi obveščeni organi, kot sta Evropski parlament in Komisija; 

F. ker je cilj evropskih programov v zvezi s hrano v šoli zagotoviti, da bi hrana, ki je na voljo 

v šolskih jedilnicah, vsebovala vse potrebne snovi za uravnoteženo prehrano;  
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Kulturni vidiki 

G. ker je gastronomija skupek znanj, izkušenj, umetnosti in obrti, ki omogočajo zdravo 

prehranjevanje in uživanje ob hrani; 

H. ker je gastronomija del naše identitete in bistven element evropske kulturne dediščine;  

I. ker je pomembno, da se ohranijo obredi in običaji, povezani z gastronomijo; 

J. ker je gastronomija eden izmed najpomembnejših kulturnih izrazov človeka in ker pod to 

besedo ne smemo razumeti samo tako imenovane „visoke kuhinje“, temveč vse 

kulinarične izraze različnih regij in družbenih slojev, vključno s tistimi, ki so povezani z 

avtohtono kuhinjo; 

K. ker je gastronomija opredeljena z različnimi vidiki prehranjevanja in ker so njeni trije 

temeljni stebri zdravje, prehranske navade in užitek; 

L. ker prehranske navade evropskih prebivalcev predstavljajo bogato družbeno in kulturno 

dediščino, ki jo moramo posredovati iz generacije v generacijo, in ker je šola skupaj z 

družino najprimernejši kraj za pridobivanje teh znanj; 

M. ker gastronomija postaja ena najpomembnejših atrakcij na področju turizma in ker 

vzajemno delovanje turizma, gastronomije in prehrane zelo pozitivno vpliva na 

pospeševanje turizma; 

N. ker gastronomija prispeva k promociji dediščine različnih regij; 

Izobraževalni vidiki 

1. poziva države članice, naj v učne načrte vključijo znanja o prehrani, zdravem 

prehranjevanju in prehranskih navadah, kar bi prispevalo k izboljšanju zdravstvenega 

stanja in dobrega počutja ljudi;  

2. opozarja, da je treba učne načrte obogatiti tudi z informacijami o gastronomski kulturi, 

postopkih priprave, proizvodnje, konzerviranja in distribucije živil, družbenih in kulturnih 

vplivih ter pravicah potrošnikov;  

3. opominja, da je v nekaterih evropskih državah prehrana že vključena v učne načrte, 

medtem ko v drugih kot taka ni obvezna, temveč se o njej poučuje z različnimi sredstvi, 

kot so programi lokalnih organov ali zasebnih organizacij; 

4. ponovno poudarja, da je treba v osnovnih in srednjih šolah po vsej Evropi okrepiti 

izobraževanje na področju prehrane in pravilno prehranjevanje v šolah, pa tudi ukvarjanje 

s športom in telesno dejavnostjo; 

5. opozarja, da dobra prehrana otrok izboljša njihovo počutje in poveča sposobnost učenja; 

6. opozarja, da lahko prehranske navade v otroštvu vplivajo na želje in izbiro živil v obdobju 

odraslosti; 
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7. poziva Evropsko komisijo, naj vključi področje prehrane v program Comenius (šolsko 

izobraževanje); 

8. opozarja, da morajo pri izobraževanju o prehrani sodelovati družina, učitelji, 

izobraževalna skupnost in vsi strokovnjaki, ki so vključeni v izobraževanje; 

9. poudarja koristnost informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) kot dobrega 

izobraževalnega orodja za podporo učenju; 

10. poziva države članice, naj učiteljem zagotovijo ustrezno izobraževanje, da bodo lahko 

pravilno poučevali „prehransko znanost“ v šolah in na univerzah; 

11. poziva države članice, naj si izmenjujejo znanja in dobre prakse glede dejavnosti, 

povezanih z gastronomijo v izobraževanju, in spodbujajo spoznavanje gastronomije med 

različnimi regijami; 

Kulturni vidiki 

12. poudarja potrebo po širjenju raznolikosti in kakovosti evropske kuhinje, ki je del naše 

kulturne dediščine;  

13. opozarja, da je gastronomija orodje za razvoj obširnih gospodarskih panog, vključno s 

sektorji, kot so med drugim gostinstvo, turizem, kmetijsko-živilska industrija in raziskave;  

14. pozdravlja pobude, katerih namen je promocija evropske gastronomske dediščine, kot so 

na primer sejmi ter lokalni in regionalni gastronomski festivali; 

15. pozdravlja pobude, kot je „slow food“, ki pripomorejo k temu, da se vsi ljudje naučijo 

ceniti družbeni in kulturni pomen hrane; 

16. poziva države članice, naj oblikujejo in izvajajo politike, katerih namen je kakovostno in 

količinsko izboljšanje sektorja gastronomije – samega po sebi in v povezavi s turistično 

ponudbo – v okviru kulturnega in gospodarskega razvoja različnih regij; 

17. poziva države članice in Evropsko komisijo, naj razvijejo kulturne vidike gastronomije in 

spodbujajo prehranske navade, katerih namen je ohranjanje zdravja potrošnikov in hkrati 

tudi ohranjanje užitka pri jedi; 

18. poziva države članice k vzajemnemu sodelovanju in podpori pobudam za ohranjanje 

visoke kakovosti, raznovrstnosti, raznolikosti in edinstvenosti lokalnih, regionalnih in 

nacionalnih domačih prehranskih izdelkov v boju proti poenotenju, ki bi dolgoročno 

vodilo v osiromašenje evropske gastronomske dediščine; 

19. podpira morebitne pobude, ki jih bodo razvijale države članice in njihove regije za 

spodbujanje in ohranjanje lokalne gastronomske dediščine; 

20. predlaga Evropski komisiji, naj evropsko gastronomijo vključi v svoje kulturne programe 

in pobude; 

21. spodbuja države članice, naj zaprosijo za vpis svoje gastronomske tradicije in navad na 
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seznam Konvencije Unesca o varovanju nesnovne kulturne dediščine, da bi s tem 

prispevale k ohranitvi le-teh; 

22. predlaga evropskim mestom, naj kandidirajo za Unescovo mesto gastronomije v okviru 

programa Mreža ustvarjalnih mest; 

o 

o  o 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 
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OBRAZLOŽITEV 

Razvoj zadnjih let je pokazal, da je prehrana v najširšem pomenu te besede v sodobni družbi 

izjemno pomembna. 

 

Na eni strani si je treba v okviru razvojnih ciljev tisočletja bolj prizadevati, da bi odpravili 

lakoto in probleme s pitno vodo v vseh tistih državah, ki jih še vedno pesti ta velika težava 

človeštva, ki je v 21. stoletju povsem nedopustna.  

 

Na drugi strani pa je presenetljivo, da je prehrana v razvitih državah s sprejemljivo ravnjo 

gospodarskega razvoja zaradi pomanjkljive kulture in/ali izobraženosti postala temeljni vzrok 

za bolezni in patologije, ki povzročajo izjemno visoke stroške v javni in zasebni zdravstveni 

oskrbi. 

 

Neustrezna prehrana je dejansko glavni vzrok debelosti, anoreksije, bolezni srca in ožilja, 

diabetesa, želodčnih težav itd. 

 

Seveda ne gre samo za slabo prehrano. Na te vse bolezni močno vpliva tudi pomanjkanje 

telesne vadbe, uživanje škodljivih snovi, kot so mamila, prekomerne količine alkohola ali 

tobaka in pomanjkljivo obvladovanje čustev. 

 

Vendar je prehrana nedvomno bistven element. 

 

Če se želimo izogniti visokim stroškom za zdravljenje bolezni in patologij, izvirajočih iz 

neustrezne prehrane, ki jih celo v najbolj razvitih družbah težko pokrijemo, je treba v 

izobraževalne sisteme držav članic nujno vključiti znanja o prehrani in hranljivosti, t.i. 

„delavnice okusov“ (predstavitve kakovostnih lokalnih izdelkov) ter prehransko-

gastronomska znanja in kulturo. 

 

Poleg tega je očitno, da gastronomija oziroma kuhinja postaja vse pomembnejša oblika 

umetniškega in kulturnega izražanja; da prehrana in primerno obložena miza sodita med 

temeljne podporne stebre družbenih in družinskih odnosov in da je zadovoljstvo pri jedi 

seveda nepogrešljivo s senzoričnega pa tudi psihološkega vidika, saj gre za bistveni element 

psihične in čustvene stabilnosti. 

 

Nenazadnje je razvidno tudi, da je gastronomija postala bistven element spodbujanja turizma 

in med številnimi razlogi turista ali popotnika za potovanje je gastronomska ponudba vedno 

ena izmed bistvenih dopolnilnih izkušenj. 

 

Za dosego cilja, da bi prehrana v smislu hranljivosti in v gastronomskem smislu izvrševala 

vlogo, ki jo ima v sodobnih družbah, je najpomembnejša pridobitev ustrezne izobrazbe in 

kulture v zvezi s tem področjem. 

 

Zato se zdi nepogrešljivo, da se v družbah 21. stoletja znanja o prehrani in hranljivosti ter 

vzgoja okusa, to je vzgoja na področju gastronomskega vidika prehrane, vključijo v 

izobraževalne sisteme vseh evropskih držav kot bistven in obvezen element. 
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Zato je bistvenega pomena, da Evropska unija razvije politiko izobraževanja na področju 

prehrane in gastronomije. 

 

Nesmiselno je, da naši študentje več let, mesecev, dni in ur posvetijo študiju številnih 

predmetov, hkrati pa ne posvetijo potrebnega časa temu, da bi se naučili prehranjevanja z 

vseh vidikov, nutricionističnega in dietetičnega, družbenega in kulturnega, čutnega in 

gastronomskega. 

 

In to izobraževanje ne sme biti zgolj teoretično, saj vsa senzorična področja zahtevajo 

izkušnje in prakso. Zato morajo naši šolarji poleg učenja potrebnih teoretičnih znanj obvezno 

izkušati, vaditi in vzgajati okus, tip in voh s ciljem, da bodo lahko čutno uživali v hrani, ki bo 

hkrati tudi zdrava. 

 

Glavni cilj izobraževanja o prehrani in prehranski kulturi v 21. stoletju mora biti dokazati in 

prepričati vse ljudi, mlade in starejše, da se je povsem mogoče in nujno prehranjevati zdravo 

in z užitkom hkrati. 


