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1 UVOD 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani1 v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov 

za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno 

veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. 

Šola je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence oziroma dijake, ki se nanjo prijavijo. 

Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldansko malico. 

Svet šole sprejme pravila šolske prehrane, v katerih opredeli postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad 

koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine 

seznanitve učencev oziroma dijakov in staršev.  

Šola mora sestavo malice ustrezno prilagoditi tistim učencem, ki skladno s smernicami za prehranjevanje iz 

zdravstvenih razlogov tovrstno prilagoditev potrebujejo, ostale obroke pa prilagodi v skladu s svojimi 

zmožnostmi.  V ta namen imamo na OŠ Kungota zaposlenega dietnega kuharja.  

Šola nabavo, pripravo in razdeljevanje lahko prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod, izjemoma pa lahko tudi 

na zunanjega izvajalca (drugi javni zavodi, zasebna podjetja in podobno), vendar si mora v tem primeru pred 

začetkom postopka pridobiti soglasje sveta šole. 

Vsi vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za 

prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. 

Vzgojno-izobraževalni zavodi v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, ne smejo imeti 

nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače. Izjema so zbornice oziroma prostori, 

namenjeni izključno zaposlenim, kjer so lahko nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov. 

 

 

 

1 Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno–izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, 

opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih 

dejavnosti. 



 Anketni vprašalnik o šolski prehrani in samooskrbi_2022 

 

  

Osnovna šola Kungota _ anketa o prehrani_ september 2022  Stran 3 

1.1 NAMEN ANKETE  

Z namenom zmanjšanja količine odpadne hrane in večjega zadovoljstva s ponudbo obrokov, ki jih pripravlja šolska 

kuhinja za potrebe Vrtca pri OŠ Kungota ter OŠ Kungota, je skupina za šolsko prehrano, ki so jo v šol. letu 2021-

22 sestavljali Maša Puc Mačukat, vodja šolske prehrane, Sonja Marko, učiteljica gospodinjstva in ravnateljica 

Zdenka Keuc, sestavila anketo. V začetku septembra 2022 so anketo reševali učenci 8. in 9. razredov OŠ 

Kungota.  

V anketi smo želeli pridobiti vpogled v: 

• pomen/vlogo dopoldanske malice, 

• oceno kakovosti in količinsko ustreznost malice in kosila,  

• ustreznost sadne malice, ki je na voljo učencem v jedilnici in  

• odnos zaposlenih do učencev pri strežbi hrane  ter  

• odnos učencev do šolskih projektov povezanih s prehrano (Slovenski zajtrk, shema sadja, zelenjave in 
mleka).   

Anketo je v  14 dneh rešilo 42 učencev  (od 85 učencev) ali 49,5% vseh naslovljenih učencev.  

 

2 ANALIZA  

2.1 ZAJTRK IN MALICA  

Na vprašanje: »Ali pred odhodom v šolo zajtrkuješ? (N = 42)«, je 35% vprašanih odgovorilo z NE. Občasno 

zajtrkuje 32% učencev, preostali pa zajtrk imajo.  
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Graf 1. Ali pred odhodom v šolo zajtrkuješ? 

Na osnovi tega rezultata komisija za šolsko prehrano ocenjuje, da je stanje zelo zaskrbljujoče, saj skoraj 67% 

učencem 8. in 9. razreda šolska malica ob 10. uri predstavlja njihov prvi dnevni obrok.  

Nezanimanje za ponudbo šole (jedilnike) izraža 31% učencev, ki so odgovarjali na anketo (graf 2), 33% jih nikoli 

ne poseže po sadju, ki je na voljo v šolski jedilnici (graf 3)   

Ali spremljaš jedilnik šolske prehrane? (n = 42) 

 

Graf 2. Spremljanje jedilnika šolske prehrane  
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Ali si v šoli postrežeš sadje, ki je ves dan na razpolago v šolski jedilnici? (n = 39) 

 

Graf 3. Sadje v šolski jedilnici  

Ob tem se postavlja vprašanje ali dobrih 30% učencev v dopoldanskem času sploh kakorkoli poje? Pregleda nad 

tem koliko in kateri učenci pojedo malico ni, saj malica  učencem pripada in v kolikor ni bila odjavljena, ne moremo 

vedeti ali je učenec malico pojedel ali ne.  

Oceno kakovosti šolske malice je ocenjevalo 40 učencev. Poprečna ocena na lestvici od 1 do 5 je 3,1 (graf 4). 

Zaskrbljujoče je dejstvo, da 30% učencem malica ne zadošča za potešitev lakote in bi pojedli več (graf 5). Žal 

podatka o tem ali ti učenci tudi redno zajtrkujejo ali gre pretežno za učence, ki nimajo zajtrka, nimamo.  

 

Oceni šolsko malico z oceno 1 do 5: (n = 40) 

 

Graf 4. Ocena šolske malice 
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Ali ti količina šolske malice ustreza? (n = 40) 

 

Graf 5. Količinska ustreznost šolske malice 

V nadaljevanju smo učence vprašali katera malica jim najbolj ustreza. Žal ugotavljamo, da je najvišjo oceno dobila 

malica, ki je z vidika zdravih prehranskih navad najslabša izbira in najnižjo oceno malice, ki jih svetovna 

zdravstvena organizacija in vse Smernice na področju zdrave prehrane priporočajo kot zdrav in polnovredni obrok 

(graf 6).   

V tabeli so naštete različne kombinacije malic. Oceni malice z ocenami od 1 do 5 glede na to, kako so ti 

všeč. (n = 41) 

 

Graf 6. Ocena malice  
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2.2 ŠOLSKO KOSILO  

Šolsko kosilo je dobilo poprečno oceno 3.2 (graf 7); količinsko je za skoraj 30% učencev premajhno,  učenci bi 

torej pojedli več (graf 8). Podatki sovpadajo s podatki pri malicah.  Samo predvidevamo lahko, da  gre tukaj za isto 

skupino učencev. Ni zajtrka, posledično sta malica in  kosilo količinsko premajhna.  

Oceni šolsko kosilo z oceno 1 do 5: (n = 41) 

 

Graf 7. Ocena šol. kosila 

   

Ali ti količina šolskega kosila ustreza? (n = 40) 

 

Graf 8. Količinska ustreznost šol. kosila 
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V nadaljevanju smo učencem ponudili v oceno različne kombinacije šolskih kosil. Učenci so najboljše ocenili 

kombinacijo juha, dunajski zrezek, pražen krompir in solata, najslabše pa ričet (enolončnico) in jogurtovo pecivo. 

Temelj zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike je pestra, kakovostna in raznolika prehrana, ki je dobra 

popotnica za nadaljnje življenje, kjer pa ocvrta hrana in vsa živila z velikim deležem maščob ni in ne more biti med 

pogostimi jedmi na šolskem jedilniku.   

V tabeli so naštete različne kombinacije kosil. Oceni kosila z ocenami od 1 do 5 glede na to, kako so ti 

všeč: (n = 41) 

 

Graf 9. Kombinacije kosil in njihova ocena  

Zadnji del vprašanj v tem delu se je nanašal na odnos kuharskega osebja do učencev. Učenci so ga ocenili visoko, 

s poprečno oceno 3,9 (graf   

Oceni odnos kuharskega osebja do učencev z oceno 1 do 5: (n = 41) 

 

Graf 10. Odnos kuharskega osebja  
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2.3 PROJEKTI, VEZANI NA ŠOLSKO PREHRANO    

Na vprašanje: »Kakšno je tvoje mnenje o projektih, ki so povezani s prehrano in jih izvajamo v šoli? (N = 41)«, 

opazimo, da učenci  shemo šolskega sadja ocenjujejo zelo nizko. Gre za možnost vsaj 1-krat tedensko dodatnega 

obroka sadne malice, povečan delež zelenjave in v šol. letu 2022-23 tudi več mlečnih proizvodov. Ker razlogov za 

tako nizko oceno ne poznamo, je to zagotovo eno od področjih, ki jih je potrebno v tem šol. letu z učenci  

prediskutirati 

 

Graf 11. Nacionalni projekti vezani na šolsko prehrano  

Anketa je šla še korak naprej, saj nas je zanimalo v kolikšnem deležu so naši učenci 8. in 9. razredov deležni živil, 

kjer so v ospredju doma pridelana sadje in zelenjava. Dejstvo je, da živimo v podeželskem okolju, kjer večina naših 

učencev biva v enodružinskih hišah, ki jim pripada tudi nekaj zemlje, primerno za vrt in lastno pridelavo živil. 

Rezultati ankete kažejo, da kar 66% učencev te možnosti nima oz. je ne izkoristi. Le 34% učencev je ocenilo, da 

večino zelenjave zase pridelajo sami. (graf 12).  

Ali imate MOŽNOST, da za svojo družino sami pridelate večino hrane? (n = 41) 

 

Graf 12. Domača samooskrba z zelenjavo  



 Anketni vprašalnik o šolski prehrani in samooskrbi_2022 

 

  

Osnovna šola Kungota _ anketa o prehrani_ september 2022  Stran 9 

Večina učencev je kot vzrok za manjšo pridelavo, kot je to mogoče, navedla pomanjkanje časa ali pomanjkanje 

ustreznih znanj (graf 13).      

Navedite vzrok, da kljub možnosti, da sami pridelate hrano, le te ne izkoristite! (n = 6) 

 

Graf 13. Vzrok za nepridelavo domače zelenjave 

Na osnovi teh podatkov je bilo logično vprašanje, kje živila nabavijo in iz grafa 14 je vidno, da je 63% živil vezanih 

na zaloge v trgovinah, 7% dobiva osnovna živila dobi od lokalnih pridelovalcev in slabih 30% osnovna živila pridela 

doma (graf 14).   

Zadnje vprašanje se je nanašalo na ostanke hrane ali sezonske prehranske viške. Približno 44% tovrstne hrane 

zaključi na kompostniku ali gre med biološke odpadke, več kot 50% pa se poje v naslednjih dnevih.       

Kako se VEČINOMA oskrbujete s hrano (sadjem , zelenjavo, mlekom, mesom,...)? (n = 41) 

 

Graf 14. Vir oskrbe s hrano  
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Kaj naredite s hrano, ki vam po obrokih ostane? (n = 41) 

 

Graf 15. Ostanki hrane  

 

3 ZAKLJUČKI    

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na zdravje in počutje posameznika. Zdrava prehrana je še posebej 

pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja zdrave prehranjevalne 

navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem 

življenjskem obdobju in s tem na zdravje v odrasli dobi.  

Ustrezna prehrana v šoli lahko vpliva tudi na izboljšanje kognitivnih zmožnosti učencev. Šola je dolžna upoštevati 

Smernice (MIZŠ, 2005)2, ki predstavljajo priporočila za načrtovanje zdrave prehrane v vzgojno- izobraževalnih 

ustanovah v Sloveniji in služijo kot izhodišče za načrtovanje jedilnikov v vzgojno-izobraževalnih zavodih.  

Organizirana prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih upošteva naslednje usmeritve:  

1. pripravljeni obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin živil, kar bo ob 

ustreznem energijskem vnosu zagotovilo zadosten vnos vseh hranil, potrebnih za normalno rast, razvoj in 

delovanje organizma. Pregled šolskih jedilnikov kaže, vodja šolske kuhinje to načelo vedno upošteva, 

vendar učenci predvsem jedi na »žlico« zavračajo. Zelo odklonilen je tudi odnos do mlečnih proizvodov.    

 

2 Pri pripravi Smernic so bile kot izhodišče upoštevane Referenčne vrednosti za vnos hranil D-A-CH (MZ, 2004), splošna 

sodobna načela in spoznanja stroke, ki veljajo za uravnoteženo prehrano, ter posebnosti okolij vzgojno-izobraževalnih 

zavodov. 
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2. priporočene kombinacije živil v obrokih dajejo prednost sadju in zelenjavi, kakovostnim ogljikohidratnim živilom 

(npr. polnovrednim žitom in žitnim izdelkom), kakovostnim beljakovinskim živilom (npr. mleku in mlečnim izdelkom 

z manj maščobami, ribam, pustim vrstam mesa ter stročnicam) ter kakovostnim maščobam (npr. olivnemu, 

repičnemu, sojinemu olju in drugim rastlinskim oljem). Na osnovi ankete zaključujemo, da so ta živila med 

najmanj želenimi in predstavljajo največji del odpadne hrane v šoli. Šola mora na tem področju storiti več 

v smeri ozaveščanja, poudarjanja pomena sadja in zelenjave v vsakdanji prehrani ter možnostih, ki jih 

imamo v lokalnem okolju. Nujna je podpora staršev.  

3. v vsak obrok naj se vključi sveže sadje in/ali zelenjava, ki pomembno prispevata k vzdrževanju ustreznega 

hranilnega in energijskega ravnovesja. Čeprav rezultati ankete kažejo, da veliko učencev ravno do sadja in 

zelenjave nima pozitivnega odnosa, si moramo prizadevati, da pomen te polnovredne hrane postavimo v 

ospredje. Začeli bomo z infografikami, ki bodo promovirale sadje in zelenjavo lokalnega okolja ter 

pozitivno kampanjo za več lokalno pridelane hrane.    

4. pri obrokih, še zlasti pa med obroki, otroci in mladostniki potrebujejo zadostne količine pitne vode. Učence 

bomo spodbujali, da imajo s seboj stekleničke s pitno vodo, ki jih lahko napolnijo tudi v šoli. Izogibali se 

bomo plastenkam. 

5. režim in organizacija prehrane naj omogočata, glede na redni čas pouka, dejavnosti ali varstva, možnost 

rednega uživanja vseh priporočenih obrokov (od štiri do pet obrokov dnevno), od katerih je zajtrk pomemben del 

celodnevne prehrane. Ker so kapacitete šolske kuhinje že tako ali tako presežene, kar pomeni, da kuhinja ne more 

pripravljati še dodatnih obrokov, bomo spodbudili starše, da so bolj pozorni na redno zajtrkovanje njihovih 

otrok oz. možnost prinašanja manjših obrokov v šolo. Na vse bomo naslovili prošnjo, da svoje otroke 

spodbujajo k prevzemanju obroka sadne malice (šolska shema sadja).    

6. za uživanje vsakega obroka mora biti dovolj časa, obroki pa morajo biti ponujeni v okolju in na način, ki vzbuja 

pozitiven odnos do prehranjevanja. Vsi strokovni delavci bodo še posebej pozorni na kulturo prehranjevanja, 

v okviru projekta #Foodwave in #Podnebni cilji, pa bomo redno tehtali količino odpadne hrane in dosledno 

ločevali biološke odpadke od plastike in papirja. Vse s ciljem, da je odpadne hrane čim manj ali nič. Na 

vseh treh lokacijah šol bomo postavili kompostnike.    

7. pri načrtovanju prehrane je treba upoštevati tudi želje otrok in mladostnikov ter jih uskladiti s priporočili 

energijsko-hranilne in kakovostne sestave ter splošne zdravstvene ustreznosti ponujenih obrokov. Na šolski 

skupnosti bodo mesečno predstavljeni podatki o hrani, ki smo jo v največjem deležu zavrgli  in možnost 

predlaganja alternativ. V šolski jedilnici bo vsak dan na voljo »čista hrana«, torej neprevzeta hrana, ki je še 

uporabna. Učence bomo poskušali v čim meri vključiti v razumevanje pomena kratkih prehranskih verig.     


